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 26.11.07מיום  079/תמצית מפרוטוקול מליאה 

 
 : נוכחים מקרב חברי המליאה

 ראש המועצה   - דני עטר
 מוקיבלה  - עיד סלים

 ברק  - רמי אלהרר
 בית אלפא  - שמחה צלניקר
 אביטל  - אילן אהרוניאן

 אומן  - רמי אמויאל
 בית השיטה  - משה פלד

 גבע   - דן פלג
 גדיש  - יעקב פרץ
 גדעונה  - ושועאהרון יה
 גן נר  - מוטי כהן

 חפציבה  - יאיר אפשטיין
 טייבה  - פודי עבדל לטיף

 יעל  - אורי עזר
 כפר יחזקאל  - יצחק שדה חן

 מולדת  - אריה ברוש
 מיטב  - עמרם אפרים

 מלאה  - נפתלי דהן
 נעורה  - חאלד חלדי

 סנדלה  - עיזאת עומרי
 עין חרוד איחוד  - צביקי נור

 עין חרוד מאוחד  - ירמון בן אר
 פרזון  - רחמים אליה

 יזרעאל   - יוסי פן
 רם און  - יוסי ביתן
 תל יוסף  - שחר צבי

 
 : נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה

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

 מנהלת הלשכה   -שאול -אלונה סדן
 

  : חסרים מקרב חברי המליאה
 אדירים  - שדוד קדו
 בית השיטה   - רן שריג

 דבורה  - יצחק אביעד
 חבר  - דוד סוברנו
 טמרה  - זועבי יונס

 מגן שאול   - ציון לוי
 מוקיבלה  - סמיח זיאדת
 נעורה  - מוחמד זועבי

 ניר יפה  - אבנר חייט
 סנדלה  - חאלד עומרי
 רמת צבי  - שניר פרידמן

 גן נר  - שאול דדון
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 : על סדר היום
 

 /0//מליאה , /9.0./1מיום  /5/0' תיקון לפרוט: אישור פרוטוקולים קודמים .1
 ./12.11.0מיום  /8/0מליאה   /29.10.0מיום 

 .דיווח שוטף  .2

 . 2008המשך דיון מסגרת תקציב המועצה לשנת  .3

 .ים "אישור תבר .4

 .שונות  .5
 

 : נדון והוחלט
 

מיום  /5/0' וטתיקון לפר :אישור פרוטוקולים קודמים : לסדר היום  1סעיף  .1
 ./12.11.0מיום  /8/0מליאה   /29.10.0מיום  /0//מליאה , /9.0./1

   
  26–בעד 

 אין –נגד   
 אין –נמנע   
 

, 17.9.07מיום  5/07' תיקון לפרוטמליאת המועצה מאשרת :  החלטה
 .12.11.07מיום  8/07מליאה   29.10.07מיום  7/07מליאה 

 

 :תמצית הדברים : ועצה דיווח ראש המ: לסדר היום  2סעיף  .2

, "ויצו נ יר העמק"ס "בי 4מקום ,  "עמל עמק חרוד"ס "בי .א
בדירוג הארצי של אחוז המתגייסים ליחידות  – 49מקום 

ראש המועצה . מקור גאווה לאזור כולו. ל "קרביות בצה
צוות , ס"מברך בשם מליאת המועצה את מנהלת ביה

המורים על לאור נתונים אלו ואחרים . המחנכים וההורים 
ערכי ההתיישבות העובדת ראש המועצה ינסה להוביל 

מהלך בשיתוף מרכז המועצות האזוריות למול ממשלת 
ישראל להחזיר את ההתייחסות הראויה להתיישבות 

, ולהביאה לידי ביטוי בחידוש ההשקעות בתחומים השונים
 .שנזנחו זה שנים רבות 

. היום  התקיימה –פגישה עם השר לפיתוח הנגב והגליל  .ב
נקבע כי ינסה לרתום את משרד השיכון ועם השתתפות 

תגובש ( שנצטרך לאשרה במליאה בבוא העת )המועצה 
נושא , תכנית לשיקום ושיפור תשתיות ביישובים הוותיקים

 .י כל ממשלות ישראל "שהוזנח שנים רבות ע

ייפגש . יתקיים בימים הקרובים  -ל משרד ראש הממשלה "ביקור מנכ .ג
תוצג . ס לעיל לשיחה על מינוף ההישגים שפורטו "הלי בתיהגם עם מנ

עלו באחוזים  –בפניו בעיית האמרת מחירי הקרקעות למגורים באזור 
 .מ ולמול המינהל "ונבקש סיועו למול רה, ניכרים בתוך חצי שנה

השר לפיתוח , בהם שר החקלאות, מים רבים"צפויים בקרוב ביקורי אח .ד
 –גזבר הסוכנות ועוד , לית המשרד"נכהנגב והגליל ושר הקליטה ומ

יוצגו בפני כל אחד מהם נושאים מרכזיים הקשורים למועצה ויבחן 
  .הידוק שיתוף הפעולה לקידומם 
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: בהם דנו בשני נושאים  – התקיימו שני ימי עיון של צוות המועצה .ה
תכנית עבודה חמש שנתית למועצה . הגדלת מקורות הכנסה עצמיים 

