
1 
 

 -  zoomישיבת מליאה שנערכה באמצעות אפליקציית -
 -קישור לצילום המליאה יעלה לאתר האינטרנט של המועצה בצירוף לפרוטוקול -

 

 zoomשנערך באמצעות אפליקציית  - 06/21נושא : פרוטוקול מליאה 

 2128.7.תאריך :  

 
 על סדר היום:

 דיווח שוטף.  .1

 . 30.6.21, מיום 5/21אישור פרוטוקול קודם מס'  .2

 הגלבוע–מועצה אזורית  2019+ דוח מדדי ביצוע לשנת 2020דוח סקור חצי שנתי  גזבר המועצה. –דו"ח מצב חצי שנתי  .3

 .2021אישור תקציבי וועדים מקומיים לשנת  .4

 . אישור נציג ציבור בוועדות בחינה .5

 עדכון הרכב בוועדות המליאה וגופי הסמך.  .6

 תוח במבנה רב תכליתי ביישוב נורית.הגדלת היקף מכרז להשלמת עבודות פי .7

 . עדכון והחלטות – בתת תפקודוועדים נחשלים/ .8

 אישור תב"רים. .9

 שונות.  .10

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה חסרים מקרב חברי המליאה נוכחים מקרב חברי המליאה
 מנכ"לית המועצה   –ענת מור  אומן –עמיאל דהאן  גן נר  –ראש המועצה  –עובד נור 

 –ס. ראש המועצה  –תייסיר קאסם 
 מוקיבלה

 בזום -גזבר המועצה  –ג'ואד זועבי  מוקיבלה –עיד סלים 

 –ס. ראש המועצה  –אורי שומרוני 
 רם און 

 –יועץ משפטי  – אילן מירוןעו"ד  חבר –שחר ביטון 
 בזום 

 – מבקר המועצה –אייל פייגנבאום  גדיש –יעקב פרץ  בזום  – מיטב –ציון אברהם 
  בזום 

 מזכירת לשכה –רונית סבג  כפר יחזקאל  –לירון רותם  בזום -נעורה   –זועבי מחמוד 
דבורה –עמרם עמוס  בזום –ברק  –מיכה ויצמן     

 טמרה   –זועבי חסן  בזום – נעורה –חאלד חאלדי 
 

  סנדלה – עלי עומרי בזום  –מולדת  –ערן גולן 
  יזרעאל –אופיר גרימן  בזום  – רמת צבי –אלון רודברג 

   בזום  - בית השיטה  –שחר תמיר 

 בזום  –מגן שאול  –פרדו עדנה 
 

 
   בזום  – עח"מ –רמון בן ארי 

   בזום  – אביטל –מולא דוד 
   בזום  –נורית  –מירב אזולאי 

 בזום  –מלאה  –שלמה אוחנונה 
 

 
   בזום  – טייבה –הישאם זועבי 

   בזום  – גבע –רון וייס 
בזום  – אדירים –דוד בונפיל ישי     

בזום  – ניר יפה –יעקב אזולאי     
בזום  – פרזון –ירון דוד     

בזום  – גן נר –מלכא ניסים     
בזום  – גן נר –כהן שגיא     
בזום  – תל יוסף –אבי רוסו     



2 
 

 :צית הדבריםמת

 החלטה                 תמצית הדברים           הנושא לסדר היום
 

 לסדר היום: 1סעיף                                                                                        
  -דיווח שוטף -                                                                                           

 :ראש המועצה
 
 

 גלבוע"ספר המיפוי בית לעניין המאבק על החלטת המליאה על סיום כפר יחזקאל הורי לירון רותם הודיע בשם שמח לבשר ש" 
 שבבית אלפא. 

