תמצית מסיכום ישיבת ועדת הנהלה וכספים 21.1.0/ – 1/0/
נוכחים מקרב חברי הנהלה :
דני עטר
עיד סלים -
רמי אלהרר -
חאלד חאלדי -
רמון בן ארי -
יוסי ביתן -
מוטי כהן -
יצחק שדה חן -
אבנר חייט -

–

ראש המועצה .
מוקיבלה -
ברק -
נעורה .
עין חרוד מאוחד .
רם און .
גן נר .
כפר יחזקאל .
ניר יפה .

ס.ר' המועצה ור' מינהל פיתוח .
ס.ראש המועצה ור' מינהל שירות

חסרים מקרב חברי ההנהלה :
משה פלד -

בית השיטה .

נוכחים שאינם חברי הנהלה :
עו"ד אילן מירון -
ג'אווד זועבי -
אלונה סדן -שאול -

יועץ משפטי .
גזבר המועצה
מנהלת הלשכה

על סדר היום :
.1
.2
.3
.4

אישור פרוטוקול קודם –  5/07מיום .1911.07
דיווח שוטף -ראש המועצה .
הצגת דו"ח כספי – רבעון . 3/2007
שונות

***חולק לחברים :
 -דו"ח כספי רבעון . 3/200/

נדון והוחלט :
 .1סעיף  1לסדר היום -אישור פרוטוקול קודם  5/07 -מיום .1911.07
בעד -
נגד -
נמנע -

.2

9
אין
אין

החלטה  :ועדת הנהלה וכספים מאשרת סיכום ישיבתה  5/0/מיום
.1911.0/

 .3סעיף  2לסדר היום – דיווח שוטף -ראש המועצה :
 דיווח מפורט יועבר בישיבת המליאה המתקיימת בסיומה של ישיבה
זו .
-

-1

 פסטיבל דו קיום – פעילות אינטנסיבית מתרחשת סביב הערכות וגיבוש האירוע ,
המתעתד להתקיים ב –  . 26-28.8.08אנו מצויים בתהליך של הקמת מועצה
ציבורית .עד כה הביעו נכונות להשתתף במועצה הציבורית  7שרים ,מספר ח"כים,
אנשי אקדמיה ואנשים מובילים מעולם העסקים  .ניכרת התלהבות רבה סביב
הרעיון  .במחצית פברואר ראש המועצה יצא עם עוד מספר בעלי תפקידים למסע
גיוס תרומות בארה"ב ,כפי שכבר דווח באחת מישיבות המליאה .בסיוע משרד
החוץ נקבעו פגישות רבות עם אנשי עסקים ,תורמים פוטנציאליים ,מפיקים
שירתמו ויתרמו לאירוע  .צפי גיוס מימון לאירוע כ –  6מליון . ₪
 מרוץ היפודרום – יתקיים בחוה"מ פסח  22.4.08במסגרת סדרת האירועים
שיתקיימו לרגל  60שנה לעצמאות המדינה  .ועדת האירועים בראשות השרה רוחמה
אברהם החליטה על קיום שני אירועים גדולים מרכזיים – אחד בדרום ואחד בצפון
– במועצה אזורית הגלבוע  .אנו בהליך גיבוש ותכנון הקונספט שכולל את מרוץ
ההיפודרום ,פסטיבל הדו קיום ואירוע המדינה באוקטובר . 08
 צו ארנונה למתחם אז"ת "מבואות הגלבוע ע"ש יצחק רבין" ולהיפודרום – עיד
סלים הונחה להקים צוות מקצועי לגיבוש הצעה לצו ארנונה ייחודי למתחם האמור
 .זאת נוכח התחרות למול אז"ת ברשויות שכנות בסוגיית הארנונה ו"בריחת"
עסקים ,כמו "תבור-שאן-חרוד" לרשויות שכנות .הצוות ילמד את צווי הארנונה של
הרשויות השכנות וימליץ למליאה על שינוי והתאמת הצו על בסיס ההשוואה .
 .4סעיף  3לסדר היום – הצגת הדו"ח הכספי – רבעון : 3/2007
 ג'אווד זועבי ,גזבר המועצה מסביר ומפרט החומר שחולק .
 זמן שאלות ותשובות .
 .5סעיף שונות לסדר היום – דיווח חברים:
 גיבוש תכנית אב לשבילי אופניים במועצה – רמי אלהרר מדווח כי
התקיים כנס עם רוכבי אופניים ואנשי מקצוע מהתחום לגיבוש
התכנית שתוגש למשרדי הממשלה הרלוונטיים .
 צעדת ט"ו בשבט – רמון בן ארי מדווח כי רשות ניקוז ירדן דרומי
בשיתוף המועצה קיימה בשבת צעדה מתל יוסף לבית השיטה  .בנקודת
הסיום היו הפעלות לילדים ופעילות בפינת חי של קיבוץ בית השיטה .
 בתי עלמין – רמי אלהרר מדווח כי ביום ד' מתקיימת פגישה בנושא עם
מתנדבי חברת קדישא וראשי ועדים לגיבוש נושא הקבורה והסדרת
בתי עלמין  .באשר לבתי עלמין בחמשת הכפרים הערביים ,התקבל
תקציב לתכנון  .תכונס פגישה עם ועדי הכפרים לגיבוש הצרכים ומתן
הנחיות בהתאם למתכננים .
ערכה לפרסום :אלונה סדן -שאול
מנהלת הלשכה .
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