ישיבת מליאה מוקלטת ומצולמת  -לינק לצילום המליאה יעלה לאתר האינטרנט
של המועצה בצירוף לפרוטוקול -
נושא  :פרוטוקול מליאה 12/17
תאריך 27.12.17 :

על סדר היום :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

אישור פרוטוקולים קודמים :פרוטוקול מס'  10/17מיום  ,6.12.17ופרוטוקול מס'  ,11/17מיום .14.12.17
דיווח שוטף.
אישור הצטרפות המועצה להקמת אשכול גליל ועמקים.
אישור מנכ"ל המועצה ענת מור ,לנציגת המועצה בוועדות הבחינה.
אישור תב"רים – מציג  :גזבר המועצה.
שונות.

נוכחים מקרב חברי
המליאה

חסרים מקרב חברי
המליאה

נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה

עובד נור – ראש המועצה
הישאם זועבי – טייבה
יצחק צפדיה -עין חרוד איחוד
פליקס דה פז -ניר יפה
עבדל סלאם עומרי -סנדלה
ארמנד עמוס -דבורה
רמי אלהרר -ברק
מוחמד זועבי – נעורה
מירב אזולאי – נורית
אילן הרוניאן -אביטל
עשהאל מור -יזרעאל
רמון בן ארי -עין חרוד מאוחד
עבדל סלאם זועבי – נעורה
דני פלג -גבע
צבי שחר – תל יוסף
יעקב פרץ -גדיש
לירון רותם -כפר יחזקאל
ששון יעקב -גן נר
עמיאל דהאן -אומן
לאה נהוראי -בית אלפא
ירון דוד -פרזון
מיכאל אברהם – מיטב

דוד בונפיל ישי – אדירים
יונה אפרים -מגן שאול
מאיר ביטון -מלאה
אגמון ישי -חפציבה
אסף ורדי -רם און
זועבי עבדל רחמן -טמרה
ליאור שמש -חבר
עיד סלים -מוקיבלה
ניב שולמן -רמת צבי
חמאד קאסם-מוקיבלה

ענת מור – מנכ"ל המועצה
ג'ואד זועבי – גזבר המועצה
עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי
אייל פייגנבאום – מבקר המועצה
שי אלט – דובר המועצה
רונית סבג -מזכירת לשכה
תושבים
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איתן עזר -גן נר
עומר רימשון -מולדת
אהרון יהושוע -גדעונה
שחר תמיר -בית השיטה

תמצית הדברים:

הנושא לסדר היום
סעיף  1לסדר היום :
אישור פרוטוקולים
קודמים:
 פרוטוקול מס' 10/17מיום 6.12.17
 פרוטוקול מס' 11/17מיום 14.12.17

החלטה

תמצית הדברים
 -אין הערות חברים לפרוטוקולים -

בעד – 25
נגד -אין
נמנע1 -
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את
פרוטוקול מס'  10/17מיום 06.12.17
ופרוטוקול מס'  11/17מיום .14.12.17

סעיף  2לסדר היום:
-ראש המועצה –

דיווח שוטף

 אתמול נערך כנס עסקים קטנים במרכז הצעירים ת'כלס.היה כנס מאוד מרשים ,עם נוכחות מאוד גדולה של יזמים ובעלי עסקים קטנים ובינוניים
בגלבוע .הכנס היה בחסות "מעוף"  ,הארגון של משרד הכלכלה למינוף העסקים הקטנים
והבינוניים.
הם היו אחראים על התקציב והביאו את המרצים .מדובר בירית הפתיחה שלנו בליווי עסקים
קטנים בגלבוע ,במקביל לפתיחת מרכז מעברים.
 ביום ראשון הקרוב ייערך יום חשיפה למנהלי קהילות ,מוזמנים נציגים מכל היישובים ,לשפר אתהיכרותם עם המועצה ואת בעלי התפקידים ,באיזה נושאים עובדים מול מי וכד'.
מזמין את כולכם לקחת חלק במפגש.
 כפי שעדכנו במליאה הקודמת ,רמ"י ביטל את העסקה עם פרוטרום .שמח לבשר שאנחנו נמצאיםבמגעים עם מפעל תדיראן שמעוניינים להעתיק את המפעל שלהם מעפולה לגלבוע ולקחת את כל
 60הדונם .מבחינתנו זו בשורה משמחת מאוד .מדובר בחברה מאוד חיובית ,וכבר מדברים על
שיתופי פעולה ותרומה לקהילה.