 ב' לבית ספר גלבוע שבבית אלפא. -נרשמו לכיתות א' ו. כולם ר שלהם לעליוןהם משכו את הערעו
 הלכו בשכל הישר, ובהתאם להחלטת המליאה. כולם אני חושב שבהחלט אפשר לברך ולבשר בהרבה שמחה שבסופו של דבר 

 זאת הזדמנות להודות גם לשגיא כהן, לניסים מלכא, וחברי מליאה,  ביניהם גםהיו מעורבים בזה הרבה מאוד חברים טובים, 
 ולשותפים נוספים שסייעו בשיח הזה ונתנו גיבוי גם למליאה מצד אחד וגם מיתון השיח מצד שני.  ,לעמרם עמוס

 כבר היו מפגשים בבית הספר של הילדים וההורים, ומנהלת בית הספר ערוכה לקליטתם. 
 , והכיתות יהיו ערוכות לקבל את התלמידים לשנה הבאה."גלבוע"ספר הנה הנוסף בבית בשבועיים הקרובים נסיים את הכנת המב

 

  ארבע שנים הקמנו בית ספר דמוקרטי חדש צומח בגלבוע. כלפני 
הקמנו אותו באופן זמני בקיבוץ בית השיטה. השנה סיימו הבוגרים הראשונים בכיתה ו', והתכוונו להמשיך ולהצמיח אותו 

 ח'. -ז' ו ותלכית
 ועד יב'.  –מוקרטי מא' דחינוך מתווה לבחזון החינוכי מתכוונים שיהיה לנו כאשר 

לוועדה שנקראת רק לקראת סוף יוני  הופננואני חושב שבעיקר בשל בעיה של אי הבנה ביננו לבין משרד החינוך,  ,אבל לצערנו
כמות התלמידים המאוד קטנה לכיתה ז',  משרד החינוך . הוועדה התכנסה ואחרי שבחנה את הדברים ולאורלוועדה עליונה 
 . , לחטיבת בינייםלבית הספר לצמוח בשלב זהלתת החליטה שלא 
מתווה חלופי בבית הספר  ליצורההורים עשינו מאמצים אדירים רשת עמל,  המינהל ההתיישבותי ועמל חרוד, בי"ס אנחנו יחד עם 

 ווה דמוקרטי בתוך בית הספר. עמל חרוד ולפתוח שם כיתה ייחודית שבהמשך תצמח להיות מת
ובסופו של דבר ביום  ,כל הגופים והשותפים שעובדים אתנו בחינוךיחד עם עמלנו על זה במשך שבועיים בצורה מעוררת הערכה 

לצערי ההורים בחרו בשלב זה, לא להצטרף למתווה דמוקרטי אלא להשתלב , כאשר חמישי שעבר הצגנו את הדברים גם להורים
 בלי להיות במתווה מיוחד.  ,ד ברובםבבית ספר חרו

למדנו גם על ייחודיות של בתי ספר מקצועיים יחד עם משרד העבודה, שבהחלט יכול לתת מענים למה שפעם היה הזה בתהליך 
בבית ספר מתווה מקצועי והיום קשה יותר לעשות אותו עם משרד החינוך, לעומת זאת עם משרד העבודה ניתן לפתוח מתווים 

 שרים מבית הספר. כאלה ולתת מענים לתלמידים שללא המענה הזה חלקם אפילו נו
 בהחלט למדנו מהתהליך הזה..  אז
 

 :עדנה פרדו
  ..אני מניחה שבית ספר דמוקרטי יש לו את הייחודיות שלו, כיתות קטנות, תשלום נוסף שההורים נותנים.

שכיתה דו שיח על כך  ?אנחנו לא חושבים שהשילוב של זה בתוך בית ספר טוטאלי לחלוטין יכול לעורר איזה שהוא אנטגוניזם
 י באמת לעורר איזה שהיא חשיבה ולתת לזה פתרונות. אאולי כד ?קטנה מקבלת יותר מכיתה אחרת

אני כבר מקבלת כל מיני אמירות של הורים לא מהדמוקרטי אלא דווקא מהכיתות הרגילות על האמירה הזאת, ולכן חשוב לחשוב 
 על הכל. 

 
 ראש המועצה:

 בוודאי שחשבנו והיינו ערים גם לסוגיות האלה, ונתנו עליהם הרבה את הדעת. 
והחששות שהעלו היו מוצדקים.  גם שילבנו ושיתפנו את וועד ההורים של בית הספר וכצפוי היה לו בדיוק את ההסתייגויות האלה

 ולים גם במקומות אחרים. וכמו שאני אומר למדנו גם ממקומות אחרים, ולמדנו שההערות האלה והאתגרים האלה ע
 אני אגיד שזה לא שזה לא מאתגר, זה מאתגר, יש את זה בבתי ספר אחרים וגם שם יש אתגרים, אבל יש לזה גם מענים. 

