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 -  zoomבאמצעות אפליקציית גם שנערכה –ישיבת מליאה מוקלטת ומצולמת  -
  7/22פרוטוקול מליאה -קישור לצילום המליאה יעלה לאתר האינטרנט של המועצה בצירוף לפרוטוקול -

 22.27.7תאריך :      

 על סדר היום:                           

 ווח שוטף.יד  .1

 .  29.6.22, מיום 6/22מס' פרוטוקול אישור   .2

   –בנושא מוכנות הרשות למתקפת סייבר  – 2020הצגת דו"ח מבקר המועצה לשנת   .3

 .ני ביקורתימבקר המועצה, והוועדה לעני -מציג אייל פייגנבאום                 

 .הצגה ודיון –חזון התיירות בגלבוע   .4

 להשלמת שיפוצי קיץ בהתאם לתנאים שיאושרו  ₪ 3,000,000שור הלוואת פיתוח ע"ס יא .5

 נציג גזבר המועצה .  – ע"י משרד הפנים                

 אישור תב"רים. .6

 שונות.  .7

 

  

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :הדבריםתמצית         

 נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה חסרים מקרב חברי המליאה נוכחים מקרב חברי המליאה
 מנכ"לית המועצה   –ענת מור  סנדלה – עלי עומרי גן נר  –ראש המועצה  –עובד נור 

ס. ראש המועצה  –תייסיר קאסם 
  מוקיבלה –

 בזום  –גזבר המועצה  –ג'ואד זועבי  גדיש –יעקב פרץ 

  –אורי שומרוני 
 רם און–ס. ראש המועצה 

גבע –רון וייס   מבקר המועצה –אייל פייגנבאום  

דבורה –עמוס  מרםע בזום  – כפר יחזקאל –לירון רותם   – תמשפטי צתיוע – רונית בן אליעו"ד  
 בזום 

 דובר המועצה  –שי אלט  אומן –עמיאל דהאן   עח"מ –רמון בן ארי 
 מזכירת לשכה –רונית סבג   בית השיטה  –שחר תמיר  מגן שאול –פרדו עדנה 

נעורה –זועבי מחמוד  בזום  – מיטב –ציון אברהם    
  מולדת –ערן גולן  רמת צבי –אלון רודברג 

 נורית –מירב אזולאי 
 

 
 בזום - אדירים –דוד בונפיל ישי 

 
 

    מלאה –שלמה אוחנונה 

    גן נר –כהן שגיא 
   פרזון –ירון דוד 

   בזום  -טמרה   –זועבי חסן 
  חבר –שחר ביטון 

 
 

   בזום  – טייבה –הישאם זועבי 
   בזום  – תל יוסף –אבי רוסו 

בזום  – נעורה –חאלדי חאלד     
    אביטל –מולא דוד 

בזום –בית אלפא  -דני שדה    
בזום  – ברק –מיכה ויצמן      

בזום  – מוקיבלה –עיד סלים     
בזום  – ניר יפה –עקב אזולאי י    

בזום  – גן נר –מלכא ניסים     
עח"א –אלינור שגיא     

חפציבה -רלי גלזר     
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 החלטה                 תמצית הדברים           הנושא לסדר היום
 לסדר היום: 1סעיף 

  -דיווח שוטף  -
 
 

 : תיסיר קאסם
 אתמול הגשתי את התפטרותי מתפקידי כסגן ומ"מ ראש המועצה. מבקש לעדכן את חברים ש

 אני בתחושה שמיציתי בנסיבות העניין. אני חוזר להיות חבר מליאה מן המניין ולשרת את הציבור . 
 תודה לכל מי שנתן בי אמון ושנמשיך לפעול ביחד. 

