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 -שיבת מליאה מוקלטת ומצולמת י -

 -לינק לצילום המליאה יעלה לאתר האינטרנט של המועצה בצירוף לפרוטוקול  -

 

 08/16פרוטוקול מליאה נושא : 

 6.9.16תאריך : 

 
 :  על סדר היום

 

 :  פתיחה חגיגית .1

 . במועצהטקס הענקת תעודות הוקרה לבנות שירות לאומי בכפרים, שסיימו שירותן  -

של הקיבוצים  2016על זכיתם בקיבוץ המצטיין בעשייה ערכית וכלכלית, בוועידה הכלכלית   לקיבוץ יזרעאלברכות  -
 והמושבים, בנושא תעשייה, חדשנות וצמיחה. 

של הקיבוצים  2016על זכיתם במושב המצטיין בעשייה ערכית וכלכלית, בוועידה הכלכלית  למושב רם אוןברכות  -
 והמושבים, בנושא תעשייה, חדשנות וצמיחה. 

 עדכון תכנית התייעלות וצעדים להמשך. .2

 עדכון פעילות מיו"ר הוועדות.  –וועדות המועצה  .3

 בחירה והקמת הוועדה לענייני רווחה ושירותים חברתיים והוועדה לעידוד עסקים קטנים.  .4

 . הוסר מסדר היום – אישור שכר בכירים .5

 מציג : גזבר המועצה. –אישור תב"רים  .6

 שונות. .7

 

 

 :  חולק לחברים***

  וקהילה חברה ועדת להקמת צעהמסמך ה   -

 לאישור המליאה.עדכנית רשימת תב"רים  -
 
 

 המליאהנוכחים שאינם מקרב חברי  המליאהחסרים מקרב חברי  המליאהנוכחים מקרב חברי 
 

 מנהלת אסטרטגיה וארגון  –ענת מור  ברק -רמי אלהרר ראש המועצה –עובד נור 
 גזבר המועצה –ג'ואד זועבי  אומן -אמויאל רמי אדירים –דוד בונפיל ישי 
 מזכיר המועצה –אילנה חייט  גן נר -ששון יעקב טייבה –הישאם זועבי 
 מבקר המועצה –אייל פייגנבאום  גן נר -איתן עזר אביטל -אילן הרוניאן

 מנהלת מחלקת שירותים חברתיים  –רחל ברנע  דבורה -ארמנד עמוס מגן שאול -יונה אפרים
 משפטייועץ  – אסף רשףעו"ד  מלאה -מאיר ביטון בית אלפא -לאה נהוראי

טמרה -זועבי עבדל רחמן בית השיטה -משה פלד  דובר המועצה –שי אלט  
רם און -אסף ורדי גבע -דני פלג  מזכירת לשכה -רונית סבג 

כפר יחזקאל -לירון רותם גדעונה -אהרון יהושוע  תושבים 
  רמת צבי -ניב שולמן חפציבה -אגמון ישי
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  מוקיבלה -עיד סלים יזרעאל -עשהאל מור
  עין חרוד מאוחד -ארי רמון בן ניר יפה -פליקס דה פז
  מוקיבלה-חמאד קאסם נעורה –מוחמד זועבי 

   נעורה –עבדל סלאם זועבי 
   עין חרוד איחוד -יצחק צפדיה

   פרזון -ערן יעקב

   תל יוסף –צבי שחר 
   גדיש -יעקב פרץ

   חבר -ליאור שמש
   סנדלה -עבדל סלאם עומרי

   נורית -לילי רוטנברג
   מיטב –מיכאל אברהם 

   מולדת -עומר רימשון
 

 :תמצית הדברים

 

 החלטה תמצית הדברים הנושא לסדר היום

 
סעיף 1 לסדר היום:

