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אישור פרוטוקולים קודמים 9/07 :מיום  10/07 . 26.11.07מיום 24.12.07
דיווח שוטף  -ראש המועצה .
הצגת דוחות כספיים – רבעון . 3/2007
דיווח מעבודת ועדת הביקורת:
א .דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת  - 2006אישור .
ב .הצגת עבודת ועדת תיקון ליקויים בדו"ח ניגוד עניינים -
אישור.
אישור האצלת סמכויות המועצה לוועד מקומי מושב רמת צבי ולוועד מקומי מולדת,
בהתאם להחלטות המליאה .
אישור נוהל רכש ומינוי ועדת רכש .
אישור מסגרת חח"ד לשנת  2008כפי שאושר ע"י משרד הפנים :
 בנק הפועלים – עד . ₪ 2,000,000 בנק דקסיה ישראל – עד . ₪ 50,000אישור תבר"ים .
שונות .

נדון והוחלט :
 .1סעיף  2לסדר היום  :דיווח ראש המועצה  :תמצית הדברים :
א .פגישה עם שר הפנים – בין הנושאים שהועלו הושם דגש על צרכיה
המיוחדים של מועצה מעורבת  .השר הורה על הקמת ועדה במשרדו
לבדיקת נושא זה  .השנה יקציב משרד הפנים לסוגיה זו למועצה כ –
 400אלף  . ₪ניכר כי יחול שינוי בהתייחסות משרד הפנים למועצה
מעורבת .
עוד הועלה נושא חיוב ארנונה עסקים שאינם פעילים ,כמו צימרים,
סככות חקלאיות וכד'  .גם לנושא זה מינה השר ועדת בדיקה .
ב .פגישה עם שר התשתיות  -בהשתתפות כל גורמי התשתית במדינת
ישראל (חברת חשמל ,מינהל המים והביוב גורמים ממשרד הביטחון
ועוד)  .כלל הגורמים הודיעו כי יפעלו מתוך מחויבות לפרויקט מעבר
גלבוע  .שר התשתיות הודיע כי לא תיתכן אפשרות בה הרשות
הפלשתינית תזדקק לתשתית כלשהי שהמדינה לא תוכל לספק –
ובהתאם לקביעה זו יפעלו כלל הגופים .
עוד הוחלט בישיבה זו כי פרויקט אגירה שאובה יוגדר כעדיפות ראשונה
מבין ארבעת הפרויקטים הגדולים העומדים בפני החלטת ואישור השר .
ג .פרויקטים כלכליים  -חלו התפתחויות משמעותיות בהתקדמות
הפרויקטים במעבר גלבוע ,מאחר ונמצא כי הוא האתר היחידי בו יכול
להתממש הפרויקט כרצוי וכמצופה  .השר לפיתוח הנגב והגליל מינה את
דן רונן כמנהל הפרויקט וסוכם על סדרת פעולות -בין היתר תקצוב תכנון
העורף הלוגיסטי  .במקביל מתנהלת עבודת מטה לבחינת האופציות
הכלכליות בעורף הלוגיסטי בשטח המועצה  .מונה מנהל פרויקט לכלל
הפרויקטים במעבר .
ד .מרוץ היפודרום – יתקיים בחוה"מ פסח  22.4.08במסגרת סדרת
האירועים שיתקיימו לרגל  60שנה לעצמאות המדינה  .צוות המועצה
והיזמים עובדים על תכנית האירוע  .האירוע יהיה סגור לאח"מים בכדי
לרתום אותם להנעת והגברת התמיכה בקרב קברניטי המדינה  .הליך
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ה.

ו.

ז.

.1

החקיקה ,בהובלת משרד החקלאות ,הסתיים .קיבלנו את טיוטת החוק
להערות  .מניח כי בתוך זמן קצר ,הליך החקיקה יושלם .
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  . ₪המטרה היא לגייס את
כל התקציב ממשרדי ממשלה ,מוסדות ,ארגונים ותורמים מהארץ
ומהעולם .
ועדת האירועים בראשות השרה רוחמה אברהם  -החליטה על קיום שני
אירועים גדולים מרכזיים בפריפריה – אחד בדרום ואחד בצפון –
במועצה אזורית הגלבוע  .אנו בהליך גיבוש ותכנון הקונספט שכולל את
מרוץ ההיפודרום ,פסטיבל הדו קיום ואירוע המדינה באוקטובר . 08
פרויקט שיקום תשתיות ביישובים הותיקים – מדובר בכל הקיבוצים
במועצה ,כפר יחזקאל ,רמת צבי ,מולדת .התקיימה פגישה ראשונה עם
מזכירויות היישובים להצגת תכנית העבודה ונקבעו לוחות זמנים
לפגישות וסיורים בכל יישוב  .לאחר סבב זה ,תוצג תכנית העבודה
במלואה ולוחות הזמנים לביצוע .
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 .

