תמצית מפרוטוקול מליאה  8/00מיום 12.11.00
נוכחים מקרב חברי המליאה :
דני עטר -
עיד סלים -
רמי אלהרר -
שמחה צלניקר -
אילן אהרוניאן -
רמי אמויאל -
משה פלד -
רן שריג -
דן פלג -
יעקב פרץ -
אהרון יהושוע -
דוד סוברנו -
יאיר אפשטיין -
פודי עבדל לטיף -
אורי עזר -
אריה ברוש -
ציון לוי -
עמרם אפרים -
חאלד חלדי -
רמון בן ארי -
יוסי פן -
שניר פרידמן -
יוסי ביתן -
שחר צבי -

ראש המועצה
מוקיבלה
ברק
בית אלפא
אביטל
אומן
בית השיטה
בית השיטה
גבע
גדיש
גדעונה
חבר
חפציבה
טייבה
יעל
מולדת
מגן שאול
מיטב
נעורה
עין חרוד מאוחד
יזרעאל
רמת צבי
רם און
תל יוסף

נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה :
ג'אווד זועבי -
עו"ד יצחק מירון -
יעל אשל -
אלונה סדן -שאול -

גזבר המועצה
יועץ משפטי
מבקרת המועצה
מנהלת הלשכה

חסרים מקרב חברי המליאה :
דוד קדוש -
מוטי כהן -
יצחק אביעד -
זועבי יונס -
יצחק שדה חן -
נפתלי דהן -
סמיח זיאדת -
מוחמד זועבי -
אבנר חייט -
עיזאת עומרי -
חאלד עומרי -
צביקי נור -
רחמים אליה -
-

אדירים
גן נר
דבורה
טמרה
כפר יחזקאל
מלאה
מוקיבלה
נעורה
ניר יפה
סנדלה
סנדלה
עין חרוד איחוד
פרזון
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שאול דדון -

גן נר

על סדר היום :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

דיווח שוטף -ראש המועצה .
אישור פרוטוקול קודם  7/07מיום . 29.10.07
המשך דיון מסגרת תקציב המועצה לשנת . 2008
דיון ואישור צו הארנונה של המועצה לשנת . 2008
אישור קריטריונים למלגות מקרן ראש המועצה .
אישור האצלת סמכויות המועצה לקיבוץ גבע .בהתאם להחלטות המליאה .
אישור תב"רים .
שונות .

נדון והוחלט :
 .1ראש המועצה מבקש את אישור המליאה להוריד את סעיף  2מסדר היום .בישיבה הבאה
יובא הפרוטוקול המדובר לאישור מליאת המועצה .
 .2סעיף  1לסדר היום  :דיווח ראש המועצה  :תמצית הדברים :
א .פעילות מחלקת תרבות ונוער – מתקיימת פעילות ענפה הן
אזורית והן בישובי המועצה  .המועצה  .מתוכננת סדרת
אירועים לחנוכה שתפורסם בקרוב .
ב .מכון "שיטים" בבית השיטה  -התחלנו בגיבוש תכנית משותפת
שתופעל ברמה אזורית ותכלול גם פעילות נודדת בישובי המועצה .
נבחנות גם פעילויות ברמה ארצית .
ג .שנת ה 00 -לעצמאות המדינה – מתוכננת קשת רחבה של פעילויות
במוסדות החינוך ובישובים  .חלק מהפעילויות הן בשיתוף עם מכון
"שיטים"  .חברי המליאה מוזמנים להעלות רעיונות .
ד .מפת צמיחת אלמנטים כלכליים בגלבוע – אנו מגבשים
בימים אלה מפה בה תיפרס התכנית הכלכלית של גלבוע
לעשור הקרוב  .המפה תכלול אלמנטים כלכליים קיימים,
כאלו המוקמים כיום ואלמנטים מתוכננים .
ה .פרויקט "דרגמשי" במעבר גלבוע – צובר תאוצה .נשיא המדינה המלווה
את הפרויקט מבקר בימים אלה בטורקיה ונפגש עם היזם  .הפרויקט
בהשקעה של כ 2 -מילארד  + ₪קרן לתפעולו למשך  20שנה ,יכלול בית
חולים ,בי"ס לאחיות ,בית מלון ,שישמש ברובו את הצוותים שיעבדו
במקום  .במקום יעבדו צוותים יהודים ,ערבים ואירופאים והם גם יתנו
שירותים לאוכלוסיות אלה .
ו .יזמה תיירותית ייחודית – בעלות של  4מליון דולר מתגבשת בימים אלה
עפ"י הצעת יזם לגלבוע  .ראש המועצה וסגנו ,עיד סלים ,יצאו בקרוב,
במימון המועצה ,לבחון מקרוב מיזם דוגמתו .ולחתום הסכם בלעדיות .
רק לאחר הליך זה יובאו הדברים ביתר פירוט למליאה .
ז .יו"ר פדרציית וושינגטון – ביקר לאחרונה בגלבוע והתרשם מאוד מחיי
הדו קיום באזור .הזמין את ראש המועצה ואת סגנו ,עיד סלים לבקר
-
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ח.
ט.
י.
יא.
יב.
יג.