וראוי לציין שגם היום בבית הספר עמל חרוד יש למשל מגמת מחול שזה מגמה ייחודית שההורים משלמים יותר מכל אחד 
 אחר...ויש קולנוע.. ועוד.
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 שחר תמיר:

 בית הספר קרוב לליבי מיומו הראשון. חבל לי לשמוע על זה. 
 תה דומה פה?יאני יודע שבנהלל המשיכו בכיתה יותר קטנה מזאת אפילו... האם זה נכון, הסיטואציה לא הי

 
 :ראש המועצה

 לא דומה בכלל בשום דבר ביננו לבין נהלל. 
 אבל אנחנו כבר לא שם, . נערכנו בהשקעות אדירות של רשת עמל בהבאת מבנה יביל והיינו מוכנים לעשות הכל..

 מבחינתי הספינה שטה..
 מחר אני נפגש עם נציגי ההורים בשביל לחשוב על שנים הבאות. אנחנו לא נערכים לשנה הקרובה לכיתה ז' באלי מרחב. 

 
 מירב אזולאי:

שני דברים שהיו הם אני גם בוועד ההורים של בית ספר עמל חרוד והייתי שותפה לישיבה. חושבת שמה שהנחה את וועד ההורים 
ילדים של העמק וכן צריך להתייעץ ולראות איך כן מביאים אותם ומשאירים אותם ללמוד ב מדוברשעל כף המאזניים, אחד 

 שאר התלמידים.   מול, שמירה על השוויון פה בתחומי המועצה. יחד עם מה שעדנה העלת
 מבחינה תכנונית. גם צעדים כאלה צריכים להסתכל קדימה בעוד אמרנו ש

גם אני מסכימה עם עובד שצוות בית הספר היה מוכן לעשות חשיבה ולפתוח ולהתגייס לצעד הזה עם כל מה שצריך ושאפו על כך, 
 הם אלה שהפילו את המהלך.  ...ללכת זה לא מובן מאליו.  וחבל שההורים שלקראתם רצו

  ..עכשיו יש זמן לשבת ולחשוב בצורה לא דוחקת בזמן, איך ואיפה לעשות את זה.
 

  מליאהמחברי ה וחלקשצוות שותף שיח בהובלת מנכ"לית המועצה ענת מור, יחד עם הסגן אורי שומרוני, ואחרי , 
אנחנו רוצים להקים את המטמנה שאנחנו עובדים עליה כמנוף הגענו למתווה מוסכם עם אשכול גליל ועמקים באיזה צורה 

 כלכלי ומתן פתרון אזורי לפסולת גושית. 
 . אחרי התלבטויות הבנו שזה אירוע לא כלכלישאופציה מקומית למרחב המועצה בלבד שתי אופציות, היה לנו אפשרות לבחון 

שזה עוד רשויות וזה הופך את האירוע הזה  ,אשכולהיה זה אירוע שבו אנחנו יכולים לקבל פסולת ממרחב יוהבנו שהאופציה השנ
שאנחנו למועצה, ואולי אפילו יותר מזה לשנה, במתווה  ₪מיליון  3על אנחנו מדברים על הכנסה שתעמוד במינימום  .לכלכלי

 חושבים שיכול להחזיק עשר שנים לפחות...
  רמ"י. על טיוטה של חוזה ביננו לבין האשכול, שיעבור אחר כך לאישור  בימים אלה מתכתבים

 

  גלבוע גליל. הכדורסל קבוצת העונה הקרובה ללפתוח את עושים מאמצים גדולים בימים האחרונים 
 לפטירתו.  30 -וא היום ההיום ה .כולנו מכירים וזוכרים שחיים אוחיון הלך לעולמו

לנו  ההפתיעה והכאיבהודעה שהמשפחה הודיעה לנו מיד אחרי שקמו מהשבעה שהם לא מתכוונים להמשיך בדרך של חיים. 
 מאוד. ומהרגע הזה אנחנו עובדים בקדחתנות לנסות להביא יזם אחר שייכנס בנעליו. 

