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 -  zoomבאמצעות אפליקציית גם שנערכה –ישיבת מליאה מוקלטת ומצולמת  -
 -קישור לצילום המליאה יעלה לאתר האינטרנט של המועצה בצירוף לפרוטוקול -
 

  6/22פרוטוקול מליאה 
 22.29.6תאריך : 

 על סדר היום:

 יווח שוטף.ד .1

  . 25.5.22, מיום 5/22מס' פרוטוקול אישור  .2

 . 2022לשנת  1הצגת דו"ח רבעוני  .3

 .עדכון בשיעור העלאה אוטומטי – 2023לשנת צו ארנונה  .4

 נציג הוועדה לענייני ביקורת.יו"ר  -ירון דוד   מציג : –:  2020ואישור דוחות כספיים מבוקרים לשנת דיון  .5
 .  2020 ביקורת מפורט לשנתדו"ח  .א
 . 2020 דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת .ב

 אישור תב"רים. .6

 שונות.  .7

 :הדבריםתמצית 

 נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה חסרים מקרב חברי המליאה נוכחים מקרב חברי המליאה
 מנכ"לית המועצה   –ענת מור  סנדלה – עלי עומרי גן נר  –ראש המועצה  –עובד נור 

ס. ראש המועצה  –תייסיר קאסם 
  מוקיבלה –

 גזבר המועצה  –ג'ואד זועבי  גדיש –יעקב פרץ 

  –אורי שומרוני 
 רם און–ס. ראש המועצה 

 מבקר המועצה –אייל פייגנבאום   רמת צבי –אלון רודברג 

 בזום  –יועץ משפטי  – אילן מירוןעו"ד   מגן שאול  –פרדו עדנה  כפר יחזקאל –לירון רותם 

 בזום -דובר המועצה  –שי אלט  אומן –עמיאל דהאן  בזום  – עח"מ –רמון בן ארי 
 מזכירת לשכה –רונית סבג   בית השיטה  –שחר תמיר  בזום  – נעורה –זועבי מחמוד 
נורית –מירב אזולאי  בזום  – מיטב –ציון אברהם    

  ברק –מיכה ויצמן   דבורה –מרם עמוס ע
   גן נר –מלכא ניסים  מולדת  –ערן גולן 

  מוקיבלה –עיד סלים  בזום - אדירים –דוד בונפיל ישי 
  ניר יפה –עקב אזולאי י  בזום  – מלאה –שלמה אוחנונה 

   בזום  – גן נר –כהן שגיא 
   פרזון –ירון דוד 

   בזום  -טמרה   –זועבי חסן 
 בזום  – חבר –שחר ביטון 

 
 

   בזום  – טייבה –זועבי הישאם 
   בזום  – תל יוסף –אבי רוסו 

בזום  – נעורה –חאלד חאלדי     
    אביטל –מולא דוד 

בזום –בית אלפא  -דני שדה    
גבע –רון וייס     
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 החלטה תמצית הדברים הנושא לסדר היום
 לסדר היום: 1סעיף 

  -דיווח שוטף  -
 

 :ראש המועצה
  – שנות התיישבות וקיום משותף בגלבוע 100אירוע חגיגות  

  . היה אירוע מאוד מרשים, משמח וחגיגי במקהל המחודש והמשופץ שלנו, במעמד נשיא המדינה ומכובדים נוספים
 מגיע שאפו ענק למנכ"לית המועצה שהובילה את האירוע הזה, יחד עם הצוות שלנו. 

 קהלים. סוגים והלכל הבהופעות את המקהל מתכוונים להמשיך ולהוביל 
 הופעות של אמנים נוספים. , ולאחריה אהוד בנאי ושלומי שבתכנראה באוגוסט של הופעה הבאה מתוכננת להיות 
 . טובת חניותסייעו לנו והעמידו לרשותנו את השדות לתודה לחקלאי כפר יחזקאל ש

 
  - קור בסמינרי ט' של בני המושביםבי

 מחמם את הלב ומעודד לראות את הנוער  ,תמיד מרנין –ת הנוער השונות והסתיים שנתון נוסף לתלמידי ט' קורס מד"צים בתנוע
 . מסרנו ד"ש מהבית ומההוריםו שאלנו לשלומם ,שםביקרנו ואת העתיד שלנו כל כך יפה וכל כך טוב. 