סעיף  3לסדר היום :

ראש המועצה :

אישור הצטרפות המועצה
להקמת אשכול גליל
ועמקים

קיימים במדינת ישראל כבר מספר אשכולות של רשויות .הקמת אשכול היא תפיסה של איגום
משאבים ושיתוף אינטרסים של מספר רשויות למינוף אלמנטים שקשורים בשירות לתושבים,
ומענים מוניציפאליים שבמרחב גאוגרפי ברצף כזה או אחר יכולים לתת מענה טוב יותר ו/או בפחות
כסף.
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משרדי ממשלה מוציאים היום "קולות קוראים" ספציפיים לרשויות שנמצאות באשכולות כאלה.
ומשרד הפנים לקח על עצמו יעד להכניס את כל מחוז הצפון לאשכולות.
נתבקשנו להשתתף בתהליך ,זה כמובן וולונטרי בלבד .לא יכולים לחייב רשויות ,אבל מצד שני
משרדי ממשלה ומשרד הפנים מייצר היום "קולות קוראים" למי שנמצא באשכול בלבד ,זאת אומרת
מעודדים את הרשויות להצטרף לאשכולות האלה.
נתבקשנו לבחור אם להצטרף לאשכול מזרחי ,או אשכול המערבי (העמקים).
אחרי שישבנו עם הרשויות ,ושיקולים שעלו ,אנחנו רוצים להמליץ למועצה להצטרף לאשכול גליל
והעמקים.
אנחנו מצטרפים ומתחילים בתהליך הקמת האשכול ,שכרוך בכמה שלבים ,הגשת הבקשה,
השתתפות בוועדת גבולות שהשתתפנו בשבוע שעבר ,וקבלת אישור המליאה להצטרפות המועצה
לאשכול.
הרשויות יידרשו להשתתף בסכום כזה או אחר שעדיין לא הוחלט עליו ,כדי לממן את הפעילות
הראשונה ,ומשרד הפנים משתתף גם כן במימון של המנהלת למימון מנכ"ל  ,התנהלות משרדית,
וכד' .
 -זמן שאלות ותשובות לחברים -

להלן הנוסח המתבקש לאישור:
"מתוך הכרה ביתרונות הכלכליים והחברתיים לשיתופי פעולה בין רשויות מקומיות – בין היתר,
התייעלות כלכלית ,איגום משאבים וקידום ראייה אזורית כוללת – מאשרת בזאת מועצה אזורית
הגלבוע
הקמת אשכול רשויות מקומיות בהתאם לחוק איגודי ערים ,התשט"ו – ( 1995פרק א'  :1אשכול
רשויות מקומיות) ,יחד עם הרשויות המקומיות השותפות לבקשה כמפורט להלן:
מ.א עמק יזרעאל ,מ.מ אכסאל ,מ.מ יפיע ,מ.מ דבורייה ,עיריית מגדל העמק ,עיריית נצרת ,עיריית
עפולה ,מ.א בוסתן אל מרג' ,עיריית נצרת עילית ,מ.מ ריינה  ,מ.מ כפר כנא ,מ.א מגידו ,מ.מ עין
מאהל ,מ.מ עילוט ,מ.א גלבוע.

בעד – 25
נגד – 1
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את הצטרפות המועצה להקמת אשכול גליל ועמקים כפי
שפירט
ראש המועצה.

סעיף  4לסדר היום:

ראש המועצה:

אישור מנכ"ל המועצה
ענת מור ,לנציגת המועצה
בוועדות הבחינה

מבקש את אישור המליאה לצרף את ענת מור מנכ"ל המועצה ,לנציגת המועצה בוועדות הבחינה.
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בעד – 25
נגד – 1
נמנע – אין

סעיף  5לסדר היום:

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את ענת מור מנכ"ל המועצה לנציגת המועצה בוועדת
בחינה.
 -גזבר המועצה מציג ומפרט את רשימת התב"רים -

אישור תב"רים
-

בעד – 26
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את התב"רים ,כפי שהוצגו ומצ"ב לפרוטוקול.
סעיף  6לסדר היום  :שונות

אישור העסקת מיכל
יהושוע כסייעת באגף
החינוך.

(חבר המליאה  ,אהרון יהושוע יוצא מהאולם ולא משתתף בדיון)

עו"ד אילן מירון :
בהמשך להנחיות משרד הפנים העברנו את כוח האדם של החינוך שהועסק במתנ"ס למועצה ,והם
נקלטו להיות עובדי מועצה לכל דבר ועניין.
בין כוח האדם שעבר ,עברה גם מיכל יהושוע מגדעונה שהיא אשתו של חבר המליאה ,אהרון
יהושוע.
כמי שהיא קרובת משפחה של חבר מליאה ,אנחנו נדרשים לטובת המשך הסדרת התהליך ,את
אישור חברי המליאה להעסקה שלה כעובדת מועצה .
בעד – 26
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את העסקתה של הגב' מיכל יהושוע כסייעת באגף החינוך.

 ברכות לצוערים . ברכות לתייסיר  ,מנכ"ל החכ"ל הנכנס. ברכות לתלמידי תיכון עמק חרוד על זכייתם במקום הראשון בגמר טורניר בתי הספר התיכוניים בכדורסלובפרס
ההגינות .
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רשמה  :רונית סבג – מזכירת לשכה.

על החתום

________________________
ענת מור – מנכ"ל המועצה

___________________
עובד נור  -ראש המועצה

העתקים  :לנוכחים .לחסרים .תיק מליאה .12/17
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