יד.

בפדרציה ולבחון מימון פרויקטים מקרן הפדרציה ,העוסקים בדו קיום .
ראש המועצה וסגנו יצאו בחודשים הקרובים לביקור זה .
ביקור גומלין בקהילת הוכטאונוס בגרמניה – בחודשים הקרובים תצא
משלחת ציבורית בת  8-10משתתפים לגרמניה ברבעון לביקור גומלין .
חברי מליאה שמעוניינים להצטרף מוזמנים לפנות לראש המועצה .
חלוקת מלגות לתושבי המועצה מקרן ראש המועצה – מחדשת פניה .
היום נביא לאישור המליאה את הקריטריונים לחלוקת המלגות .
מיתוג הגלבוע – מתגבשת תכנית מקיפה למיתוג הגלבוע  .הצורך נובע
מההתפתחות המואצת במועצה -פרויקטים תיירותיים וכלכליים וכן
הרחבות היישובים .
פסטיבל דו קיום בחוה"מ סוכות – מגבשים צוות הקמה לאירוע .
חידון תנ"ך -קוראן  -קיבלנו אישור מח"כ אבישי ברוורמן לגיוס 120
אלף דולר למימון האירוע  .סכום גדול מזה שדווח בישיבות הקודמות .
צוות היגוי לאיכות הסביבה – בימים הקרובים רמי אלהרר יוציא מכתב
לכל בתי התושבים הקורא להם להצטרף לצוות  .הוחלט על פעולה זו
לאחר ביקורו של השר לאיכות הסביבה  ,שהתרשם מהעשייה בתחום
במועצה והחליט להכריז על המועצה פיילוט לנושא איכות הסביבה
ברבדים העמוקים יותר בעיקר ,כמו תכניות חינוכיות  ,אספקת חשמל
מאנרגיה סולרית ,אגירת מי גשמים וכיוב' .
הגדלת מקורות הכנסה – מזה מספר חודשים ראש המועצה מעביר
תהליך במועצה בו המנהלים בכל רמות הניהול יהיו אחראים לאתר
מקורות מימון והכנסה לפעילויות המתקיימות תחת אחריותם וזאת
כחלק מובנה בתכנית העבודה שלהם  .הקמת משרד מטה המועצה הינו
חלק מתפיסה זו המצריך יתר סנכרון ותאום בין המינהלים השונים
ותאום עבודת המועצה למול משרדי הממשלה .