יין הזה, ולהוביל מחדש יחד עם שבהחלט הסכים להיכנס ולקחת על עצמו את הענ ,בסיוע המשפחה איתרנו יזם מהגלבועאנחנו 
 . , אבל מבחינתנו זה גאווה גדולהולתת פרטים על היזם המועצה את גלבוע בליגת העל. כרגע לא רוצה להגיד מעבר לזה

 המועצה התגייסה מאוד בשביל שזה יצליח בין שני הצדדים.
 הוא המועד האחרון לסגירת הדברים בין הצדדים. היום 

לא הצלחתי לקבל הודעה רשמית שזה נסגר, כאשר זה היום האחרון להודיע לאיגוד ולמנהלת שרושמים לצערי הרב עד לרגע זה 
 את הקבוצה. 

אז אין לי בשורה חוץ מלעדכן אתכם שתדעו שיכול להיות שהיום תהיה בשורה משמחת מאוד או בשורה עצובה שממנה נצטרך 
, נעשה ככל צמנו מחדש אבל זה לא יהיה בקבוצה בליגת העללהמציא את עצמנו מחדש. אגיד שאנחנו ערוכים להמציא את ע

 . יכולתנו לחזור ולרגש בצורה אחרת וממקום חדש את האוהדים, התושבים והמסע הערכי שאנחנו מובילים עם הקבוצה הזאת
 

 :עדנה פרדו
ואני חייבת לומר כמה  על המצב. אני מהאוהדים של גלבוע גליל. ובשבועות האחרונים המועצה מעדכנת אותנו באופן יום יומי

ענת ועובד "מתאבדים" כדי לקדם ולהשאיר קבוצה בליגת העל. כי ברור לנו לחלוטין שסגירת מילים כי זה לא מובן מאליו. 
קבוצה כזאת זה שינוי מאוד משמעותי בגלבוע. ואני יודעת שהם עושים מעל ומעבר, ועדיין יש לנו כמה שעות לסוף היום ועדיין 

 ושהקבוצה ממשיכה לגייס שחקנים ולצאת לדרך. לניסים.  מקווה
 לסגור קבוצה כזאת עם עוצמה כזאת, עם מועדון כזה, עם השלכות לכל כך הרבה אנשים ותושבי הגלבוע זה אסון מבחינתנו. 

 תודה עובד ותודה ענת. מעריכים ומודים על מה שאתם עושים.   
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 :ראש המועצה

 חייב להגיד שהקשר עם האוהדים בעיקר בשנה האחרונה הלך והתהדק מאוד. 
חמש שנים אחרונות הקבוצה עשתה מסע מאוד מקרב אל הקהילה ומחבק גם את מועדון הנוער גלבוע -מרגישים שבארבע

 מעיינות. 
ים בהרבה מאוד תחומים של בשנה בקבוצה בליגת העל, וכולנו יודעים שבהעדר משאבים מספק ₪מיליון  3 -הגלבוע משקיע כ

 . שירות שהמועצה אולי היום קצת חסרה בהם, אי אפשר לא לשאול את עצמנו אם אנחנו באמת משקיעים במקום הנכון
 וכדי שנוכל לישון טוב בלילה זה היה חייב לבוא ולתמוך את הפעילות החינוכית והערכית שאנחנו עושים בילדים ונוער. 

ים האחרונות כל הזמן לגייס תורמים ולהפחית את העול על כיס המועצה במידה רבה, ולעשות את עסוקים בשנתין אנחנו ככמו 
 ובהחלט יש תוצאות. אבל זה מסע ארוך וצריך להתמיד בו. זה מיזמים. 

 
 מנכ"לית המועצה:

לא רק למיזם אם זה יצליח, צריך להגיד לזכותו של השותף הפוטנציאלי המסתמן, אז להתרשמותנו לפחות "קנינו" שותף 
 חינוכיות ופעילויות שקורות בגלבוע.   בתוכניות המאוד מפואר הזה שנקרא גלבוע גליל, אלא על עוד הרבה דברים שקשורים 

 
 :שחר תמיר

 כל הכבוד על המאמצים. 
המבט קדימה צריך להיות איך הקבוצה מצד אחד ממשיכה לפעול ולעשות כל מה שהיא עושה ומצד שני התמיכה 

 הציבורית/מועצתית בקבוצה עוד יותר מצטמצמת. 
 