 ות נוער, מדריכי נוער, זה חשוב ובונה את הקהילה. ויאני בהחלט שמח לומר שאנחנו מהמועצות המובילות בתחום ההתנדבות בפעיל
 

  -קבוצת כדורסל גלבוע גליל 
גבעסול שהיו הספונסר הראשי ומשפחת אוחיון  ,המועצה –נמצאים בימים האחרונים של מו"מ על העברת בעלות קבוצת גלבוע גליל 

 דברים ייגמרו. השעוד היום  יםקוומלושת הצדדים. לסיום נאות של הקשר לשבשאיפה שנצליח להסדיר , העונה
 

  - תלונה נוספת על צוות פעוטון
 הנושא נמצא בחקירה.  –של הורים על צוות בפעוטון מגן שאול למשטרה תלונה עוד קיבלנו לצערנו, 

 לחזור ולעבוד בפעוטון. ם לא ימשיכו והצוות הודיע שה ,גילה מכשיר הקלטה שהוסתר בבגדי אחד הילדים ןהפעוטוהיום צוות 
ובו הודענו כי מחר לא נוכל לפתוח את הפעוטון מאחר והסייעות במגן שאול, גענו עכשיו ממפגש עם ההורים והנהלת היישוב ה

 תן לסייע. ננסה להיערך ולראות במה נימסרבות לחזור לעבודה. 
צד, שנוצרים מצבים של אי אמון הדדי בין הורים לבין צוותים חינוכיים זה משהו שמאוד מאוד קשה אחרי  מבלי להיות שיפוטי לשום

המצב היום במדינת ישראל כולה שזה כמעט בלתי אפשרי למצוא כ"א שיעבוד בתחום הסייעות, גננות, מלווים . זה לרפא ולתקן
 ופעם שנייה שבאמת הכלים הם מורכבים ולא פשוטים לצוות החינוכי.  ,רדיפהשל אחת  ירה פעםובהסעות, שהאו

 נשתדל לתת מענה לקיץ ולשנה הבאה, נערכים יחד עם הנהלות היישובים לשיח איך ממשיכים עם הפעוטונים.  
 לסדר היום: 2סעיף 

 -25.5.22מיום  5/22 פרוטוקול מס' אישור  -
 

 –אין הערות חברים לפרוטוקול -
 21  –בעד 

 אין -נגד
 אין -נמנע

 .2225.5.מיום  5/22מס'  המליאהמליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול :  החלטה
 :ר היוםלסד  3סעיף 

 
 -2022לשנת  1הצגת דו"ח רבעוני  - 

 
 :המועצהגזבר 

   .מציג את עיקרי הדו"ח
 על האיזון. ממשיכים לשמור 

 
 לסדר היום: 4סעיף 
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 החלטה תמצית הדברים הנושא לסדר היום
 

 - עדכון בשיעור העלאה אוטומטי – 2023לשנת צו ארנונה  -
 מועצה:ה גזבר

  ה הבאה. לאישור את צו הארנונה לשנאנחנו מתבקשים להביא כמו כל שנה עד סוף יוני 
 . 1.37% והואמדד משרד הפנים קובע ההשנה אין העלאה חריגה בארנונה מלבד הטייס האוטומטי על פי 

 
 18  –בעד 

 2 -נגד
 1 -נמנע

 
 . %1.37 - עדכון בשיעור העלאה אוטומטי – 2023לשנת ארנונה הצו את  מליאת המועצה מאשרת :  החלטה

 לסדר היום: 5סעיף 
 : 2020ואישור דוחות כספיים מבוקרים לשנת ן דיו 

 . 2020 דו"ח ביקורת מפורט לשנתא. 
 . 2020 דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנתב. 

  
 ראש המועצה:

 במסגרת מליאת המועצה,  כספיים מבוקרים של משרד הפנים,  כחלק מהחובה של המועצה לדון בדוחות בקשיםאנחנו מת
 אחרי ששני השלבים הראשונים התקיימו, הגשת דו"ח והתייחסות של הוועדה לענייני ביקורת, והתייחסות הנהלת המועצה.

 
  -אי הדו"חות והמלצות הוועדה צמציג את ממ -ירון דוד חבר המליאה ויו"ר הוועדה לעניני ביקורת  - 

 
 :ערן גולן

 ? אנחנו רואים את זה מספר שנים...זה משהו שבדקתם . ₪ 1.200,000 -סך של כבארנונה ב רציתי לשאול לגבי חובות נבחרים
 

 המועצה:לית "מנכ
 הסדרות. ללבין מצבים שהגענו  ,ונבחרים שלא טופלו בכלל שהיו חובות של עובדים ,מצב שהיההיש הבדל בין 

 רוב החובות הסתיימה כל ההסדרה שלהם. יש חובות שלוקחים זמן בגלל הפריסה שלהם לכמה שנים...ב
 

 :ראש המועצה 
 יש גם כאלה שבכל שנת בדיקה יוצרים חובות חדשים... 

