תמצית מפרוטוקול מליאה  5/08מיום 22.7.08
נוכחים מקרב חברי המליאה :

דני עטר -
רמי אלהרר -
שמחה צלניקר -
אילן הרוניאן -
יעקב פרץ -
יאיר אפשטיין -
פודי עבדל לאטיף -
אורי עזר -
יצחק שדה חן -
ציון לוי -
עמרם אפרים -
מוחמד זועבי -
חאלד חלדי -
עיזאת עומרי -
צביקי נור -
רמון בן ארי -
שניר פרידמן -
יוסי ביתן -
שחר צבי -

ראש המועצה
ברק
בית אלפא
אביטל
גדיש
חפציבה
טייבה
יעל
כפר יחזקאל
מגן שאול
מיטב
נעורה
נעורה
סנדלה
עין חרוד איחוד
עין חרוד מאוחד
רמת צבי
רם און
תל יוסף

נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה :

ג'אווד זועבי -
בני סיגל -
ירון אוחיון -
עו"ד אילן מירון -
אלונה סדן -שאול -

חסרים מקרב חברי המליאה :

עיד סלים -
רמי אמויאל -
דוד קדוש -
משה פלד -
רן שריג -
דן פלג -
אהרון יהושוע -
מוטי כהן -
יצחק אביעד -
דוד סוברנו -
זועבי יונס -
אריה ברוש -
נפתלי דהן -
סמיח זיאדת -
אבנר חייט -
חאלד עומרי -
שאול דדון -
רחמים אליה -
יוסי פן -

גזבר המועצה
מהנדס המועצה
מנכ"ל החברה הכלכלית גלבוע
יועץ משפטי
מנהלת הלשכה
מוקיבלה
אומן
אדירים
בית השיטה
בית השיטה
גבע
גדיש
גן נר
דבורה
חבר
טמרה
מולדת
מלאה
מוקיבלה
ניר יפה
סנדלה
גן נר
פרזון
יזרעאל

1

על סדר היום :
 .1אישור פרוטוקול קודם 5/08 :מיום .26.5.08
 .2דיווח שוטף  -ראש המועצה .
 .3הצגת דוחות ביקורת משרד הפנים בנושא ועדה מקומית לשנת . 2006
 .4דיון בתקציב המועצה לשנת . 2009
 .5אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום . 30.4.08
 .6תחילת דיוני תקציב .2009
 .7אישור תבר"ים .
 .8שונות .
מצ"ב להזמנה וחולק במהלך הישיבה :
 רשימת התב"רים לאישור המליאה .
 פרוטוקול ועדת התמיכות .
 דוחות ביקורת משרד הפנים בנושא הועדה המקומית לשנת  2006כולל דו"ח תיקון
הליקויים .
 מסגרת תקציב המועצה לשנת . 2009
 בישיבה הוצג סרטון המתאר אתר סקי דומה לזה שמוקם ב"שער הגלבוע" .
 בישיבה הוצגה מצגת פסטיבל הגלבוע לדו קיום "מפגש הענקים בגלבוע" בה
פורטו התכנים לפי מתחמים בכל שלושת ימי הפסטיבל .

נדון והוחלט :
.1

.2

עיף  3לסדר היום לא יובא לדיון המליאה בישיבתה זו עקב היעדרותו הבלתי צפויה
של יו"ר ועדת הביקורת ,יצחק אביעד .
עיף  1לסדר היום  :אישור פרוטוקול קודם 5/08 :מיום .26.5.08
בעד – 19
נגד – אין
נמנע – אין

ס

ס

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פרוטוקולים קודמים 2/08 :מיום
 24.3.08ומליאה טלפונית  3/08מיום .7.4.08
.3
עיף  2לסדר היום  :דיווח שוטף ראש המועצה :
שיפוץ מגרשי כדורסל  -ברם און וכפר יחזקאל  .נחנכו
א.
בטקסים ופעילות ילדים .
ועידת מובנפיק בירדן – התקיימה בחסות מלך ירדן
ב.
ובהשתתפות נציגים מגרמניה ,ירדן ,ישראל והרשות הפלשתינאית.
בוועידה הציג ראש המועצה יחד עם מושל ג'נין את הפרויקט במעבר
גלבוע ,הכולל אזור תעשיה בצד הפלשתיני ומתקני תמיכה לוגיסטיים
בצד הישראלי.

ס
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ג.

ד.

ה.
ו.

ז.

ח.

ט.
י.







יא.