 :ראש המועצה

 
  פים נוספים לסדר היום:סעישני בתחילת המליאה, מבקש את אישור חברי המליאה להוספת 

 
 . 30.6.21אישור פרוטוקול לישיבה שלא מן המניין, מתאריך  -
 .הגלבוע–מועצה אזורית  2019+ דוח מדדי ביצוע לשנת 2020דוח סקור חצי שנתי  -
 

  -מבקש את אישור החברים להוספת סעיף לסדר היום 
 .30.6.21אישור פרוטוקול לישיבה שלא מן המניין, מתאריך 

 
  23-בעד 

 אין -נגד
  אין -נמנע

 
 .30.6.21אישור פרוטוקול לישיבה שלא מן המניין מתאריך  -סעיף לסדר היום : מליאת המועצה מאשרת הוספת  החלטה

 
  - מבקש את אישור החברים להוספת סעיף לסדר היום

 . הגלבוע מועצה אזורית 2019+ דוח מדדי ביצוע לשנת 2020ח סקור חצי שנתי "דו
 

  23-בעד 
 אין -נגד

  אין -נמנע
 

מועצה  2019+ דוח מדדי ביצוע לשנת 2020דוח סקור חצי שנתי  - סעיף לסדר היום: מליאת המועצה מאשרת הוספת  החלטה
 . הגלבוע אזורית
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 לסדר היום: 2סעיף                                                                                     
 

  - 30.6.21אישור פרוטוקול לישיבה שלא מן המניין, מתאריך  -                                                      

        -אין הערות חברים לפרוטוקול -                                                               
                     23 –בעד 

 אין     -נגד
 אין -נמנע

 
                 .2130.6.מיום  לישיבה שלא מן המנייןמליאה מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול :  החלטה

 לסדר היום: 3סעיף                                                                                  
 

  - 30.6.21, מיום 5/21אישור פרוטוקול קודם מס'  -                                                              

        -אין הערות חברים לפרוטוקול -                                                               
                      23 –בעד 

 אין     -נגד
 אין -נמנע

 
 .2130.6.מיום  215/מליאה מס' מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול :  החלטה

 לסדר היום: 4סעיף 

  - הגלבוע מועצה אזורית 2019+ דוח מדדי ביצוע לשנת 2020דוח סקור חצי שנתי  -

  :המועצהגזבר 
 . 2020הוצג ודנו בזה המליאה בהרחבה בשנת הדו"ח , 30.6.20 לתאריך מדובר בדו"ח

 ולכן אנחנו מביאים את זה שוב לפה.  ,עכשיו הדו"ח חזר סקור ע"י רו"ח משרד הפנים
 הדו"ח ערוך ללא הערות.  

 
                         23   –בעד 

 אין -נגד
 אין -נמנע

 
 . שהוצג לחבריםכפי  ,2020לשנת  סקור חצי שנתיהח "דוה מאשרת אתהמועצה מליאת :  החלטה

                                                                                  
  לסדר היום: 5סעיף                                                                                       

 
   - אישור תקציבי וועדים מקומיים -                                                                        

 
 :ראש המועצה

 
 המועצה.  יתלאישור המליאה לאחר אישור וועדת הבדיקה בראשותו של גזבר המועצה ומנכ"להתקציב מובא 

 
 :2021לשנת  מושב ניר יפה מקומי קציב וועדת
 

 23 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 

  .2021 לשנת מושב ניר יפהמקומי וועד החלטה : מליאת המועצה מאשרת את תקציב 
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  לסדר היום: 6סעיף                                                                                       
 

   - אישור נציג ציבור בוועדות בחינה -                                                                             
 

 :ראש המועצה
 . שעוסקות בקליטת כ"א ת בחינהוכנציג ציבור בוועדאת חיים הנדל מבקש את אישור חברי המליאה לאשר 

