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 29.10.07מיום  077/פרוטוקול מליאה תמצית מ

 
 : נוכחים מקרב חברי המליאה

 ראש המועצה   - דני עטר
 מוקיבלה  - עיד סלים

 ברק  - רמי אלהרר
 בית אלפא  - שמחה צלניקר

 אומן  - רמי אמויאל
 בית השיטה   - רן שריג

 גבע   - דן פלג
 גדיש  - יעקב פרץ

 גדעונה  - אהרון יהושוע
 גן נר  - ןמוטי כה

 חבר  - דוד סוברנו
 חפציבה  - יאיר אפשטיין

 טייבה  - פודי עבדל לטיף
 יעל  - אורי עזר

 כפר יחזקאל  - יצחק שדה חן
 מולדת  - אריה ברוש

 מגן שאול   - ציון לוי
 מלאה  - נפתלי דהן

 נעורה  - חאלד חלדי
 ניר יפה  - אבנר חייט

 סנדלה  - עיזאת עומרי
 רוד איחודעין ח  - צביקי נור

 עין חרוד מאוחד  - רמון בן ארי
 יזרעאל   - יוסי פן

 רמת צבי  - שניר פרידמן
 רם און  - יוסי ביתן
 תל יוסף  - שחר צבי

 
 : נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה

 גזבר המועצה   - אווד זועבי'ג
 יועץ משפטי   - מירון יצחקד "עו

 "מ"בעקולחי גלבוע "ל תאגיד "מנכ  - מוחמד אלבחירי
 מנהלת הלשכה   -שאול -אלונה סדן

 
  : חסרים מקרב חברי המליאה

 אביטל  - אילן אהרוניאן
 אדירים  - דוד קדוש
 בית השיטה  - משה פלד

 דבורה  - יצחק אביעד
 טמרה  - זועבי יונס

 מיטב  - עמרם אפרים
 מוקיבלה  - סמיח זיאדת
 נעורה  - מוחמד זועבי
 סנדלה  - חאלד עומרי

 פרזון  - יהרחמים אל
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 גן נר  - שאול דדון
 
 

 : על סדר היום
 

 17.9.07מיום  5/07ישיבה  -ים קודמיםאישור פרוטוקול .1
 . 10.10.07מיום  6/07וסיכום מליאה טלפונית   

 .ראש המועצה  -דיווח שוטף .2

 :   דיווח מדיון בועדת הנהלה וכספים בנושאים .3

 .חוק העזר לביוב  .א
 .תעריפי אגרות ביוב  .ב

 .לי ביוב תעריפי היט .ג

 . 2007דיון בשינויי תקציב המועצה לשנת  .4

 . 2008דיון במסגרת תקציב המועצה לשנת  .5

 .אישור שכר בכירים לגזבר המועצה  .6

 . 2007לשנת פיתוח , ס יסודי טמרה"פתיחת חשבון עזר ייעודי לפרויקט תוספת לבי .7

 . 2008גדעונה לשנת .  2007גבע לשנת : אישור תקציבי ועדים מקומיים  .8

  .רים "שור תבאי .9

 .שונות  .10
 

 
 : נדון והוחלט

 
הנושא יובא . מסדר היום 3מבקש את אישור המליאה להוריד את סעיף ראש המועצה  .1

וידון בהנהלת  "קולחי גלבוע"בפני המליאה לאחר שימוצה במסגרת דיוני דירקטוריון 
 .המועצה 

 

 17.9.07מיום  5/07ישיבה  -אישור פרוטוקולים קודמים: לסדר היום  1סעיף  .2
 . 10.10.07מיום  6/07וסיכום מליאה טלפונית  

 
 27 -בעד   
 אין –נגד   
 אין –נמנע   
 

מיום  5/07 פרוטוקול ישיבהמליאת המועצה מאשרת :  החלטה
 . 10.10.07מיום  6/07וסיכום מליאה טלפונית   17.9.07

 
 :תמצית הדברים : דיווח ראש המועצה : לסדר היום  2סעיף  .3

 "באתר מועצה אזורית הגלבוע 100,000 -ש ההגול"אירוע  .א
ובין , פורסם סקר שביעות רצון באתר, לרגל אירוע זה –

אנשים בתלושי קניה ברשת  3זכו . המשיבים נערכה הגרלה 
מציין כי היום אנו כבר קרובים . ₪  180ס "ע" סטימצקי"
 -נרשמות באתר כ .כניסות לאתר המועצה  200,000 -ל

  .כניסות ביום  2,000

  -קודמים שהלכו לעולמם  מועצהפינת הנצחה לראשי  -אתר המועצה .ב
 .בשלבי גיבוש בשיתוף עם המשפחות 
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יפורסמו בקרוב  –תמצית פרוטוקולים מישיבות המועצה  -אתר המועצה .ג
  .באתר 