 .3סעיף  3לסדר היום :
 גזבר המועצה מסביר ומפרט את השינויים במסגרת תקציב המועצה לשנת . 2008הנושא הובא בישיבת ועדת הנהלת מועצה וכספים .
התקציב המוצע מתבסס על נתוני תקציב  2000וכולל את השינויים -ההפחתות
והתוספות -הידועות לנו לשנת - 2008
בעד – 24
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את מסגרת תקציב המועצה לשנת
.2008
 .3סעיף  4צו הארנונה של המועצה לשנת  : 2008דגשים :
א .המועצה רואה חובה לשנות את צו הארנונה של המועצה לאור
אלמנטים רבים שנוספו  .שינוי כזה דורש עבודה מקצועית
העשויה להמשך כחצי שנה .
ב .המועצה מחויבת לאשר את צו הארנונה לשנת  2008עד
למחצית חודש נובמבר .
ג .המועצה מביאה לאישור המליאה את צו הארנונה של שנת
 2000לאישור כצו הארנונה של המועצה לשנת . 2008
-
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ד.
ה.
ו.
ז.

במקביל החברה עם הצוות המקצועי של המועצה יתחילו
לעבוד על השינויים וההתאמות הנדרשות בצו הארנונה .
לקראת סיום גיבוש הממצאים ועיבודם יצורפו לצוות 3-4
חברי מליאה המייצגים את המגזרים השונים לתת את
הדגשים שלהם .
בתום התהליך יובאו השינויים לאישור מליאת המועצה .
כל שינוי בתעריפים – תוספת או הפחתת אחוזים – שיקבעו
ע"י המדינה יעודכנו אוטומטית בצו ללא צורך בהבאתם פעם
נוספת למליאה .

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את צו הארנונה לשנת  .2008מליאת המועצה
מאשרת כי השינויים שיאושרו בתקציב המדינה במסגרת חוק ההסדרים יעודכנו
אוטומטית בצו ללא צורך בהבאתם להצבעה .
 .4סעיף  5לסדר היום  :אישור קריטריונים למלגות מקרן ראש המועצה .
בעד – 24
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את הקריטריונים למלגות מקרן ראש המועצה
עפ"י הדף שחולק לחברים ומצ"ב לפרוטוקול .
 .5סעיף  6לסדר היום  :אישור האצלת סמכויות המועצה לקיבוץ גבע .
בעד – 24
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת האצלת סמכויות המועצה לקיבוץ גבע .
 .6סעיף  7לסדר היום  :אישור תב"רים .
בעד – 24
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים שחולקה לחברים
ומצ"ב לפרוטוקול .
 .7סעיף שונות :
א .חילופי גברי בועדת המשנה לתכנון ובניה גלבוע .
בעד – 20
נגד – אין
-
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נמנע – 4

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת ביטול מינוי של זועבי יונס מכפר טמרה כחבר
ועדת המשנה לתכנון ובניה גלבוע .
מליאת המועצה מאשרת מינויו של חאלד חלדי מכפר נעורה כחבר ועדת המשנה
לתכנון ובניה גלבוע .
ב .ביטול מינוי של  3מחברי ועדת מכרזים בגלל אי הופעה סדירה
לישיבות ,עובדה היוצרת שיבוש עבודת הוועדה .

החלטה  :מליאת המועצה מנחה את יו"ר ועדת המכרזים ,עיד סלים ,לפעול בנוהל
המקובל מול חברי הועדה ,שאינם מגיעים לישיבות בצורה סדירה  .בתום ביצוע
הנוהל ,יובא הנושא למליאת המועצה .
ג .הכרזת אתרי פינוי פסולת מוצקה כאתרים לפינוי פסולת בניין .
בעד – 24
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :המליאה מאשרת הכרזת אתרי פינוי פסולת מוצקה ברחבי המועצה
(תחנות מעבר) כאתרים לפינוי פסולת בניין .אתר נוסף לפינוי נמצא ב"אמניר"
עפולה ,עמו המועצה קשורה בהסכם .

ערכה לפרסום  :אלונה סדן -שאול
מנהלת הלשכה .
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