תמצית מפרוטוקול מליאה  2/08מיום 24.3.08
נוכחים מקרב חברי המליאה :
דני עטר -
עיד סלים -
רמי אלהרר -
רמי אמויאל -
דוד קדוש -
משה פלד -
דן פלג -
יצחק אביעד -
אורי עזר -
יצחק שדה חן -
אריה ברוש -
עמרם אפרים -
נפתלי דהן -
סמיח זיאדת -
מוחמד זועבי -
חאלד חלדי -
אבנר חייט -
רמון בן ארי -
יוסי פן -
שניר פרידמן -
יוסי ביתן -
רחמים אליה -
שחר צבי -

ראש המועצה
מוקיבלה
ברק
אומן
אדירים
בית השיטה
גבע
דבורה
יעל
כפר יחזקאל
מולדת
מיטב
מלאה
מוקיבלה
נעורה
נעורה
ניר יפה
עין חרוד מאוחד
יזרעאל
רמת צבי
רם און
פרזון
תל יוסף

נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה :
רמ"ט המועצה
ארז שטיין -
גזבר המועצה
ג'אווד זועבי -
יועץ משפטי
עו"ד אילן מירון -
מנכ"ל תאגיד "קולחי גלבוע בע"מ"
מוחמד אלבחירי -
מבקרת המועצה
יעל אשל -
מנהלת הלשכה
אלונה סדן -שאול -
חסרים מקרב חברי המליאה :
שמחה צלניקר -
רן שריג -
אילן אהרוניאן -
יעקב פרץ -
אהרון יהושוע -
מוטי כהן -
דוד סוברנו -
יאיר אפשטיין -
פודי עבדל לטיף -
זועבי יונס -
ציון לוי -
חאלד עומרי -
עיזאת עומרי -
-

בית אלפא
בית השיטה
אביטל
גדיש
גדעונה
גן נר
חבר
חפציבה
טייבה
טמרה
מגן שאול
סנדלה
סנדלה
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צביקי נור -
שאול דדון -

עין חרוד איחוד
גן נר

על סדר היום :
 .1אישור פרוטוקול קודם -ישיבה  1/08מיום .28.1.08
 .2דיווח שוטף -ראש המועצה .
 .3הצגת דו"ח רבעוני אחרון לשנת . 2007
 .4הצגה ואישור תכניות עבודה בתחום התשתיות לשנת . 2008/9
 .5הגדלת חוזה בי"ס יסודי ממלכתי נעורה עד . 50%
 .6אישור תב"רים .
 .7שונות .