 יצא לגמלאות לא מזמן. עבד שנים רבות במחלקת הרווחה של המועצה, ו יים הנדלח
 

 23 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 

 .שעוסקות בקליטת כ"א  חיים הנדל כנציג ציבור בוועדת בחינההחלטה : מליאת המועצה מאשרת את 
 -לסדר היום   7סעיף   -

 
 - עדכון הרכב בוועדות המליאה וגופי הסמך -

  הנהלת מתנ"ס                                                                                
 טייבה מכפר אמירה פודי הוספת 

  בהנהלת המתנ"ס נציגת ציבורכ
 
 

 23 –בעד      -
 אין –נגד      -
 אין –נמנע     -

  אמירה פודיהוספת : מליאת המועצה מאשרת את  החלטה
  הנהלת המתנ"סב נציגת ציבורכמכפר טייבה 

 מחמוד זועבי חבר המליאה הוספת 
 כחבר בהנהלת המתנ"ס

 
 
 

 23 –בעד      -
 אין –נגד      -
 אין –נמנע     -

חבר המליאה הוספת : מליאת המועצה מאשרת את  החלטה
  זועבי מחמוד כחבר בהנהלת המתנ"ס

 יקי אזולאי  חבר המליאה הוספת
 כחבר בהנהלת המתנ"ס 

 
 
 

 23 –בעד      -
 אין –נגד      -
 אין –נמנע     -

 חבר המליאה הוספת : מליאת המועצה מאשרת את  החלטה
 יקי אזולאי כחבר בהנהלת המתנ"ס

  ביקורתוועדת                                                                                   
 23–בעד      -    הוספת חבר המליאה רון וייס כחבר בוועדת ביקורת 

 אין –נגד      -
 אין  –נמנע     -

 חבר המליאה הוספת  את : מליאת המועצה מאשרת החלטה
  חבר בוועדת ביקורתכרון וייס 

   חקלאיתוועדה                                                                                
מיכה ויצמן, כחבר בוועדה  חבר המליאה הוספת

    חקלאית 
 23 –בעד      -
 אין –נגד      -
 אין  –נמנע     -

חבר המליאה הוספת  את : מליאת המועצה מאשרת החלטה
    מיכה ויצמן כחבר בוועדה חקלאית 

הוספת חבר המליאה ציון אברהם כחבר בוועדה 
 חקלאית 

 23 –בעד      -
 אין –נגד      -
 אין  –נמנע     -

 הוספת חבר המליאה  את : מליאת המועצה מאשרת החלטה
   ציון אברהם כחבר בוועדה חקלאית  
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 הנהלה וכספים וועדת 
הוספת חבר המליאה ציון אברהם כחבר בוועדת הנהלה 

  וכספים 
 23 –בעד      -
 אין –נגד      -
 אין  –נמנע     -

הוספת חבר המליאה ציון  : מליאת המועצה מאשרת החלטה
  אברהם כחבר בוועדת הנהלה וכספים 

                           
 -לסדר היום   8סעיף   -                                                                                     

 
  -הגדלת היקף מכרז להשלמת עבודות פיתוח במבנה רב תכליתי ביישוב נורית  -                                       

 
 :גזבר המועצה

החטיבה  דרישתבהתאם לאת להשלמת הבניה, וז 60% -היקף המכרז בנביא לאישור המליאה הגדלת ביקש שהמועצה מהנדס 
 העבודה. המשך בצע את במכרז יקבלן שזכה השאותו  כגורם המממןלהתיישבות 

 
 :עו"ד אילן מירון

הנוספים צריך החלטה נוספת בכפוף  10% -ל 50%זה מקובל. צריך את אישור המליאה וזה בסדר. על הדלתא בין  50% -הגדלת מכרז ב
  לאישור משרד הפנים. 