מגן שאול וכפר , ברמת צבי – נחנכו גני ילדים חדשים .ד
 .חזקאל י

יסודי נעורה ותיכון  –ס "יחנכו בימים הקרובים מבנים חדשים בבתיה .ה
    " .אורט אחווה גלבוע"

גני הילדים . הוכתרה בהצלחה – קליטת ילדי עולי אתיופיה בגני ילדים .ו
מעבר להקצבה , כל אחד₪  5,000כ "הקולטים זכו לתקצוב נוסף בס

  .בכדי לענות על צרכי הילדים והגן בצורה המיטבית , השוטפת

 .ח יחלו בתוך זמן קצר העבודות בשט –" שער הגלבוע"פרויקט  .ז

  מת התעניינות גבוהה מאוד  נרשמת ר –" מבואות הגלבוע"ת "פרויקט אז .ח

התקיים באתרי המועצה  –" טיול קשישים לרגל יום הזקן הבינלאומי" .ט
  .  השונים והוכתר בהצלחה

נערך במועצה בשיתוף בתי הספר והישובים  –יום הניקיון הבינלאומי  .י
ת המועצה להפוך יום זה למסורת בגלבוע ועוד בכוונ. וזכה להיענות רבה 

 .להוסיף עליו 

מועצה יפה "בתחרות  –למועצה אזורית הגלבוע  "חמישה כוכבי יופי" .יא
בשנה שעברה זכתה . ם המשרד להגנת הסביבה עטמ" בישראל יפה

 .זו התקדמות מרשימה מאוד . המועצה בארבעה כוכבי יופי

וץ זכה בדירוג מכובד זה הקיב –לקיבוץ גבע  "בי יופיכחמישה כו" .יב
בכוונתנו לשתף בשנה הבאה יישובים נוספים . במסגרת אותה תחרות

 . מהמועצה

התקיים לפני כשבועיים במעיין חרוד  –ערב הצדעה לתנועות הנוער  .יג
 ילדים לקחו חלק ביום זה 900 -כ –בהשתתפות של מירב ילדי הגלבוע 

 .בוע יום זה יהפוך למסורת שנתית בגל. הורים  400 -וכ

א "בערב בחד 31.10.07 -יתקיים ב –ל "יום הזיכרון האזורי ליצחק רבין ז .יד
 .בקיבוץ עין חרוד מאוחד ויצוין בערב שירה שיוקדש לזכרו 

מביקור שהוכתר   חזרה עם רשמים –ס לגרמניה "משלחת מנהלי בתי .טו
 .בהצלחה 

 
 : מים"ביקורים ופגישות עם אח

הביע התעניינות  .ביקור מוצלח ביותר התקיים  –גזבר הסוכנות ביקור  .1
בעיקר בפרויקטים המתקיימים , עמוקה בעשייה החינוכית במועצה

ס במטרה לבחון "והבטיח לייחד ביקור לביה" עמל עמק חרוד"ס "בבי
כמו כן הסוכנות תסייע במרכיבי בטיחות במרכז . את אפיקי הסיוע

 .הקליטה בבית אלפא ובפרויקטים רבים נוספים 
סוכם בביקורו כי המועצה תוביל פיילוט  – השר לאיכות הסביבהביקור  .2

בעיקר בתחום , להגברת המודעות לאיכות הסביבה, באמצעות ועדת היגוי
לבניה , ע יישובים"עוד סוכם כי יסייע בשינוי תקנון תב. מיחזור מים 

  .מחומרים ממוחזרים והפקת חשמל מאנרגיה סולארית 
 
 :לסדר היום  4סעיף . 4

בר המועצה מדווח דיווח ביניים על שינויי התקציב הצפויים בתקציב המועצה גז -
לכשיגובשו כל . הנושא עלה בישיבת ועדת הנהלת מועצה וכספים .  2007לשנת 

יובאו במלואם בפני ועדת הנהלה וכספים ולאחר מכן יובאו בפני מליאת , הנתונים
- המועצה לאישור 
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 : 2008המועצה לשנת תקציב , לסדר היום 5סעיף . 5
כחלק , לאיתור מקורות הכנסה נוספים למועצה על ריכוז מאמץראש המועצה מעדכן  

 :דגשים .  2008מההערכות לבניית תקציב המועצה לשנת 
  2007הוא תקציב , 2008בסיס התקציב לשנת . 