 
 ראש המועצה:

 כולנו.  אני אגיד שאני ותייסיר בשיחות מתמשכות כבר כמה זמן. אני מכבד את הבקשה של תייסיר, ורוצה להגיד לו תודה בשמי ובשם
 

, בעבר כחלק מהתפיסה החינוכית שלנולכם לקדם את מה שהצגנו עם שותפים מכל הכיוונים  יםאנחנו נפגש - חידון ידיעת הארץ
שיהיה במתווה , , היה להקים באופן מסורתי חידון לידיעת הארץףשנות התיישבות וקיום משות 100אירועי מציון  כחלק רצון שלנוהו

ש כל שנה במדינת ישראל , אבל בשונה מחידון התנ"ך וחידון הקוראן לצורך העניין, היינו רוצים למצוא משהו חידון התנ"ך הארצי שי
ראוי בגלבוע. לכן החידון יהיה חידון ידיעת הארץ ע"ש של עזריה אלון ז"ל שהיה תושב בית השיטה כעם מחנה משותף דווקא כיאה ו

 ומי שהקים את החברה להגנת הטבע. 
קיימנו שני מפגשים מקדימים, אחד רק עם משרד החינוך להגדיר אצלנו ואצלם את גבולות הגזרה. מתכוונים לעשות השנה פיילוט 

 בתי הספר שירצו להצטרף.  בהשתתפותשיהיה ברמת המחוז של משרד החינוך 
 י ברמה הארצית. אול ,האירוע הזה למשהו שהוא רוחבי יותר תאארצה להגיש שבו כפיילוט שלקראת שנה הבאה 

 
השבוע פגישה אצל מנכ"ל של נתיבי ישראל יחד עם כל הצוות המקצועי שלו. אני שמח קיימנו  – פגישה עם מנכ"ל נתיבי ישראל

, שבאמת 716והסטת כביש  71קיבלנו חיזוקים להבטחות ותכניות עבודה שכבר יצאו לדרך כמו כביש נושאים שעלו, להגיד שמעבר ל
   . שלהם עבודההכבר בתוך תכניות זה נמצא ו ,מתקיים

בנוסף לזה נכנסים עכשיו כבר לעבודה על ביצוע כיכר כניסה לכפר טמרה. שגם על זה עבדנו לא מעט זמן...ויש מספר צמתים שאנחנו 
ע וצימצליחים לקדם לביצוע, הראשונה כמובן היא צומת אומן, ואנחנו מאוד מקווים שנצליח למשוך חלק מההשקעות שם גם לב

 שיהיה יותר בטיחותי.  716תאורה על כביש 
יחד איתנו חברי/ות המליאה ואחד הדברים הכי חשובים זה שאנחנו בהסכמת נתיבי ישראל חושבים שנצליח להביא פתרון שבזמנו 

ם תכנון אנחנו נקדו ,. נתיבי ישראל נתנו את הסכמתם להשתמש בזכות הדרך שלהם60שיושבות על כביש  ותעדנה וטלאל כמענה לבסט
כדי שהבסטות יוכלו לעבור אחורה,  60סנדלה. היא תלך מאחורי ובצמוד לכביש  כפרי הכניסות לתואחריו ביצוע של דרך שירות בין ש

 . נולמין שוק איכרים יפה שרוצים לפתח. בהחלט בשורה משמחת לכול
 

הישנה הוחלפה כל התאורה שלבוע, לאחר הג תטקס חניכה והדלקה באזור התעשייה מבואו היום מקיימיםאנחנו אחרי המליאה 
 כל אזור התעשייה היום מואר ויפה. וכולכם כמובן מוזמנים . דבר שיחסוך המון כסף. בתאורת לד. 

 
  .עח"א אלינור שגיא, ברוכות הבאות ץברכות לחברת המליאה הנכנסת של קיבוץ חפציבה רלי גלזר, ולחברת המליאה הנכנסת של קיבו

 היום:לסדר  2סעיף 

 -29.6.22מיום  6/22 פרוטוקול מס' אישור  -
 

 –אין הערות חברים לפרוטוקול -
 26  –בעד 

 אין -נגד
 אין -נמנע

 .2229.6.מיום  226/מס'  המליאהמליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול :  החלטה
 לסדר היום: 5סעיף 

 
 -להשלמת שיפוצי קיץ בהתאם לתנאים שיאושרו ע"י משרד הפנים  ₪ 3,000,000אישור הלוואת פיתוח ע"ס -
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 גזבר המועצה:
 . ₪ 850,000במסגרת התב"רים קיים תב"ר של שיפוצי קיץ ע"ס 

 שנים, בכפוף לאישור משרד הפנים.  10 -, במינימום ל₪מיליון  3לצורך כך אנחנו מבקשים לקחת הלוואת פיתוח ע"ס 
 

 ראש המועצה:
לפי הצפי שלנו, כפי שאנחנו עושים בכל שנה, לטובת עבודות בטיחות במוסדות החינוך  ₪בתכנון ובאישור המליאה שמנו כחצי מיליון 

