 ישיבת מליאה מוקלטת ומצולמת – לינק לצילום המליאה יעלה לאתר האינטרנט של המועצה בצירוף לפרוטוקול -נושא  :פרוטוקול מליאה 01/20
תאריך 29.1.20 :
על סדר היום:
 .1דיווח שוטף.
 .2אישור פרוטוקול מליאות:
פרוטוקול מס'  12/19מיום  ,18.12.19מליאה מס'  13/19מיום  ,25.12.19מליאה מס'  14/19מיום .25.12.19
.3
.4
.5
.6
.7
.8

הצגת דו"ח ביקורת מבקר המועצה לשנת  - 2018בנושא מוכנות יישוביי המועצה האזורית הגלבוע למצבי חירום:
מלחמה ומצבים ביטחוניים ,אסונות טבע :שריפות ,רעידת אדמה ,משבר מים ,חומ"ס  -מציג אייל פייגנבאום -
מבקר המועצה ,והוועדה לעניני ביקורת.
המלצת צוות איכלוס בי"ס "גלבוע" לאישור המליאה.
אישור וועדות ביקורת יישוביות .
אישור תקציבי וועדים מקומיים.
אישור תב"רים.
שונות.

נוכחים מקרב חברי המליאה
עובד נור – ראש המועצה – גן נר
דוד בונפיל ישי – ס .ראש המועצה
אדירים
רמי אלהרר – ברק
עיד סלים – מוקיבלה
עותמאן זיאדה – מוקיבלה
חאלד חאלדי – נעורה
ירון דוד – פרזון
שחר תמיר – בית השיטה
יצחק צפדיה – עח"א

חסרים מקרב חברי המליאה
הישאם זועבי – ס .ראש המועצה
שוקי שפרן – תל יוסף

נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה
ענת מור – מנכ"לית המועצה
ג'ואד זועבי -גזבר המועצה

מולא דוד – אביטל
יוסף יהודה – מיטב
פרדו עדנה – מגן שאול
עמיאל דהאן – אומן

אייל פייגנבאום – מבקר המועצה
עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי

רמון בן ארי – עח"מ
שחר ביטון – חבר

לאה נהוראי – בית אלפא – (משקיפה) -
נכחה
רונית סבג – מזכירת לשכה
תושבים

כהן שגיא – גן נר
זועבי מחמוד – נעורה
מירב אזולאי – נורית
זועבי חסן – טמרה
עידן דוד – גדעונה
אלון רודברג – רמת צבי
עמרם עמוס – דבורה
יעקב פרץ – גדיש
מלכא ניסים – גן נר
ערן גולן – מולדת
יעקב אזולאי – ניר יפה
לירון רותם – כפר יחזקאל
שלמה אוחנונה – מלאה
זיאדאת הישאם – מוקיבלה
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אילן ניר – רם און
הורסיאו קורלנד – חפציבה
עומרי טלאל – סנדלה
תמצית הדברים:

הנושא לסדר היום
-

תמצית הדברים

החלטה

הענקת תעודת הוקרה לכרמלה חנו – מלווה בהסעים בחינוך המיוחד
ברכות לסמדר אורג – מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים הנכנסת
ברכות לניר חזיזה – מנהל מינהל חינוך הנכנס
סעיף  2לסדר היום:
אישור פרוטוקול מליאות:
פרוטוקול מס'  12/19מיום  ,18.12.19מליאה מס'  13/19מיום  ,25.12.19מליאה מס'  14/19מיום .25.12.19
 -אין הערות חברים לפרוטוקול -

בעד – 26
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקולי מליאות:
מס'  12/19מיום  ,18.12.19מליאה מס'  13/19מיום  ,25.12.19מליאה מס'  14/19מיום 25.12.19
סעיף  3לסדר היום:
הצגת דו"ח ביקורת מבקר המועצה לשנת  - 2018בנושא מוכנות יישוביי המועצה האזורית הגלבוע למצבי חירום:
מלחמה ומצבים ביטחוניים ,אסונות טבע :שריפות ,רעידת אדמה ,משבר מים ,חומ"ס
אייל פייגנבאום :
מציג את עיקרי הדו"ח והמלצות הדו"ח.
מקריא לחברי המליאה את התייחסות ראש המועצה לדו"ח.
 זמן שאלות ותשובות החברים -בעד – 26
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את הצגת הדו"ח בכפוף להמלצות הוועדה לענייני ביקורת בדוחות מבקר המועצה לשנת .2018
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סעיף  4לסדר היום:
 המלצת צוות איכלוס בי"ס "גלבוע" לאישור המליאה -ראש המועצה:
מביאים לדיון נוסף וקבלת החלטה בנושא אכלוס בית הספר גלבוע.

אילן ניר ,יו"ר צוות ההמלצה על איכלוס בי"ס גלבוע:
מציג את הנתונים והשינויים לאחר הטמעת הערות נציגי היישובים.