 : חגיגית פתיחה   
 הוקרה תעודות הענקת טקס-

, בכפרים לאומי שירות לבנות
.במועצה שירותן שסיימו   

 על  יזרעאלקיבוץ ל ברכות-
 המצטיין בקיבוץ זכיתם

, וכלכלית ערכית בעשייה
בוועידה הכלכלית 2016 של 

 בנושא, והמושבים הקיבוצים
.וצמיחה חדשנות, תעשייה   

 על און רם למושבברכות -
 המצטיין במושב זכיתם

 ,וכלכלית ערכית בעשייה
 של 2016 הכלכלית בוועידה

 בנושא, והמושבים הקיבוצים
 .וצמיחה חדשנות, תעשייה

  –ראש המועצה  -

 
 :  פתיחה חגיגית

 2016על זכיתם בקיבוץ המצטיין בעשייה ערכית וכלכלית, בוועידה הכלכלית   לקיבוץ יזרעאלברכות  -
 של הקיבוצים והמושבים, בנושא תעשייה, חדשנות וצמיחה. 

 

 2016על זכיתם במושב המצטיין בעשייה ערכית וכלכלית, בוועידה הכלכלית  למושב רם אוןברכות  -
 .  של הקיבוצים והמושבים, בנושא תעשייה, חדשנות וצמיחה

 

ראוי לציון   - במועצהטקס הענקת תעודות הוקרה לבנות שירות לאומי בכפרים, שסיימו שירותן  -
 . ולשבח

 
 

 : לסדר היום 2פים סעי
עדכון תכנית התייעלות 

 וצעדים להמשך 

  –מציג  גזבר המועצה -
 :ראש המועצה

, אבל אני רוצה להגיד לפני זה  את הדברים עדכון בתכנית ההתייעלות, ג'ואד יציגמבקשים להביא לפה 
 . ות פתיחהכמה מיל

 אלמנטים : לתכנית יש שניכאשר בשלב האחרון של תכנית ההתייעלות, אפשר להגיד שאנחנו נמצאים 
  2015חת, קיצוץ הוצאות אל מול ההכנסות, בכדי שנוכל לקצץ ולהתכנס, בין אוקטובר פעם א -

 שזה מאוד מאוד שאפתני ודורש מאיתנו מאמצים גדולים.  ₪מיליון  15-, כמעט ב2016לדצמבר    
נית המועצה התחילה את תכ .לתת מענה לבעיה הגדולה יותר שהיא בתחום התזרים פעם שניה, -
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מיליון  46, אבל נמצאת במצב של ₪מיליון  70ההתייעלות כשהיא במצב שיש לה גרעון מצטבר של מעל 
 של צ'קים בנמצאים בחוץ אצל ספקים.  ₪

זאת אומרת שהיא רוצה להתייעל ולקצץ יש לה קושי גדול כי חלקם מחזיקים את הכסף אצלם ביד ולא 
 אצלה. 

או בתכנית הבראה היא כך שמצמצמים בתכנית התייעלות  מול הרשויות הדרך שבה עובד משרד הפנים 
הם מאוד את התזרים כך שהרשות תאלץ לעשות צעדים מאוד יים עלשאת צעדיהם ככל שניתן וגם מק

יודעים שעומדים במצב  2016דרמטיים. ולכן גם שאנחנו עומדים באבני הדרך, יש מצב שרבעון שני של 
הוא כל הזמן באיחור,  ,כים שאנחנו עושים משרד הפנים נותן לנו הלוואותטוב, התזרים שבעבור המהל

משרד הפנים במהלך הדרך גם בתוך תכנית ההתייעלות אז בנוסף למצב הקשה שהיה בתחילת הדרך, 
 בחודשיים הקרובים נמצאים במצב שאנחנו צופיםלכן  .אנחנו חסריםשתזרימית יוצר כל הזמן מצב 

לזה ומוכנים לזה, והולכים לשני מהלכים שנצלח את התקופה הזאת, פעם  תקופה לא פשוטה וערוכים
יהיה תקופה קשה מול ספקים שיבואו לדרוש את יעמדו מול הספקים, ראש המועצה והגזבר אחת, 

 כספים ונצטרך להגיד להם לחכות בסבלנות. 
 בהנחיית משרד הפנים הפסקנו לחלוטין הוצאה של צקים דחויים .