 
 :גזבר המועצה

 .חוב אבל הוא מוסדר קייםעדיין דרך המשכורות, זאת אומרת שחלק . חלק מהעובדים עושים פריסה, 31.12.20 –הדו"ח מתייחס ל 
 רו"ח משרד הפנים בדק ואישר לשחרר את הכסף בשל ההסדרה.. בתכנית ההבראהחד מאבני הדרך זה נכלל בא ,ולראייה לכך

 :ערן גולן 
 ? ₪מיליון  85 – חובות מסופקיםנושא 

 
 :המועצהגזבר 

 המספר הזה רודף אותנו שנים .. נכון משלמים אבל בינתיים צובר ריבית רצחנית אז זה נראה שנשארים באותו המקום. 
 ומצד שני זה עולה בגלל הריביות.... אבל כל הזמן משלמים... מצד אחד מורידים

 
 :ערן גולן

 זה עומד ? לתביעות משפטיות. איפה ₪מיליון  20 -כ למוצג פה סכום לא מבוטל ש
 

 :גזבר המועצה
שהם יזכו אז אנחנו מפרישים את מלוא  50%ואם קיים סיכוי של מעל  ,בכל סוף שנה היועץ המשפטי מכין רשימת כל התביעות

 . לשם הזהירות ההוצאה
 .. ₪ 300,000, שבסופו של דבר הגענו לפשרה של ₪מיליון  2.5 -שקבלן תבע אותנו ב המקר ההי
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 החלטה תמצית הדברים הנושא לסדר היום
 אני מפריש את כל הסכומים מטעמי זהירות. 

 על תביעה אחת... ₪מיליון  15היה לנו שנה של הסכומים משתנים כל שנה... 
 

 22  –בעד 
 אין -נגד

 אין -נמנע
 

 : 2020מבוקרים לשנת הכספיים הדוחות ה את  מאשרתמליאת המועצה :  החלטה
 . 2020 דו"ח ביקורת מפורט לשנתא.  
 . 2020 כספי שנתי מבוקר לשנתדו"ח ב.  
 . כפי שהוצגה בפני החברים ואת ההתייחסות הוועדה לענייני ביקורת  

 לסדר היום: 6סעיף 

 
 - רים"התב רשימת את ומפרט גזבר המועצה מציג - 

 
 

 :כדלקמן תב"ר נוסףה הקיימת מבקש להוסיף לרשימ
 
 

מס' 
 תבר

שם 
 התבר/פרוייקט

עלות כוללת 
 סה"כ תב"ר מקור מימון עצמי מקור מימון חיצוני לפרוייקט

 שם סכום בש"ח שם   
סכום 
  בש"ח

רכישת אוטובוס  2441
      250,000 2יד 

קרן לחידוש  
  250,000  250,000 ציוד 

        
 

 
 21 -עד ב

 אין -נגד
 אין -נמנע

 
 

 . גשהוצתב"ר הנוסף בנוסף ל ,כפי שהוצגו ופורטו ע"י גזבר המועצה: מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים  החלטה
 

 
 לסדר היום: 7סעיף 

   -שונות  - 
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 החלטה תמצית הדברים הנושא לסדר היום
חידוש חכירת יובל עבור 

מפעלים  –תחנת דלק 
 אזוריים גלבוע

 :המועצהראש 
חידוש חכירת יובל עבור לכמליאה אנחנו מתבקשים 

 מול רמ"י .  ,מפעלים אזוריים גלבוע –תחנת דלק 

 
 21 - בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 

 :ראש המועצה
 חידוש חכירת יובל  מליאת המועצה מאשרת

 .מפעלים אזוריים גלבוע –עבור תחנת דלק 

אישור שכר לקב"ט 
 המועצה

 :אש המועצהר
אישור שכר לקב"ט מבקשים את אישור המליאה ל

 -משכר בכירים  55% -גיא איצקוביץ  –המועצה 
 בכפוף לאישור משרד הפנים. 

 

 
 21 - בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 

 :ראש המועצה
 אישור שכר לקב"ט  מליאת המועצה מאשרת
  -משכר בכירים  55% -המועצה גיא איצקוביץ 

 בכפוף לאישור משרד הפנים. 
 

 –החלפת מורשי חתימה 
 בי"ס יסודי עמק חרוד 

 : ראש המועצה
 ימורששינוי מבקש את אישור חברי המליאה ל

 חתימה בחשבון הורים: 
 בנק הפועלים,  727, סניף  352794  -מס חשבון 

  -מורשת החתימה היוצאת 
 040257222ת.ז.  -עינב בכנר נאמני 

 -מורשת חתימה נכנסת 
   032430522ת.ז. - יפעת גבאי 

 לאחר השינוי הרכב מורשה החתימה יהיו:
 059269662הילה שוב גולן, מנהלת ביה"ס, ת.ז. 

