
 26.5.08מיום  084/תמצית מפרוטוקול מליאה 
 

 : נוכחים מקרב חברי המליאה
 ראש המועצה   - דני עטר

 מוקיבלה  - עיד סלים
 ברק  - רמי אלהרר

 בית אלפא  - שמחה צלניקר
 אביטל  - אילן הרוניאן

 בית השיטה   - רן שריג
 גבע   - דן פלג

 גדיש  - אהרון יהושוע
 דבורה  - יצחק אביעד

 טייבה - עבדל לאטיףפודי 
 כפר יחזקאל  - יצחק שדה חן

 מולדת  - אריה ברוש
 נעורה  - מוחמד זועבי

 נעורה  - חאלד חלדי
 סנדלה  - עיזאת עומרי

 עין חרוד איחוד  - צביקי נור
 עין חרוד מאוחד  - רמון בן ארי

 פרזון  - רחמים אליה
 יזרעאל   - יוסי פן

 רמת צבי  - שניר פרידמן
 תל יוסף  - שחר צבי

 
 : נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה

 גזבר המועצה   - אווד זועבי'ג
 יועץ משפטי   - ד אילן מירון"עו

 מנהלת הלשכה   -שאול -אלונה סדן
 

  : חסרים מקרב חברי המליאה
 אומן  - רמי אמויאל

 אדירים  - דוד קדוש
 בית השיטה  - משה פלד
 גדיש  - יעקב פרץ
 גן נר  - מוטי כהן

 חבר  - סוברנו דוד
 חפציבה  - יאיר אפשטיין

 טמרה  - זועבי יונס
 יעל  - אורי עזר

 מגן שאול   - ציון לוי
 מיטב  - עמרם אפרים

  מלאה  - נפתלי דהן
  מוקיבלה  - סמיח זיאדת

 ניר יפה  - אבנר חייט
 סנדלה  - חאלד עומרי

 גן נר  - שאול דדון
 רם און  - יוסי ביתן
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 : נדון והוחלט
 
 :דיווח שוטף ראש המועצה :  לסדר היום  2סעיף . 1

    בפגישות שהתקיימו באירופה לפני  – 2008אוגוסט  –פסטיבל דו קיום 
ניכרת התעניינות גוברת והולכת של אישים בעלי שם , שבועכ

מפגש עם חוויאר בניהם , ת נלוותהמעוניינים לסייע במימון ובפעולו
באיחוד האירופאי ועם אנדריאס הממונה על מדיניות החוץ  , סולנה

ר האינטרנציונל הסוציאליסטי העולמי ומועמד "יו, פפנדריאוס
והלאומית ' הבינל האנו צופים כי הדינאמיק. לראשות ממשלת יוון 

ותר הנוצרת סביב האירוע תניב תנופת פיתוח ומיצוב משמעותי בי
 . לאזור הגלבוע לעתיד לבוא

 15-17.6.08 -בין ה. זוכה לתמיכת הממשלה –פרויקט מעבר גלבוע 
נין יציגו 'שם ראש המועצה ומושל ג, תתקיים ועידה בינלאומית בירדן

חודשים יתחילו  4-6הצפי הוא כי בתוך . את פרויקט מעבר גלבוע 
הלוגיסטי  תחילת עבודות העורף. להיבנות מפעלים בצד הפלשתיני 

המתוכנן בגלבוע ייקחו זמן רב יותר בשל ההליכים התכנוניים 
במימון , נין'עוד סוכם עם מושל ג. והפרוצדורות הנהוגות ונדרשות 

, ר להפקת שמנים"כי יוקם בית בד וביח, ובתמיכת ממשלת ספרד
כשהספרדים יקצו מטעמם נתחי שוק בשלוש מדינות באירופה לשיווק 

נין ישיבה 'יר ביקר במועצה וקיים עימנו ועם מושל גטוני בלי. הסחורה 
באשר לפרויקט המעבר בה ביקש לאתר פתרונות ישימים לנקודות כשל 

 . אפשריות 
רמי אלהרר וארז שטיין נפגשו עם משקיעים  –התעניינות משקיעים 

, יהודים מרוסים המעוניינים להשקיע באזורים פוטנציאליים בישראל
המשקיעים התרשמו מאוד . יות במועצה והציגו את קשת האפשרו