חשב פנימי שלנו, חברי המליאה, לאשר מינוי את אישור נכון, הכספים הורך ניהול נאלץ לצבנוסף, 
כדי שיוכל לסייע לגזבר בכל ההתנהלות התייעלות ה כניתה הקרובה עד סוף תתקופבשילווה אותנו 

בנק הפועלים, שזה הבנק חשבון פועלים, יהיה מורשה חתימה שלישי בתוך בנק הבבהוצאות שלנו בעיקר 
 . חנו משלמים את הכסףאנששאיתו 

 חשב שמגיע מתוך רשימת החשבים של משרד הפנים. 
שחלקם מחזיקים אצלם כסף הספקים, אל מול ניהול קשה וקשיח  , זהבשלב הזהמה שרוצים שיקרה 

ובעניין הזה צריך , אולי איזה חובות אפשר לוותר, לקצץ ות איתם מו"משלנו בחוץ, לנסות לעש
 התערבות של גורם חיצוני שעדיין יהיה בשליטה שלנו. 

בחנו שוב פעם את תכנית ההתייעלות ואת התקציב שאישרנו יחד אתכם התכנית המעודכנת אומרת ש
ים, כאשר יבתחילת הדרך של תכנית ההתייעלות ואנחנו רואים עכשיו שיש מספר נושאים שיש בהם שינו

 חורגים ממנה, רק התוכן משתנה.  המסגרת לא משתנה ולא
שתנו במהלך השנה, ועליהם לעשות התאמה, כמובן הרואים שיש סעיפים שבהם הכנסות והוצאות 

 ולפי התקציב הזה אנו נפעל.  2016עד סוף שנת  עודכןשהאישור של הדבר הזה יהפוך להיות התקציב המ
 

 .שאותו אישר משרד הפניםשל הלוואות לשאלת צבי שחר, אנחנו בתכנית שלנו נמצאים באותו מנגנון 
אשראי מתחילת  "יבמסור"מאחר ואנחנו  ,שאנחנו הולכים לבקש ממשרד הפניםבדל שהולך להיות הה

זה נקרא , משרד האוצרבאז אנחנו נאצלים לבקש עכשיו הלוואות ממשרד הפנים שמקורם הדרך 
התהליך הזה בחודשים התכוונתי במינוף שאנחנו בתוך במובן הזה אין הבדל.  .הלוואות תקציביות

 בהתנהלות כספית אחרת. יכולים להקטין את החובות שלנו הקרובים רוצים לייצר מצב שאנחנו 
 

 : גזבר המועצה
 מציג את המסמך עם פירוט התכנית הקיימת אל מול התכנית המעודכנת. 

ה במליאה. כאשר הכנו את התקציב שאושר  שאושר 2016התכנית הקיימת זה תקציב המועצה לשנת 
נכון לעכשיו אחרי שישה  .היינו תחת אילוצים של תכנית ההתייעלות, ואז היינו כבולים במספרים האלה

ובהסכמת  ,ראינו שהמספרים חייבים שינוי, זה לא תואם את המציאות ,חודשים והדו"ח חצי שנתי
כנית מעודכנת בהתאם למשהו יותר ריאלי, תוך משרד הפנים יוצאים לדרך לעדכן את התקציב שזה ת

 שמירה על המסגרת הקיימת. 
מיליון היה  46לעומת  ₪מיליון  51סעיפים העיקרים שיש בהם שינוי זה הארנונה שאנחנו אמרנו שנגבה 

 כנ"ל לגבי הכנסות יתר עצמאיות .. 48 -יותר מדי מוגזם וקשה לעמוד בזה, ומקטינים את זה ל
סייעת שניה בגן, בשל החוק לבתקבולים של משרד החינוך וזה בעיקר  ₪מיליון  5של יש עליה בנוסף, 