מעבר גלבוע – היום ביקר במועצה שר הביטחון שר הביטחון
והשתתף במפגש עם מושל ג'נין במטרה לפעול להסרת חסמים ולהנחות
באשר לסוגיות ביטחוניות עקרוניות שעשויות היו לעכב את תכניות
הפיתוח  .מציין כי בתוך זמן קצר יחלו העבודות בצד הפלשתיני  .בנוסף
נענה לפניית ראש המועצה ושעות כניסת ישראלים לג'נין יוארכו בקרוב
עד השעה  22:00בכל ימות השבוע  .הפרויקט יוצג בפירוט בישיבת
המליאה הבאה .
אז"ת "מבואות הגלבוע" – לשאלת חברים ראש המועצה
מדגיש כי האזור מוגדר כאז"ת ירוק ויש תקנון מוסדר  .באז"ת ניתן
לאכלס רק מפעלים מאושרים ,כולל תהליכי הייצור ,ע"י משרד
איכוה"ס .
"שער הגלבוע" – כזכור ,אתר סקי מלאכותי ,מסעדה,
מלונית ושוק איכרים  .צפי פתיחת אתר הסקי – אפריל . 09
פרויקט "אנרגיה שאובה" – עבר ועדה מקומית  .אתמול
התקבלה הסכמת מינהל מקרקעי ישראל להעבירו לוועדה המחוזית .
הסכמה זו בבחינת פטור ממכרז על הקרקע .הקמת הפרויקט תביא
להוזלה בתעריפי החשמל גם לאז"ת הפלשתינאי .
כדורסל – נחתם הסכם שותפות לשלוש שנים בין קבוצת
ליגת העל הפועל גלבוע לפועל גליל עליון .מרבית המשחקים יתקיימו
"בבית" ,היינו באולם הכדורסל האזורי בגן -נר  .הקבוצה שבליגה
הלאומית לפי שעה במסגרת השותפות עם עפולה .
ישיבה במינהל מקרקעי ישראל ,במחוז – התקיים השבוע.
בנושא הסדר קרקעות טייבה חלה התקדמות .הועמד בראש צוות
הבוררות השופט בדימוס עבדל רחמן זועבי וביום א' הקרוב פגישה
ראשונה של הצוות  .בנושא אז"ת "מבואות הגלבוע" סוכם כי המועצה
תוציא מכתב התחייבויות למינהל המגבה את הליך שיווק המגרשים
(שלב א') .וכן ,נדון נושא נחלות כפר יחזקאל .
ביקור שר הרווחה – במועצה נסב בעיקר סביב בקשת קיבוץ
עין חרוד מאוחד להקמת מפעל מוגן בקיבוץ .התקבל אישור עקרוני
מהשר  .המפעל המוגן ביזמת ובבעלות הקיבוץ ,ובעידוד המועצה .
הנהלת המועצה לישראל יפה – ביקרו במועצה וזכינו
לשבחים רבים  .עשרה יישובים נוספים הצטרפו לתחרות וזו הזדמנות
ראויה להודות לרמי אלהרר ,שלומי גרנוב וציוותם על העבודה
המסורה ,האיכותית והמרשימה בתחום .
אירועים :
ט

קס סיום פרויקט "יוניסטרים" – מחזור ב' לפרויקט תלת שנתי המכשיר
תלמידים מצטיינים מכל מגזרי ההתיישבות בגלבוע להיות יזמים צעירים
מכיתה י' עד יב' .
חרות הסוס הערבי – התקיימה בחוות ברש במושב ברק  .אתר יזמי ייחודי
של חדרי אירוח ורכיבת סוסים  .חלק ממגמה מתרחבת והולכת של פיתוח
התיירות בגלבוע .

ת

ב
תי ספר "יד לחמישה" ו"עמק יפה" – שתי מנהלות בתיה"ס פרשו
לגמלאות לאחר שנות עשייה חינוכית ארוכות ורבות הישגים  .ב"עמק יפה"
סגנה של המנהלת התמנה כמנהל זמני לשנה"ל הקרובה  .מכרז למנהל/ת
בי"ס "יד לחמישה" יתקיים בעוד כשבועיים במשרד החינוך .
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פ
סטיבל הגלבוע לדו קיום או בכינויו "מפגש הענקים בגלבוע" – כזכור
יתקיים בין ה –  . 26.8-28.8.08הזמנות לטקס הפתיחה נשלחו לחברי
המליאה .לטקס מוזמנים שרים ,ח"כים ,אנשי אקדמיה ,אומנות ,כלכלה,
שגרירים ונספחי תרבות .האירוע זוכה להתעניינות וכיסוי תקשורתי נרחב
מהארץ והעולם  .ביום השני לפסטיבל תכריז שרת החינוך על הקמת
המועצה הציבורית לחינוך לדו קיום ונקיים את ישיבתה הראשונה  .יוזמה
זו של השרה ,כתוצאה מהשראתה למתרחש בגלבוע בביקוריה באזור .
 -זמן שאלות ותשובות –