 .2סעיף  1לסדר היום  :אישור פרוטוקולים קודמים 9/07 : -מיום 10/07 . 26.11.07
מיום . 24.12.07
בעד 19 -
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת אישור פרוטוקולים קודמים9/07 : -
מיום  10/07 . 26.11.07מיום . 24.12.07
 .3סעיף  3לסדר היום  :הצגת דוחות כספיים – רבעון : 3/2007
 גזבר המועצה מסביר ומפרט הדוחות - זמן שאלות ותשובות –בעד – 19
נגד – אין
נמנע – אין
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החלטה  :מליאת המועצה מאשרת הדוחות הכספיים של המועצה
לרבעון . 3/2007
 .4סעיף  4לסדר היום  :דיווח מעבודת ועדת הביקורת:
א .דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת  - 2006אישור .
ב .הצגת עבודת ועדת תיקון ליקויים בדו"ח ניגוד עניינים -
אישור.
 יצחק אביעד ,יו"ר ועדת ביקורת מסביר ומפרט את עבודת ועדת הביקורת ,אופן תיקוןהליקויים .
 ג'אווד זועבי ,גזבר המועצה מסביר ומפרט את עבודת ועדת תיקון הליקויים . זמן שאלות ותשובות – הנחיית ראש המועצה – .1באחת מישיבות המליאה יתקיים דיון בנושא חובות
בעייתיים – יתרות חוב ארנונה כללית .
 .2גזבר המועצה ימונה כאחראי ליישום מסקנות ועדת
תיקון ליקויים בדו"ח ניגוד העניינים .
א .אישור דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת 2006
בעד – 19
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת דו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים
לשנת . 2006
ב .אישור עבודת הועדה לתיקון ליקויים בדו"ח ניגוד עניינים .
בעד – 19
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת דו"ח עבודת הועדה לתיקון ליקויים
בדו"ח ביקורת ניגוד עניינים ומאמצת את מסקנותיה .
 .5סעיף  5לסדר היום :אישור האצלת סמכויות המועצה לוועד מקומי מושב רמת צבי ולוועד
מקומי מולדת ,בהתאם להחלטות המליאה .
בעד – 19
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת האצלת סמכויות המועצה לוועד מקומי
מושב רמת צבי ולוועד מקומי מולדת ,בהתאם להחלטות המליאה .

\:Dמידע לציבור\לפני פרסום\ל \pdf\08 -מליאה doc.08 -1

 .6סעיף  6לסדר היום  :נוהל רכש ומינוי ועדת רכש .
בעד. 19 -
נגד -אין .
נמנע -אין .

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת נוהל רכש ומינוי ועדת רכש כמפורט
בנוהל שחולק .
 .7סעיף  7לסדר היום  :אישור מסגרת חח"ד לשנת  2008כפי שאושר ע"י משרד
הפנים :
 בנק הפועלים – עד . ₪ 2,000,000 בנק דקסיה ישראל – עד . ₪ 50,000בעד. 19 -
נגד -אין .
נמנע -אין .

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת מסגרת חח"ד לשנת  2008כפי
שאושר ע"י משרד הפנים :
בנק הפועלים – עד . ₪ 2,000,000בנק דקסיה ישראל – עד . ₪ 50,000 .8סעיף  8לסדר היום  :אישור תב"רים .
 גזבר המועצה מסביר ומפרט את רשימת התב"רים - זמן שאלות ותשובות -בעד. 19 -
נגד -אין .
נמנע -אין .

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים כפי שהוצגה ומצ"ב
לפרוטוקול .
 .9סעיף  9לסדר היום  :שונות :
א .אישור התקשרות בחוזה ללא מכרז  -מכרז מס' ז 15/07/שיקום אולם ספורט
עין חרוד .
בעד. 19 -
נגד -אין .
נמנע -אין .

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת התקשרות בחוזה ללא מכרז -
מכרז מס' ז 15/07/שיקום אולם ספורט עין חרוד .
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ב .אישור הגדלת חוזה מס' " 1B 0008-30/3301-07השלמת קווי ביוב והחזרת
המצב לקדמותו ביישובים הערביים"  ,ב –  50%נוסף על היקף החוזה החתום
עם הקבלן  .העבודה תבוצע במסגרת ההקצבה ובמסגרת תב"ר המאושר מס'
. 1404
בעד. 19 -
נגד -אין .
נמנע -אין .

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת הגדלת חוזה מס' 0008-30/3301-
" 1B 07השלמת קווי ביוב והחזרת המצב לקדמותו ביישובים
הערביים"  ,ב –  50%נוסף על היקף החוזה החתום עם הקבלן .
העבודה תבוצע במסגרת ההקצבה ובמסגרת תב"ר המאושר מס'
. 1404
ג .אישור שכר בכירים לדוברת המועצה –  60%מרמה  ,4עפ"י אישור משרד
הפנים .
בעד. 19 -
נגד -אין .
נמנע -אין .

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת שכר בכירים לדוברת המועצה ,עפ"י
הנחיית משרד הפנים ,לשכר בגובה  60%משכר בכירים ברמה . 4
ד .אישור תקציב מוניציפאלי לוועד מקומי כפר יחזקאל לשנת . 2008
בעד. 19 -
נגד -אין .
נמנע -אין .

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת תקציב מוניציפאלי לוועד מקומי כפר
יחזקאל לשנת . 2008
ה  .הושמט מהנוסח המפורסם בשל מגבלות צנעת הפרט (א.ס-ש).
ו .תיקון אישור מישיבת מליאה מס'  7/07מיום  29.10.07בהתאם להנחיית משרד
הפנים – שכר בכירים לגזבר המועצה  85% -משכר בכירים ברמה . 4
בעד. 19 -
נגד -אין .
נמנע -אין .
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החלטה  :מליאת המועצה מאשרת תיקון שכר בכירים לגזבר המועצה ,עפ"י
הנחיית משרד הפנים ,לשכר בגובה  85%משכר בכירים ברמה . 4

ערכה לפרסום  :אלונה סדן -שאול
מנהלת הלשכה .
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