 רות עלו. אז יש גם עליה בהכנסות וגם בהוצאות.   וכשוזה בעיקר המ
כמובן שהשינויים כפופים מסגרת התקציבית ושומרים על האיזון, והשומרים על חשוב לציין שאנחנו 

 לאישור משרד הפנים. 
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 :ראש המועצה
רואים תומכים ויינו בשני פגישות לאחרונה עם משרד הפנים, אחת בירושלים ואחת במחוז, בהחלט ה

בעין טובה את התהליכים שעושה המועצה וגם ההחלטה של הוספת חשב מלווה פנימי היא בהחלט על 
 דעתם ורצונם. בהחלט חושבים שנעשה נכון אם ננקוט בצעד הזה. 

 איציק צפדיה:
 פה סעיף של בלתי צפוי מראש? האם לא כדי להוסיף

 :ואד זועבי'ג
 . ₪ 700,000בתכנית הראשונה בהוצאות היה הוצאות חד פעמיות בגין שנים קודמות היו אפס, פה נוסף 

 טות.מי שערך את זה הוא איש מקצוע בהתאם לדו"ח החצי שנתי. לא יכולים לס
 :צבי שחר

חסר, הרי בנינו את התכנית על פי הערכה  מה משתמע הגבייתמפחות,  ₪מיליון  3הארנונה כללית, 
 בנינו אותה, אז מה פתאום יורד גובה הגבייה?בכל זאת שהייתה קשה, אבל  ,מסויימת

 :ראש המועצה
העמקת הגביה, עוד לא הכרתי עד הסוף את כל הפרובלמטיות וממה היא ובין היתר לכשיצאנו לתכנית 

 מורכבת.
 .ה הוא בעיות של פיקוח ורישוםיילק גדול מהחוסר בגבאחד הדברים שאנחנו לומדים היום הוא שח

הרבה מאוד ובעיקר בכפרים הערביים, הרבה מאוד תיקים של חייבים מורכבים מבעיות של רישום, נניח 
חיים בבית מספר  ,לא רשומה בשום מקום, הירושה סבא רבא היה רשום על בית שמאז עשה ירושה

שגרים ם ירה רציפה בין החייב הקודם הרשום לבין הדיירמשפחות שונות ואין זהות אין קישור ישי
שיש מחיקת חובות ולא גבייה, אנחנו בתהליך הזה עושים תהליכים פעמים  ןובסוף יש המובבתים היום, 

 הרבה סדר שמשמעותו לפעמים זה לא גביה אלא מחיקת חוב. 
ת ארנונה של התושבים, והחובות חובו  ₪מיליון  80אנחנו אל מול הגרעון המצטבר יש לנו גיבנת של מעל 

  .אלא חובות שהם לא רלוונטים ,אולי עיקרי ,מסתבר שחלק גדול ממנו
 תה כשירה לכל אורך הדרך הוא לא היה מגיע לחוב כזה. יאם ההתנהלות הי

, מקבלים עם הצוות המקצועי וועדת הנחותמקיימים הליך הובסופו של אנחנו עושים המון עבודת ניירת, 
 רק למשרד הפנים יש הסמכות לאשר. בסופו של דבר  .ומעבירים לאישור משרד הפנים את ההחלטה

 חייבים שלא מטופלים. היום  אין אצלנו
, זה יהיה ₪מיליון  15נצליח לגבות , אם ₪מיליון  80ליך, מתוך האני מעריך שנמצה עד תום את הת

 ונטים למועצה. זאת אומרת שכל היתר יהיה ריביות וחובות שאינם רלו. הרבה מאוד
 לשאלת ישי אגמון, חברת גבייה פועלת ובהחלט גורמת לאנשים לבוא ולהסדיר את חובם. 

 מדובר בתהליך ארוך. 
 