 .4סעיף  4לסדר היום  :תקציב המועצה לשנת . 09
 גזבר המועצה מסביר ומפרט החומר את הצעת תקציב המועצה לשנת - 2009 זמן שאלות ותשובות –בעד – 19
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת מסגרת תקציב המועצה לשנת 2009
ע"ס . ₪ 118,084,000
 .5סעיף  5לסדר היום :אישור פרוטוקול ועדת תמיכות .
 גזבר המועצה מסביר ומפרט את החלטת ועדת התמיכות מיום – 30.4.08בעד – 19
נגד – אין
נמנע – אין

 -זמן שאלות ותשובות –

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת התמיכות מיום
. 30.4.08
 .6סעיף  6לסדר היום  :אישור תב"רים
 גזבר המועצה מסביר ומפרט את רשימת התב"רים – זמן שאלות ותשובות –בעד – 19
נגד – אין
נמנע – אין
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החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים כפי שחולקה ומצ"ב
לפרוטוקול .
***הערה  :תב"ר למושב אביטל ,לגן ילדים ע"ס  120אלף  ₪יתוסף לרשימת התב"רים.
מותנה בקבלת הרשאה .

ב

ני סיגל ,מהנדס המועצה עוזב את הישיבה –

 .7סעיף  7לסדר היום  :שונות :


אישור הוצאות משפטיות לעיד סלים ובני סיגל  :כזכור דווח במליאה כי נערכה
חקירה לראש המועצה ,לעיד סלים ולבני סיגל ,ביחידה לחקירות הונאה על מתן
היתר בניה בכפר נעורה שלא כחוק  .בסיום החקירה הוחלט להעביר את התיק
של עיד סלים ובני סיגל לפרקליטות  .ראוי לציין כי פעולתם של עיד סלים ובני
סיגל נעשתה במסגרת תפקידם  .אישור המליאה הינו ראשוני בלבד – יש לקבל
חוו"ד מהיועמ"ש של המועצה ולאחר מכן יועבר הנושא למשרד הפנים לדיון
ואישור וועדה מיוחדת הדנה בכגון דא .
דני פלג מבקש לציין כי גם הוא נחקר ולמעשה הם כממלאי תפקיד נושאים
באחריות על פעולה לה שותפים חברי הוועדה המקומית כולם ,ועל כן יש
לגבותם .
בעד – 19
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת באופן עקרוני לפתוח בהליך מתן
הוצאות משפטיות לעיד סלים ובני סיגל בעניין היתר בניה בנעורה,
ולקבל חוו"ד מהיועמ"ש של המועצה .


אישור פרישה מוקדמת לעובד מועצה – עבדל סלאם זיאדת (נחסם עקב מגבלות
צנעת הפרט -אס-ש) ,מהכפר מוקיבלה ,עובד משאית אשפה  .סיבת הפרישה,
מחלה .עפ"י חוו"ד רופא תעסוקה .
בעד – 19
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פרישה מוקדמת לעובד המועצה
עבדל סלאם זיאדת ( .נחסם עקב מגבלות צנעת הפרט -אס-ש)
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ב
דיקת אפשרות עקרונית למתן הקלות בארנונה לעסקים פרטיים קטנים המקיימים
פעילות תרבות וחינוך א -פורמאלי ,שהמועצה לא מקיימת  .תוקם ועדה שתדון
בסוגיה ,תבדוק את היבטיה החוקיים ואת האפשרויות בחוק למימוש אופציה כזו.
הועדה תביא ממצאיה והמלצותיה בפני מליאת המועצה להחלטה  .דני פלג הסכים
לעמוד בראשות הוועדה  .חברים המבקשים להצטרף מתבקשים להירשם אצל אלונה.
בעד – 19
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת הקמת וועדה לבדיקת מתן
הקלות בארנונה לעסקים פרטיים קטנים המקיימים פעילות תרבות
וחינוך א -פורמאלי ,שהמועצה לא מקיימת ,בראשות דני פלג .
מסקנות הוועדה והמלצותיה יובאו בפני המליאה להחלטה .


יטון חיים ופאני ,מושב מלאה (נחסם עקב מגבלות צנעת הפרט -אס-ש) זוג עם 6
ילדים .מצב כלכלי קשה ביותר .פירוט עפ"י דו"ח עו"ס .אישור מליאה למתן פטור
מארנונה לשנת  08ומחיקת חובות עבר לנוכח המצב הקשה  .אישור מליאה נדרש
כהחלטה ציבורית המגבה פעילות מחיקה .

ב

בעד – 19
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פטור מארנונה לשנת 2008
ומחיקת חובות עבר לפנינה ומאיר ביטון ממושב מלאה (נחסם עקב
מגבלות צנעת הפרט -אס-ש).

ישור להצטרפות לשירות אינטרנט של בנק "דקסיה ישראל בע"מ" .

א
בעד – 19
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת הצטרפות לשירות אינטרנט של
בנק "דקסיה ישראל בע"מ" .

ערכה לפרסום  :אלונה סדן -שאול
מנהלת הלשכה .
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