נדון והוחלט :
 .1סעיף  1לסדר היום  :אישור פרוטוקול קודם -ישיבה  1/08מיום .28.1.08
בעד 23 -
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת אישור פרוטוקול  1/08מיום .28.1.08
 .2סעיף  2לסדר היום  :דיווח שוטף ראש המועצה :
א .בינוי חינוך – התקיימה פגישה במשרד החינוך .ניכרת נכונות רבה
להעברת תקציבים לבינוי בתחום החינוך לצרכים השונים לאור הכרתם
בהתרחבות כל היישובים והגידול הניכר באוכלוסיית הגלבוע ,כמו – 2
גני ילדים בכפר יחזקאל 2 ,גני ילדים בטמרה 2 ,גני ילדים בטייבה ,גן
ילדים ברמת צבי ועוד  .פרוגראמה לבינוי עמק חרוד הסתיימה לאחר
שנערכה בשיתוף פעולה מלא עם הנהלת בית הספר ,המורים
והתלמידים .התכנית תוצג להורים ויבוצעו אם יהיה צורך ,תיקונים
אחרונים על פי הערותיהם  .משרד החינוך אישר תכנית לבינוי 24
כיתות .השלב הבא שיחל מיד יהיה כניסה להליך תכנון להשלמה ל36 -
כיתות  .בנוסף אושר לשפץ  4מבנים ולהתאימם לשימוש ביה"ס .
במקביל מתנהל הליך טרום -פרוגרמאתי להגדרת צרכי בינוי בתי הספר
היסודיים "עמק חרוד" ו"נר הגלבוע" .
עוד הועלה נושא חיוב ארנונה עסקים שאינם פעילים ,כמו צימרים,
סככות חקלאיות וכד'  .גם לנושא זה מינה השר ועדת בדיקה .
עדכון טיפול דו"ח ביקורת הנחות ארנונה  - 2004השבוע נשלחו
מהמועצה מכתבי דרישת תשלום והשלמת מסמכים למאות המשפחות
שעלו בדו"ח הביקורת וזאת בהתאמה לתהליך שפורט בישיבות המליאה
שעסקו בנושא .
ב" .דורות בגלבוע"  -התחיל תהליך בניית אגף חדש כחלק מתנופת
הפיתוח.
-
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פרויקט "שער הגלבוע" – התחילו עבודות עקירת העצים ובימים
הקרובים יחלו בעבודות התשתית לפרויקט .
אז"ת "מבואות הגלבוע ע"ש יצחק רבין" – כזכור ,אושר כאזור עדיפות
לאומית א' נקודתי  .משרד התמ"ת הכריז על האתר כפרויקט פיילוט
מהטעמים של היותו בפריפריה וזיקתו לנושא ההתיישבות והדו קיום .
לאור הגדרה זו המשרד מניע תהליך של מחקר ופיתוח שיתקיים באז"ת
וקידום השקעות .מתוך כך הועברה הרשאה ראשונה למועצה ע"ס 12
מליון . ₪
פרויקט מעבר גלבוע – הפרויקט מצוי בשלבי תכנון מואצים במיוחד .
זוכה לתמיכת וסיוע מרבית משרדי הממשלה  .הגרמנים הפנו מיליוני
יורו לטובת הפרויקט  .אנו מנסים להביא להחלטת ממשלה ,כך שמשרד
ממשלתי אחד ייקח אחריות כוללת לפרויקט וירכז את עבודת יתר
המשרדים .
כביש  - 71התקיימו דיונים סטטוטוריים בנושא בהם הובילה המועצה
עם נציגי ישובי עמק חרוד הליכי התנגדות לתוואים שהוצעו  .התקיימה
פגישה אצל מתכנן המחוז בסיומה הסכים כי משרד הפנים יציג עמדה
הדורשת לשוב לתכנית עוקף דרום עפולה  .לאחר מכן התקיימה פגישה
עם מנכ"ל החברה הלאומית לדרכים (מע"צ) בה הנחה את אנשי משרדו
לבחון את הדרכים והאפשרויות להציג עמדה המתיישבת עם עמדת
משרד הפנים  .כמו כן הביע נכונותו לבחון תכנון חלופי למסילת הרכבת
בקטע מרחביה .
תכנית מתאר ותכנית תיירותית בקיבוץ חפציבה – תכנית לכפר נופש
בתחומי מתאר הקיבוץ תאושר בישיבת הועדה המחוזית הקרובה .
סיכום זה הושג לאחר מספר ישיבות מוצלחות במשרד מתכנן המחוז .
משרד הבריאות – תכניות תמ"מ  2ותמ"א  35מטילות מגבלה המונעת
אישור תכניות הרחבת יישובים עד אישור כל תכניות הביוב  ,פתרונות
קצה וכניסה לתהליכי ביצוע  .אנו מצויים בעיצומם של תכנון ביוב שפכי
ג'נין ומט"ש תענך ועובדה זו מעכבת אישורי תכניות יישובי תענך  .כל
ניסיונותינו לקבל אישור להתקדם בתכניות היישובים העלו חרס גם מול
מתכנן המחוז וגם מול משרד הבריאות  .מוחמד אלבחירי ,מנכ"ל קולחי
גלבוע ,הונחה על ידי ראש המועצה לפעול בלוחות זמנים מואצים
לקידום תכניות הביוב .
מגרשי כדורגל יעל וסנדלה – אושר תקציב לשדרוג המגרש ובניית מגרש
אימונים סמוך .בירוקרטיה סבוכה לקבלת התקציבים  .כרגע אין צפי
להתחלת העבודות .
אולם ספורט גן נר – מצוי בשלבי בינוי מתקדמים  .צפויה חריגה
מלוחות הזמנים שנקבעו ,אך העונה הבאה תפתח באולם זה .
משימת גיוס משאבים ע"י הסגל הניהולי של המועצה  -הפרויקט
בהובלת ארז שטיין רמ"ט המועצה  .בנתונים הנכונים לפני שבועיים
ס"כ הפניות המצטבר למשרדי ממשלה ומוסדות עבר את  200מליון
השקלים  .סה"כ האישורים התקציביים לפניות מעל  90מליון . ₪
מודגש כי גיוס כספים אלה הינו מעבר לתקציב המועצה השוטף .
פסטיבל דו קיום – הערכות מואצת .מתגבשת תכנית ייחודית ברמה
בינלאומית שתוצג עם סיום גיבושה בפני חברי המליאה  .האירוע זוכה
להתעניינות ערה ולמעורבות משרדי ממשלה רבים אם במימון ואם
בסיוע אחר  .במסע גיוס התרומות בארה"ב התקיימו פגישות עם
הצמרת הפילנתרופית של הקהילה היהודית  .תורמים העוסקים במיוחד
בתחום הדו קיום נרתמו מיד לסייע .אחרים הצטרפו בהמשך לאחר
בדיקה והתעמקות  .חלק מן התורמים התחייבו לסיוע כספי וכלל
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נרשמה הצלחה יתרה  .בעקבות זאת אנו צפויים בשבוע הבא לביקור של
גב' ג'סיקה בלבן ,המאגדת מספר אגודות בתחום הדו קיום .תורם אחר,
שהתחייב לתרומה גדולה במיוחד ,יבקר במועצה בקיץ  .שרי החוץ של
ספרד ויוון מעורבים באופן אישי בפרויקט זה  .צפויות נסיעות נוספות
בתקופה הקרובה לארה"ב ,רוסיה ואירופה באותו נושא והקשר .אנו
במועצה רואים בנושא חיי הדו קיום עניין חשוב למדינת ישראל כולה
ולא רק סוגיה ייחודית לגלבוע ומתוך תפיסת עולם זו אנו מקיימים את
כל הפעילות סביב הנושא להפיכת הגלבוע למרכז ארצי ואף בינל' לדו-
קיום .
אירוע מרוץ ה 60 -בהיפודרום  -בחוה"מ פסח ,כחלק מסדרת אירועי
המועצה לשנת ה 60 -למדינה  .האירוע ייוחד לאח"מים  .חברי המליאה
יקבלו הזמנות .המרוצים המרכזיים יסוקרו בשידור ישיר בטלוויזיה .
צעדת הגלבוע – תתקיים בשישי -שבת  . 4-5.4.08ההערכות בעיצומה.
חברי המליאה מוזמנים .
טקס חלוקת מלגות מקרן ראש המועצה – התקיים .כ –  250סטודנטים
לתואר ראשון מרחבי המועצה זכו למגלה בסכום של  . ₪ 1,500המלגות
חולקו בטקס רב משתתפים שנערך בבית ציזלינג .
ביקור שר החקלאות – התקיים ,כאורח של משקי הפטם .
טיול עובדים – טיול חורף של העובדים שנדחה מינואר בשל מזג האוויר,
התקיים ב –  5.3.08לירושלים .
ברכות – למשה פלד על מינויו ע"י שר השיכון לנהל ולהוביל פרויקט
לאומי להקמת שישה יישובים חדשים .
 -זמן שאלות ותשובות –