 23 –בעד  -

 אין  –נגד  -

 אין  –נמנע  -
 

  : החלטה
  .מליאת המועצה מאשרת את עדכון תכנית ההתייעלות

 
 23 –בעד  -

 אין  –נגד  -

 אין  –נמנע  -
 

 החלטה:
 , מר מייאס זחאלקה חשב לצרכי ליווי תכנית ההתייעלותמליאת המועצה מאשרת את מינוי 

 למורשה חתימה שלישי בבנה"פ. 300801966בעל ת"ז מס' 
 חתימת שלשת המורשים : 
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 ראש המועצה מר עובד נור 
 גזבר המועצה מר ג'ואד זועבי 

 החשב מר מייאס זחאלקה ביחד יחייבו את המועצה בבנה"פ.
סעיף 3 לסדר היום  

עדכון  –וועדות המועצה   -
.פעילות מיו"ר הוועדות  

 -ראש המועצה מציג -                                                          
על פעילות הוועדות בכמה המליאה מיו"ר וועדות קבל עדכון נו שנכון לבחצי השנה, וחשלמעלה מעברנו 

 מילים. 
 וועדה לענייני ביקורת:היו"ר  –דני פלג 

 . על פעילות הוועדה נותן סקירה
  – וןחיו"ר וועדת ביט –משה פלד 

לצערי הרב וועדת ביטחון לא מתכנסת, מאחר ולמעלה משנתיים אין קב"ט למועצה. חבל מאוד התהליך 
 הזה מתמשך כל כך הרבה זמן. 

 ראש המועצה:
שנים בשב"ס,  דעבשנכנס לעבודה, גיא איצקוביץ מאומן  1.10.16נבחר קב"ט, בתאריך שמח לבשר ש

 ומאחלים לו הצלחה. 
 מצפה ומקווה שתתכנסו ותתחילו בעבודה יעילה.  

 :יו"ר הוועדה החקלאית –דודי בונפיל 
 נותן סקירה על פעילות הוועדה. 

  :מ"מ יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה –דודי בונפיל 
 ירה על פעילות הוועדה. נותן סק

 יו"ר וועדת הנחות בארנונה: –דודי בונפיל 
 נותן סקירה על פעילות הוועדה. 

 :המקומית לתכנון ובניהיו"ר הועדה  – ראש המועצה
 . והרפורמה החדשה בכל תחום התכנון נותן סקירה על פעילות הוועדה

 יו"ר וועדת החינוך: – אש המועצהר
 נותן סקירה על פעילות הוועדה. 

 לאה נהוראי מעוניינת לקבל סקירה על מינהל החינוך. ראש המועצה ישמח לתאם פגישה כזו. 
 יו"ר ועדת מכרזים: –הישאם זועבי 

 נותן סקירה על פעילות הוועדה. 
 

 :ראש המועצה
 לבקשת חברי המליאה, באחת המליאות הקרובות ניתן סקירה על  פעילות יחידת הרכש. 

 
ח על הנהלת המועצה ובעלי והמטרה של הוועדות לייצר עבודה נוספת שהיא מכפלת כחשוב להבין ש

שהרבה מהניסיון והידע נמצא בשכר, אמנם מדובר בהתנדבות אבל אנחנו חושבים שבאמת  התפקידים
מי שלקח על עצמו להוביל את הוועדות האלה, מצפים שיתכנסו וייתנו עבודה לתועלת ו בציבור הרחב,

 התושבים. 
  - לסדר היום 4סעיף 

בחירה והקמת הוועדה 
לענייני רווחה ושירותים 

 חברתיים 
והועדה לעידוד עסקים 

 קטנים 

 -מציגה מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים -
 

 רחל ברנע, מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים: 
.נותנת סקירה על פעילות מחלקת הרווחה  

 
מערכת יחסים , רבה לאור הרבה ביקורת וכעסים למחלקת הרווחה לצד הערכהשכל רשות,  אני חושבת

מי שרוצה להשתתף בחשיבה של איך אנחנו רוצים לראות את עצמנו  אני מזמינה אתשנאה אהבה, של 
. חברתי והרווחה  בתחומי , בעתיד  

  
 ראש המועצה:

וכמובן ,ר הוועדה "יולהיות ולהציע לו לפנות לרמי אלהרר, שלא נמצא פה היום, מליאה, ה חבריממבקש 
  נשמח לכל מי שיהיה מוכן להיות חלק ממנה. 