 במהלך הקיץ. 
גם בעקבות סקר עבודה שעשינו, וגם בעקבות כך, שאנחנו פותחים לראשונה גם גן תקשורת, גם בית ספר לחינוך מיוחד אלא שהשנה 

זמני וגם כיתות נוספות, ורוצים לקשור את זה לאולמות הספורט שלנו, שצריכים לעבור שדרוג, לשם פיתוח, מיזוג ודברים נוספים, 
 את הרצון שלנו לקבל את כספי הפיתוח שמקבלים כל שנה לרשויות. התייעצנו עם משרד הפנים, והבענו בפניו 

 להביא את זה בחודש אפריל, ואז לא הייתה לנו בעיה, ויכולנו להשתמש בתב"ר של משרד הפנים,  2022משרד הפנים תכנן בשנת 
 אבל הממונה על המחוז, בדקה ולא קיבלה אישורים במשרד הפנים להקדים לנו את האישור הזה. 

ן בהמלצת משרד הפנים הם העדיפו שניקח הלוואת פיתוח לכל דבר ועניין, ובדומה לתב"ר פיתוח, צריך לעמוד באותם ולכ
 הקריטריונים, משרד הפנים בוחן, מאשר , עושה אחרי זה את הבקרה ורק בעקבות כך מעביר את האישור לתקציבים. 

 י שבחנו את עומס המלוות הקיימות, ולא רואים בעיה לעמוד בזה. אנחנו בהמלצת משרד הפנים מביאים את זה כהלוואת פיתוח אחר
  

 23  –בעד 
 2 -נגד

 אין -נמנע
 

 להשלמת שיפוצי קיץ בהתאם לתנאים שיאושרו ע"י  ₪ 3,000,000את הלוואת פיתוח ע"ס  מאשרתמליאת המועצה :  החלטה
  משרד הפנים.                 

                                                                                      
 לסדר היום: 6סעיף                                                                                             

 
 

 - רים"התב רשימת את ומפרט גזבר המועצה מציג -                                                            
 
 25 -עד ב

 אין -נגד
 אין -נמנע

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 לסדר היום: 7סעיף                                                                              
   -שונות  -                                                                                     
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למנהלת אישור שכר 
 תחום ובקרה

 
 
 
 

 :ראש המועצה
מנהלת תחום שכר לאת אישור החברים  מבקש

בכפוף  -משכר בכירים  50% - אתי מזרחי – ובקרה 
 לאישור משרד הפנים. 

 

 
 24 - בעד 
 אין –נגד 

 1 –נמנע 

 :ראש המועצה
 מנהלת תחום שכר ל מליאת המועצה מאשרת

  -משכר בכירים  50% -אתי מזרחי  –ובקרה 
 בכפוף לאישור משרד הפנים. 

 
אישור פתיחת חשבון 

בת מושב חהר –נאמנות 
 פרזון 

 : ראש המועצה
פתיחת חשבון נאמנות מבקש את אישור החברים ל

  -  הרחבת מושב פרזון
      חתימה בחשבון:הלהלן מורשי 

 028412005עובד נור ת.ז.  -ראש המועצה
 060475050שניר פרידמן ת.ז.  -מנכ"ל חכ"ל

  054415922ג'ואד זועבי ת.ז.  -גזבר המועצה
 אלש"ח  200מעל 

  -מורשה חתימה מטעם המושב
 .025054909ערן יעקב ת.ז. 

 25 -בעד  
 אין –נגד 

 אין –נמנע 

 :ראש המועצה
פתיחת חשבון נאמנות מליאת המועצה מאשרת 

  -  הרחבת מושב פרזון
      חתימה בחשבון:הלהלן מורשי 

 028412005עובד נור ת.ז.  -ראש המועצה
 060475050שניר פרידמן ת.ז.  -מנכ"ל חכ"ל

  054415922ג'ואד זועבי ת.ז.  -גזבר המועצה
 אלש"ח  200מעל 

  -מורשה חתימה מטעם המושב
  .025054909ערן יעקב ת.ז. 

                                                                                                                     

 מזכירת לשכה –רשמה: רונית סבג             

 

 

 החתוםעל 

 

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

                     

 

 

 

 

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