 032430522ת.ז.   -יפעת גבאי  
 ביחד עם חותמת בית הספר.

 21 -בעד  
 אין –נגד 

 אין –נמנע 

 :ראש המועצה
חתימה  ימורששינוי  מליאת המועצה מאשרת

 בחשבון הורים: 
 בנק הפועלים,  727, סניף  352794  -מס חשבון 

  -מורשת החתימה היוצאת 
 040257222ת.ז.  -עינב בכנר נאמני 

  -מורשת חתימה נכנסת 
   032430522ת.ז. - יפעת גבאי 

 לאחר השינוי הרכב מורשה החתימה יהיו:
 059269662הילה שוב גולן, מנהלת ביה"ס, ת.ז. 

 032430522ת.ז.   -יפעת גבאי  
 .חותמת בית הספרביחד עם 

חתימה  יהחלפת מורש
 –חשבון בי"ס גלבוע 

 בית אלפא 

 ראש המועצה:
החלפת מבקש את אישור חברי המליאה ל

בית  "גלבוע" בי"סחשבון בחתימה  ימורש
  - אלפא

חשבון הרשות  מספר 71717  בבנק  
חשבון בית הספר. -פועלים  

  -מורשת חתימה יוצאת 
 דורית שפרן ת.ז- 052000668

-ורשת חתימה נכנסת מ  
 מזל בוהדנה ת.ז – 039628920

הרכב מורשי החתימה החדש של לאחר השינוי   
 בית הספר:

 שיר שבת  ת..ז  064984222  - מנהלת בית הספר
 מזל בוהדנה ת.ז 039628920 - מזכירת בית הספר

 ביחד עם חותמת בית הספר

 21 -בעד  
 אין –נגד 

 אין –נמנע 

 :ראש המועצה
 החלפת מורשי חתימה  המועצה מאשרתמליאת 

  - בית אלפא "גלבוע" בי"סחשבון ב
חשבון הרשות  מספר 71717  בבנק  

חשבון בית הספר. -פועלים  
  -מורשת חתימה יוצאת 

 דורית שפרן ת.ז- 052000668
-ורשת חתימה נכנסת מ  

 מזל בוהדנה ת.ז – 039628920
הרכב מורשי החתימה החדש של לאחר השינוי   

 בית הספר:
 שיר שבת  ת..ז  064984222  - מנהלת בית הספר
 מזל בוהדנה ת.ז 039628920 - מזכירת בית הספר

 .ביחד עם חותמת בית הספר
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 החלטה תמצית הדברים הנושא לסדר היום
הגדלת הסכם 

התקשרות עם הקבלן 
 "מ כוכבי הגלבוע בע

 ראש המועצה:
ת הסכם למבקש את אישור החברים להגד

, התקשרות עם הקבלן כוכבי הגלבוע בע"מ
  כדלקמן:

 
  ₪ 799,156 עם הקבלן ההסכם המקורי 

 
 בוצעה הגדלה בסך 251,008 ₪ 

  ₪ 1,050,164 הסכם מוגדל בתוקף
  ₪ 295,800 הגדלה מתבקשת

  ₪ 1,345,964 סה"כ הסכם מעודכן
 

 69%  - להסכם המקורי סה"כ תוספת 
 

גדלת הסכם מתבקשת לאשר את ההמליאה 
מסכום  50% ההתקשרות בסכום שלא יעלה על 

 ההסכם המקורי.
מאושרת בכפוף לאישור משרד  %50תוספת מעל 

 הפנים.

 21 -עד  ב
 אין –נגד 

 אין –נמנע 

 :ראש המועצה
 הגדלת הסכם את  מליאת המועצה מאשרת

 תקשרות עם הקבלן כוכבי הגלבוע בע"מ, הה
 כדלקמן: 

 
  ₪ 799,156 עם הקבלן ההסכם המקורי 

 
 בוצעה הגדלה בסך 251,008 ₪ 

  ₪ 1,050,164 הסכם מוגדל בתוקף
  ₪ 295,800 הגדלה מתבקשת

  ₪ 1,345,964 סה"כ הסכם מעודכן
 

 69% המקורילהסכם  סה"כ תוספת 
 

 המליאה מאשרת הגדלת הסכם ההתקשרות 
 מסכום ההסכם  50% בסכום שלא יעלה על 

 המקורי.
 מאושרת בכפוף לאישור  50%תוספת מעל 

  משרד הפנים.
                                                                                                                     

 מזכירת לשכה –רשמה: רונית סבג             

 

 

 החתוםעל 

 

                                           _________________________                  ________________________ 
 ראש המועצה -עובד נור                          המועצה  ית מנכ"ל –ענת מור                                               
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