. הצטרף לוועדהלאה נהוראי מעוניינת ל  
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 חיים שלוש, נציג ציבור:
. צטרף לוועדהמעוניין לה)נציג ציבור( חיים שלוש   

חושב חוסן של חברה נמדד בטיפול בחוליות החלשות שלה, ואני רוצה להגיד מילה טובה לכל עובדי 
בעיני הם לא באים לעבודה הם באים למלא שליחות.שהרווחה,   

נפש לא תהיה לו כתובת  1000אישית למולדת, לאור הנתונים שעלו פה, לא יכול להיות שיישוב שמונה  
בגרות, הדבר הזה של כ"א מאוד בעייתי. קבועה, בעיקר באוכלוסיות מת  

 
 ראש המועצה:

 מקבל בחיבוק את מה שאתה אומר,  אני רק אגיד שכמו שאתם יודעים, התחלנו בחוסר בקב"ט, 
נשלים את כל המשרות ההכרחיות  2016חוסר בעובדים סוציאליים, ומאמין מקווה שעד סוף שנת 

  למועצה לתפקוד תקין וזה חלק מהיעדים שלנו לשנה הזו. 
. להצטרף לוועדהזועבי מעוניין עבד אל סלאם   

  . הצטרף לוועדהמעוניין ל איציק צפדיה
 

ו בה בעבר, לאה נהוראי פנתה וביקשה להיות יו"ר הוועדה השנייה, ועדה לעידוד עסקים קטנים, דנ
 הוועדה, ובהחלט תומך בה. 

  .נשמח אם יהיו מתנדבים נוספים כחלק מהצוות הזה, כמובן נוסיף נציגי ציבור ובעלי תפקידים במועצה
יצטרף לוועדה.  -עשהאל מור   

 
:עשהאל מור  

להכיר טוב יותר את המועצה., חשיבות לסקור את מחלקות המועצה בפני חברי המליאה רואה   
 

:ראש המועצה  
 כדי פרוייקטים גם מחלקות וומציגים לכם גם תר ויותר ואנחנו מביאים יאני חושב שאתם ערים לזה, ש

, מאוד מקבל את מה שאתה אומר. , שותפים גם לעשייה וגם לתובנותשתהיו חלק מזה  
 

 : לסדר היום  6סעיף 
 תב"ריםאישור 

  –ראש המועצה מציין כי התקבלו תב"רים חדשים שנוספו לרשימה שחולקה לחברים  -

  –גזבר המועצה מציג ומפרט את רשימת התב"רים  -
 

 23 –בעד  -

 אין  –נגד  -

 אין  –נמנע  -
 

       
 החלטה : מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים, כפי שהוצגה ומצ"ב לפרוטוקול.

 –: שונות לסדר היום  7סעיף  -
 

 :ראש המועצה

 

  "תרגיל עם מפעל בלאחרונה נתקלנו  ,כל הזמןההיכרות והלמידה במסגרת  -הקמת מינהלת לאזור התעשיה "מבואות הגלבוע
שנכנס "מחופש" לאזור התעשייה חבר, הוקם כמפעל מסויים ובסופו של דבר נכנס כמפעל להכנת מזון לחתולים שמשתמש 

בין היתר שבאנו להתמודד עם הנושאים  .ביותר לשכנים שלו, וגם בכל הקשור לשפכיםבדגים מתים, מייצר זיהום ריח קשה 
הקמת אזור בוליווי  תה אמורה להקים מנהלת אזורית לטיפוליתב"ע של אזור התעשייה המועצה היעל פי ההאלה, גילינו ש

 פי מה שהחוק דורש.  נפעל עללומדים את הדברים, ועל הרקע הזה כרגע אנחנו ו ,. אלה דרישות התב"עהתעשייה
 .הטלתי על אבנר חייט להקים את המנהלת הזאת