 -דיון פתוח עם תושבים וחברי המליאה (מפנה לישיבת המליאה המוקלטת והמצולמת באתר

המועצה) -

ראש המועצה:
אני מחלק את ההחלטה לשתי הצבעות ,בהתאם להמלצות וועדת האכלוס:
הצעה ראשונה:
גדעונה וכפר יחזקאל
הצעה שנייה:
מולדת ורמת צבי
הצבעה ראשונה  -חברי המליאה שבעד שרמת צבי ומולדת הם היישובים שיעברו ללמוד בבי"ס גלבוע
-

בעד – 3
נגד – 16
נמנע – אין

הצבעה שנייה  -חברי המליאה שבעד המלצת הצוות כי כפר יחזקאל וגדעונה הם היישובים שיעברו ללמוד בבי"ס גלבוע
 בעד – 14 נגד – 7 נמנע – 3החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את המלצת הצוות שהיישובים כפר יחזקאל וגדעונה הם היישובים שיעברו ללמוד
בבי"ס "גלבוע" שבבית אלפא.

סעיף  5לסדר היום:
אישור וועדות ביקורת יישוביות

 -ירד מסדר היום -
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סעיף  6לסדר היום:
אישור תקציבי וועדים מקומיים
ראש המועצה:
התקציב מובא לאישור המליאה לאחר אישור וועדת הבדיקה בראשותו של גזבר המועצה ומנכ"לית המועצה.
אישור תקציב וועד יישוב גדעונה לשנת : 2020
בעד – 26
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את תקציב וועד גדעונה לשנת .2020
סעיף  7לסדר היום:
 גזבר המועצה מציג ומפרט את רשימת התב"רים --

בעד –26
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים כפי שהוצגה ע"י גזבר המועצה.

סעיף  : 8שונות
תכנית  – 204-0574749ראש המועצה:
הסדרת פל"ח בנחלה במסגרת תכנית להסדרת שימושי פל"ח בנחלה,
התכנית מציעה הצרחת שטחים בין יעוד ציבורי – שביל
– מגן שאול
לבין יעוד מגורים.
זאת על בסיס מבנה מגורים קיים בהיתר (היה קיים
לפני אישור תכנית המתאר) ,תוך שמירה על יחד
השטחים –
ללא גריעה של השטח הציבורי אלא הזזתו בלבד.
סה"כ מדובר בכ 10-20 -מ"ר בלבד.
תכנית 204-0725937
– רה-תכנון – אזור
משקי ומבני ציבור –
בית אלפא

ראש המועצה:
במסגרת תכנית אשר מציעה תכנית מחודש באזור
המשקי ומבני הציבור בקיבוץ בית אלפא ,מוזזים
ייעודי קרקע ציבוריים ,מבלי לגרוע שטחי ציבור (להפך
ישנה תוספת לאוזר בית הספר החדש).

החלפת זכות חתימה
בחשבון ניהול עצמי
בביה"ס יד לחמישה

ראש המועצה:
מבקש את אישור החברים לשינוי מורשי חתימה
בחשבון ניהול עצמי של בי"ס "יד לחמישה":
חשבון בבנק פועלים ,סניף  ,727מס' חשבון 395426

בעד – 26
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה :מליאת המועצה מאשרת הצרחת שטחים
בין יעוד שביל ומגורים כפי שמוצע בתכנית הנ"ל.
עם אישור התכנית יפונה השטח מכל מכשול או
מבנה (במידה וקיים) .זאת בתיאום עם הוועדה
המקומית.
בעד – 24
נגד1 -
נמנע 1 -
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את השינויים ביעודי
הקרקע הציבוריים כפי שמוצעים בתכנית הנ"ל.
בעד – 26
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה :מליאת המועצה מאשרת שינוי מורשי
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מורשה חתימה יוצא :מיטל בן דיין ת.ז037567039 .
מורשה חתימה נכנס :עירית חזן ת.ז056656804 .
לאחר שינוי הרכב מורשי החתימה יהיה:
הילה טולדנו כהן  -ת.ז33320201 .
עירית חזן  -ת.ז056656804 .

אישור שמות רחובות
במושב מגן שאול

חתימה בחשבון ניהול עצמי של בי"ס "יד
לחמישה":
חשבון בבנק פועלים ,סניף  ,727מס' חשבון
395426
מורשה חתימה יוצא:
מיטל בן דיין ת.ז037567039 .
מורשה חתימה נכנס:
עירית חזן ת.ז056656804 .

לאחר שינוי הרכב מורשי החתימה יהיה:
הילה טולדנו כהן  -ת.ז33320201 .
עירית חזן  -ת.ז056656804 .
בעד – 26
ראש המועצה:
מבקש להביא לאישור המליאה את שמות הרחובות נגד -אין
שהגיש מושב מגן שאול ,לאחר אישור הוועד המקומי נמנע -אין
מיום :7.10.19
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את שמות
שמות הרחובות :זית ,תאנה ,חרוב ,רימון ,אורן ,אשל ,הרחובות שהגיש מושב מגן שאול ,לאחר אישור
דקל ,ברוש ,שקד ,אלה ,אלון ,ארז ,אגוז ,צאלון
הוועד המקומי מיום :7.10.19
שמות הרחובות :זית ,תאנה ,חרוב ,רימון ,אורן,
אשל ,דקל ,ברוש ,שקד ,אלה ,אלון ,ארז ,אגוז,
צאלון
רשמה  :רונית סבג – מזכירת לשכה.

על החתום

_________________________
ענת מור – מנכ"לית המועצה

________________________
עובד נור  -ראש המועצה

העתקים  :לנוכחים .לחסרים .תיק מליאה .01/20
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