 
 :ראש המועצה

לאשר הגדלת היקף מכרז להשלמת  מליאת המועצה מתבקשת
 . 50%עבודות פיתוח במבנה רב תכלתי ביישוב נורית בהיקף של 

 
                       23  –בעד 

 אין     -נגד
 אין -נמנע

 
מאשרת את הגדלת היקף מכרז : מליאת המועצה  החלטה

 להשלמת עבודות פיתוח במבנה רב תכלתי ביישוב נורית 
    .50%בהיקף של 

 :ראש המועצה
 10%בעוד מליאת המועצה מתבקשת להמליץ על הגדלת המכרז 

 בכפוף לאישור משרד הפנים ,  נוספים
 

                       23  –בעד 
 אין     -נגד

 אין -נמנע
 

מאשרת המלצה על הגדלת המכרז : מליאת המועצה  החלטה
 נוספים, בכפוף לאישור משרד הפנים.   10%בעוד 

 
 לסדר היום:   9 סעיף                                         

 
 -עדכון והחלטות  – בתת תפקודוועדים נחשלים/ -                                                                 

 :ראש המועצה
 וועד שנמצא בתת תפקוד, לא לקח אחריות . וועד טמרהתפקוד במליאה הקודמת על שנערך דיון ממשיך לדיון מבקש להביא לפה ל

 . קציבולא מבצע שום דבר מהמטלות של וועד מתפקד ביישוב, כולל אישור ת
 עם הוועד. שוב לנסות לדבר עד המליאה הבאה ועד אז חבר המליאה אבו לנין ביקש במליאה הקודמת לתת להם אורכה 

לאמץ את החלטת המליאה חלטה הובסופו של דבר אנחנו רוצים להביא לפה קאסם המשיך,  תייסירן ראש המועצה גמול סשיח ה
 הקודמת. 

 
 :קאסם תייסיר

 . תשובהלנו במליאה הקודמת וועד טמרה הבטיח שלמחרת היום של המליאה הוא מחזיר  ,כפי שאתם זוכרים
 הבטיחו שיחזירו תשובה ולא העבירו. , אליהםופניות ישיבות מספר אחרי 

  ..בטיחו שיעבירו מכתב ולא העבירו., שגם הםיתה לפני יומיייפנייה אחרונה ה
 אמר שהם אמורים להעביר מכתב..שגם דיברתי עם חבר המליאה אבו לנין, 

 לזמן אותם לשימוע ולהתחיל את התהליך הפורמאלי על פי חוק.  ,אני מציע שכן נקבל החלטה כאן אחרי התייעצות עם היועץ המשפטי
 ...ירצו להעביר מכתביםבמידה ו להם את כל הזמן שימוע יהיהמועד העד ל

 זו המלצתי, לזמן אותם לשימוע כדין לפני פיזור הוועד המקומי. 
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 :עדנה פרדו
 האם אנחנו עושים את זה גם עם וועדים אחרים?

 
 :ראש המועצה

ם נוספים שלקחו בסופו של דבר את כך עשינו גם עם וועדים אחרים.. מזכיר לכם שכך פעלנו גם עם וועד מלאה, והתרענו בפני וועדי
 עצמם בידיים ומנעו את הפיזור שלהם. 

   
 :אבי רוסו

 שלא ייגרר בלי סוף... כמה זמן לוקח כזה תהליך של שימוע?
 

 :עו"ד מירון
 אין זמן מוגדר בחוק, משער מספר שבועות לא יותר מזה. 

 
 :ראש המועצה

 אנחנו נרצה להביא למליאה הבאה תוצאות של ההליך. 
 

                       23  –בעד 
 אין     -נגד

 אין -נמנע
 

   . את הזמנת וועד כפר טמרה להליך שימוע לצורך שקילת פיזור הוועד: מליאת המועצה מאשרת  החלטה
                                                                                                                                                     

 לסדר היום:   10סעיף                                          
 

 – רים"התב רשימת את ומפרט גזבר המועצה מציג -                                                                 
                        23  –בעד 

 אין     -נגד
 אין -נמנע

 
 .  כפי שהוצגה ופורטה לחברים: מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים  החלטה

 
                                                                                                             

                                                                                                                                   .מזכירת לשכה –רונית סבג רשמה :                            
                                                                                           

 
 החתוםעל 

                                     _________________________               ________________________ 
 ראש המועצה -עובד נור                        המועצה  ית מנכ"ל –ענת מור                                           

 
 

 .216/סרים. תיק מליאה חלנוכחים. ל העתקים:           