 לפעול על פי דין. ניכנס ים לצורך הקמת המנהלת הזאת, ושנעשה השהייה של דברים שנדר               
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  להקמת וועדה למציאת פתרונות לטיפול בסכנות בכביש  עבד אל סלאם עומרי מסנדלהחבר המליאה, פנייה במייל של הועברה
קדם הפתרון הבעיה בכדי ל ,משאבים נוספיםאולי לאחר מכן וחשיבה זמן וחושב שצריך להשקיע משאבים של אני בצדק רב  .60

 . 60על כביש וגם אחרים ביותר שמסכנת את חיי תושבנו  הקשה
 ו. רפלד להצטרף לוועדה, ואשמח שנוספים יצטמציע את עבדאל סלאם כיו"ר הוועדה, הצעתי למשה פ

  .מכל המגזרים ונציגי ציבור  חושב שחשוב לצרף תושבים
 מציע שהוועדה היא זאת שתחליט ולא המליאה על הרכב הוועדה. תתכנסו ותחליטו. 

 לצד הדברים שהמועצה עושה, בצדק עבד רוצה לעשות דברים נוספים. 
 יצטרף לוועדה. איציק צפדיה, 

   פלד יצטרף לוועדה.משה 
 נציגי המועצה, בני סגל, מהנדס המועצה, וג'ואד זועבי, גזבר המועצה. 

 ל מה שתצטרכו נסייע בשמחה רבה. שיהיה בהצלחה. כ

 

  לחזרתם לשתף בדבר אחד נוסף, למעלה מחצי שנה נמצאים בדיון משותף ביננו לבין החברה למתנסים, בכל הקשור מבקש
מועצה אזורית הגלבוע בעבר לניהול המרכזים הקהילתיים לשיתוף פעולה עם המועצה בכל הקשור בניהול מרכזים קהילתיים, 

ספורט, נוער טופל ע"י הגוף הזה, לימים החברה  , בעצם כל נושא פעילות החינוך הבלתי פורמאלי,חברה למתנסיםעבדה עם ה
יון איתנו ששני הצדדים רוצים לבחון את שיתוף הפעולה מחדש. מביעים הערכה ורצון למתנסים נפרדה מהגלבוע, והיום הם בד

 לחזור. 
ככל שזה ירקום עור וגידים, תהיה הסבה של העמותה לדבר שנקרא תאגיד מעין עירוני, יש לזה משמעות ותוקף אל מול משרד 

 ערכות . יגם ה תכספיגם . כמובן יש לזה משמעות הפנים והיועץ המשפטי, וכמובן נבוא בהמשך מול המליאה ונציג את הדברים
 מזער החסרונות כי גם הם קיימים. שיתוף פעולה וכמה שיותר לצריך כמובן למצוא את הדרך ל

 

 ר נשים שנמצאים באויש אדבר אחרון וחשוב. שמנו על עצמנו בהנהלת מועצה להשתדל ולהיות על דרך הפרגון וחשוב לי להגיד ש 
עם הרבה פחות תהילה וחייבם להם הרבה תודה, ובמקרה ם שעושים את העבודה הקשה, העבודה סיזיפית הזרקורים ויש אנשי

תים יהזה אני רוצה לשתף ולהודות לענת מור, מנהלת אסטרטגיה וארגון שלנו, שנמצאת בכל התהליכים הרציניים והאמ
שעוברת המועצה, בשם בשינויים ובהתפתחויות תוצאות שלהם את השל הובלת הדברים וחושב שרואים לא מעט והרציניים 

 המליאה ענת תודה רבה. זו הזדמנות לפרגן בשל כולם. 
 

 
 
 

 
 

 .מזכירת לשכה –רונית סבג רשמה : 
 

 על החתום

___________________              ________________________ 

 המועצהראש  -עובד נור            מזכיר המועצה –אילנה חייט          
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