מספר עצום של מטרות אלה חולק ( . 'חברתיים וכו ,פרויקטים פיזיים)
ואלה שלהם , אלו שייכנסו לשלב תכנון ואיתור מקורות מימון –לשניים 

חברי המליאה . גיבוש התכנית יסתיים עד סוף השנה . יש כיסוי תקציבי 
רשימת הפרויקטים  . מוזמנים להעלות הצעות לרמי אלהרר ועיד סלים

מציין כי רשימת  .מרוכזת אצל אזר שטיין וניתן להתעדכן בה בכל עת 
 .הפרויקטים תפורסם בתום התהליך באתר המועצה באינטרנט 

ר רונית מרטון דוידוביץ "ד  -פיילוט מועצה  –פרויקט איכות הסביבה  .ו
המשלבת נציגים ואנשי תכנון מכל )העומדת בראש ועדה בין משרדית 

שהקים המשרד להגנת הסביבה הייתה בפגישה ( י הממשלה משרד
התכנית .  "קיימא אב לפיתוח בר תכנית"במועצה לכניסה לתהליך תכנון 

מתבססת על תכנית האב והמתאר של המועצה וכוללת את כל מרכיבי 
. כולל בתחום בחינוך , החיים  בכל רמה בכל יישובי ומוסדות המועצה

חיבור כל , ותף בין היתר לאיגום משאביםבשנתיים הראשונות נפעל במש
הקמת , חיבור כל היישובים ומוסדות החינוך, הגורמים המתכננים

המועצה תקלוט ותמנה פרויקטור . מועצה ציבורית לאיכות הסביבה 
ועדת . יפורסם מכרז לתפקיד בתום שלב גיבוש מסגרת התכנית . לנושא 

 .בוש הראשוניים איכות הסביבה של המועצה תשולב בתום שלבי הגי

התכנסה ועדת המכרזים של משרד האוצר ודנה בסוגיה  –היפודרום  .ז
ניהול ההימורים והבעלות על  –האם ההיפודרום ינוהל כמקשה אחת 

ניהול , בעל המתקן –המתקן או שתחולק בין שלושה גורמים ותחומים 
בתוך . המועצה בעד חלוקת התחומים . ניהול ההימורים , המרוצים
. חודשים תסיים הועדה את עבודתה ותפרסם את החלטתהכשלושה 

במשרד החקלאות סיים גיבוש הצעתו בנושא תיקון חוק  הצוות המשפטי
 .צער בעלי חיים והגיש המלצותיו 

ושלמו המהלכים לאיגום יכש –שיפור תשתיות ביישובים הותיקים  .ח
יקט יכונסו נציגי היישובים הותיקים לדיון לגיבוש המשאבים לפרו

מודגש כי בפרויקט זה תידרש השתתפות תקציבית של . נית התכ
שתובא לאישור נפרד , היישובים עצמם והשתתפות תקציבית של המועצה

 .באחת מישיבות המליאה 

בה השתתף נשיא , בעת הועידה בתורכיה –פרויקט אנקרה במעבר גלבוע  .ט
המדינה הוחלט להקים את הפרויקט גם במעבר גלבוע וגם במעבר 

לאחר ועידת אנאפוליס ובהתאם לאווירה שתהיה נחליט על .  תרקומיה
 .דרך ההמשך ואם למנות פרויקטור לנושא 

אנו בוחנים בימים אלה את המשך הפרויקט  –פרויקט פיתוח נופי  .י
הארת כל הצמתים : והמשמעויות התקציביות שיידרשו לו ובתוך כך 

מתקני הצבת , (הדגמת תאורה הערב בצומת חבר )בתאורה ייחודית 
חיבור צמתים סמוכות ברצועות גינון , משחקים תקניים בכל היישובים

ינג עם 'המשך הפרויקט מותנה כמובן באיתור תקציבי ובמצ. ועוד
 . מפעלים וגופים נוספים , יזמים, היישובים

 
 : 2008המשך דיון במסגרת תקציב המועצה לשנת  –לסדר היום  3סעיף . 3

.  2008את השינויים במסגרת תקציב המועצה לשנת גזבר המועצה מסביר ומפרט  -
 .התקציב השלם יובא לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה 

יובא לאישור מליאת המועצה הצעה נלוות לתקציב הכוללת את הפרויקטים והיעדים 
כפי שצוין בישיבות , להם יופנו משאבים שיכנסו למועצה מעבר למסגרת התקציב

 .קודמות 
 

   -ת ותשובות זמן שאלו -
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 .רים "אישור תב: לסדר היום  /סעיף  .3
 

 26 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 

רים שחולקה לחברים "מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב:  החלטה
 .ב לפרוטוקול "ומצ

 
 : סעיף שונות  .4
 

i.  תכנית אב "אישור מליאת המועצה להצטרפות המועצה לתהליך הכנת
 .בדיווח ראש המועצה בישיבה זו כמפורט , " לפיתוח בר קיימא

 
 

 26–בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 

  
מליאת המועצה מאשרת הצטרפות המועצה :  החלטה

 ".תכנית אב לפיתוח בר קיימא "לתהליך הכנת 
 

 
      

 
 
 

 שאול -אלונה סדן:  ערכה לפרסום 
 .מנהלת    הלשכה         

 