 .3סעיף  3לסדר היום  :הצגת דוחות כספיים – רבעון : 4/2007
 גזבר המועצה מסביר ומפרט הדוחות - זמן שאלות ותשובות –בעד – 23
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת הדוחות הכספיים של המועצה
לרבעון . 4/2007
 .4סעיף  4לסדר היום  :הצגה ואישור תכנית עבודה בתחום תשתיות ביישובים
הותיקים לשנת  – 2008/9פרויקט על סף ביצוע .מוצג על בסיס הסיכומים עם
מזכירויות היישובים:
 -עיד סלים מסביר ומפרט .זמן שאלות ותשובות -

דגשים לסקירה :
א .סה"כ עלות הפרויקט כ –  1מליון  ₪ליישוב  .סה"כ  11יישובים (כל
הקיבוצים ,מולדת ,רמת צבי ,כפר יחזקאל ) .
-
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התקיימו ישיבות עם מזכירות כל יישוב וסוכמו פרטי הפרויקט .
תקציב הפרויקט בטיפול גזבר המועצה למול מזכירות כל יישוב .
הפרויקט מצוי בשלב בחירת מתכננים לתשתיות עליות ולתשתיות תת
קרקעיות  .מול הגורמים המתכננים שיבחרו יעמוד נציג מוסמך מכל יישוב
לסוגיית התכנון המפורט .
יציאה לביצוע מוערכת לחודשים יולי -אוגוסט  . 2008מותנה במינוי גורם
מתאם בכל יישוב שיעבוד ישירות מול עיד סלים.
מודגש כי לא יפורסם מכרז ללא סיכום התנאים בכתב מול כל יישוב .
יפורסם מכרז לכל  3יישובים בערך .
בעד – 23
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פרויקט תשתיות ביישובים הותיקים
כפי שהוצג .אישור המליאה כולל את הדגשים שצוינו בסקירה .
 .5סעיף  5לסדר היום :הגדלת חוזה עבודות בי"ס יסודי ממלכתי נעורה עד . 50%
 ג'אווד זועבי מסביר ומפרט .זמן שאלות ותשובות -בעד – 23
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת הגדלת חוזה עבודות בי"ס יסודי ממלכתי
נעורה עד . 50%
 .6סעיף  6לסדר היום  :אישור תב"רים .
 ג'אווד זועבי מסביר ומפרט .זמן שאלות ותשובות -בעד. 23 -
נגד -אין .
נמנע -אין .

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים כפי שהוצגה ומצ"ב
לפרוטוקול .
 .7סעיף  7לסדר היום  :שונות :
א .אישור הגדלת חוזה עבודות מערכת ביוב עמק חרוד שלב ב' – לחוזה מספר
 0008-31/07-2963B1ב 50% -נוספים מהיקף החוזה החתום עם הקבלן .ההגדלה
הינה במסגרת תב"ר ותקציב מאושר  .אישור להגדלת החוזה הנ"ל נתקבל בישיבת
ועדת מכרזים ביום ג' . 18.3.08
 מוחמד אלבחירי מסביר ומפרט .זמן שאלות ותשובות --
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בעד. 23 -
נגד -אין .
נמנע -אין .

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת הגדלת חוזה עבודות מערכת ביוב
עמק חרוד שלב ב' – לחוזה מספר  0008-31/07-2963B1ב50% -
נוספים מהיקף החוזה החתום עם הקבלן.

ערכה לפרסום  :אלונה סדן -שאול
מנהלת הלשכה .

-
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