  מציין את עובדת היות התקציב קשיח ברוב סעיפיו. 
 בעה מליאת המועצה התקציב ימשיך לשקף את היעדים שק

הרחבת , ראשונההחינוך בעדיפות , בתחילת הקדנציה ובהם
 . יישובים ופיתוח כלכלי

 מכון  -כמו, בתקציב תחודש התמיכה בגופים ברחבי המועצה
 . ונוספים בית שטורמן, המשכן לאומנות, שיטים

  שהם הפער בין סגירת , בחינוך₪ מליון  4.5חסרים בתקציב
טרם נמצא מקור  " .אופק חדש"כנית תכנית דברת והמעבר לת
כל מקור תקציבי חדש שיימצא יופנה . תקציבי לכיסוי פער זה 

 .לסעיף זה 

  חבר מליאה שירצה להביא לדיון שינוי בסדרי העדיפויות של
ובנוהל , ייבחן הצעתו עם גזבר המועצה, תקציב המועצה

 .מסודר ניתן יהיה להעלות ההצעה למליאת המועצה 
 

 . 6משכר בכירים  80% -לשכר בכירים לגזבר המועצה  מליאה אישור : לסדר היום  6סעיף . 6
 

 . 27 -בעד 
 .אין  -נגד 
 .אין  -נמנע 
 

 80%מליאת המועצה מאשרת שכר בכירים לגזבר המועצה בגובה :  החלטה
 . 6משכר בכירים 

 
לשנת , ודי טמרהס יס"פתיחת חשבון עזר ייעודי לפרויקט תוספת לבי:  לסדר היום  7סעיף . 7

מתוך , המשלם דרך חשבון זה ישירות לקבלן)י הנחיות מפעל הפיס "עפ – 2007הפיתוח 
 ( .ההקצבה למועצה

 
 

 . 27 -בעד 
 .אין  -נגד 
 .אין  -נמנע 
 

פתיחת חשבון עזר ייעודי לפרויקט תוספת מאשרת מליאת המועצה :  החלטה
 –1386ר "תב' מס 2007לשנת הפיתוח  69207מענק ' מס, ס יסודי טמרה"לבי

 .הקצבת מפעל הפיס 
 
 .אישור תקציבי ועדים מקומיים : לסדר היום  8סעיף . 8
 

 . 27 -בעד 
 .אין  -נגד 
 .אין  -נמנע 
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ועד מקומי גבע : מאשרת תקציבי ועדים מקומיים מליאת המועצה :  החלטה
 2008ועד מקומי בית אלפא לשנת , 2008ועד מקומי גדעונה לשנת ,  2007לשנת 

מליאת המועצה מנחה את גזבר המועצה להעביר את תקציבי הועדים המקומיים 
לאישור ועדת הבדיקה שמונתה , שיובאו לאישור מליאת המועצה טרם הבאים

 .  11.7.06מיום  4/06בישיבתה 
 
הרשימה עודכנה במהלך ישיבת המליאה . רים  "אישור רשימת התב: לסדר היום  9סעיף  . 9

 .ול ב לפרוטוק"ומצ
 

 27 -בעד
 אין -נגד

 אין -נמנע
 

רים שעודכנה במהלך "מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב:  החלטה
 .ב לפרוטוקול "ישיבת המליאה ומצ

 
 : סעיף שונות . 10

נר "ס יסודי "ובבי" עמק חרוד"יסודי  " בביס אישור החלפת זכות חתימה.א .10
 . (ד"ללא מסגרת חח)בחשבון בבנק הפועלים " הגלבוע

 
 27 -בעד 
 אין -נגד 
 אין -נמנע 
 

בחשבון בבנק הפועלים  החלפת זכות חתימהמליאת המועצה מאשרת :  החלטה
 :מ "י הפירוט הר"עפ( ד"ללא מסגרת חח)

 ס ליאורה דותן"מנהלת ביה – "עמק חרוד"ס יסודי "בי.  א       
 ( .שסיימה תפקידה, במקום אורה רכס) 

ר ההנהגה המוסדית בן אור "יו -"נר הגלבוע"ס היסודי "ביה. ב
 ( .במקום רוית דה פז)אברהם 

 
 :אישור תוצאות ועדות בחינה . ב.10
 .נבחר משה שלמה ממושב רם און  –ט "קב   -
 .מירב פרץ ממושב גדיש  –בלנית למושב גדיש    -
 .נירית בניהו ממושב רם און  –ס "עו   -

 
 27 -בעד

 אין -נגד 
 אין -נמנע 
 

ס ובלנית "עו, ט"ת המועצה מאשרת תוצאות ועדת הבחינה לקבמליא:  החלטה
 .למושב גדיש כפי שפורטו לעיל 

 
 

 שאול -אלונה סדן:  ערכה לפרסום     
 .מנהלת    הלשכה        

    