 .וסיכום הפגישה מסמן כיוונים חיוביים 
לאור כל פעילותינו בנושא להעלאת מודעות משרדי  –מועצה מעורבת 

, הממשלה וגופים שונים למורכבות הצרכים בהיותנו מועצה מעורבת
 . אנו רואים שינוי ניכר בהתייחסות והנושא הופך חלק מסדר היום

צפי עמידה בלוחות הזמנים שנקבעו  –תיות ביישוב הוותיק פרויקט תש
 . 2008היינו תחילת עבודות באוגוסט , לפרויקט

המועצה ומוסדות החינוך נערכים לסיום השנה  –סיום שנת הלימודים 
 .ובמקביל לפתיחת פעילות הקיץ 



קם ועד . המועצה התחילה בטיפול ממוקד בתחום התיירות  – תיירות
שתכלול בין , יירנים בגלבוע ששוקד על גיבוש תכניתפעולה מקרב הת

פיתוח , היתר שיתופי פעולה בין תיירנים מתחומי תיירות שונים
מרכז ארצי לרכיבה , מסלולי טיולים באמצים שונים, לינה, אטרקציות

 .על אופניים ועוד 
פרויקט סיוע לקשישים ניצולי שואה ופרויקט סיוע לקשישים 

לפרויקט הראשון . ו כזכור אושרו במליאה פרויקטים אל –נזקקים 
קהילה " 6גובשה תכנית פעולה במסגרתה תמומן החלת פרויקט

. ח בלבד "ש 10כ "שיידרשו להשתתפות בס, לניצולי השואה" תומכת
 " .דורות בגלבוע"הפרויקט יבוצע באמצעות מרכז 

כאמור בתכנית . התחילו העבודות בשטח  –" שער הגלבוע"פרויקט 
היזם שזכה במכרז . מלונית ואתר סקי יבש , שוק איכרים, מסעדה

 .המינהל הינו יעקב ששון 
המועצה מובילה הליך התנגדות עם היישובים  – 675וכביש  71כביש 

 .באשר לתוואי המתוכנן 

 
 :  אירועים

. ובני משפחותיהם התקיים בגלבוע  – יפים לילדים חולי סרטן'יול גט
י רמי אלהרר "שאורגן ע, פרטיים לאירוע 4*4תושבי מועצה תרמו רכבי 

 .יום מרגש זה הופך למסורת שנתית בגלבוע . ואריה כהן 
התקיים  –ערב שירי לוחמים לרגל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 

כנבחרי ציבור , דרושה נוכחות רבה יותר של חברי מליאה. בבית ציזלינג 
 .באירועים מועצתיים 

התקיים השנה בהשתתפות  –המועצתי המרכזי בגן נר  יום העצמאות אירוע
. חברי משלחת הקהילה התאומה וראש האזור מהוכטאונוס שבגרמניה 

חברי המשלחת השתתפו גם באירועי יום הזיכרון והביעו את התרגשותם 
 .והתרשמותם העמוקה 

התקיים השנה  –ים הגנים מכלל יישובי המועצה טקס יום העצמאות לילד
היום צוין כיום . שאופיינה בפעילויות והפעלות לילדים , במתכונת שונה

 .חווייתי ורב השתתפות במיוחד 
 .התקיים החודש בקיבוץ יזרעאל  – ברוגביגמר גביע המדינה 

היום טקס חלוקת  –התחרות השנתית לכותבי סיפורים ילדים ומבוגרים 
השתתפות . ם למבוגרים ובסוף השבוע טקס חלוקת הפרסים לילדים הפרסי

 .רבה המאופיינת בסיפורים איכותיים 
יחנכו בקרוב . הסתיים –שיפוץ מגרשי כדורסל בכפר יחזקאל וברם און 

 .בטקס בכל יישוב 

 –מן שאלות ותשובות ז -

 
 

ומליאה  24.3.08מיום  2/08: פרוטוקולים קודמיםאישור : לסדר היום  1סעיף . 2
 .7.4.08מיום  3/08טלפונית 

  21 -בעד 
 אין –נגד   
 אין –נמנע   
 

 2/08: פרוטוקולים קודמיםמליאת המועצה מאשרת :  החלטה
 .7.4.08מיום  3/08ומליאה טלפונית  24.3.08מיום 

 



מבנק דקסיה ₪ מליון  4ס "אישור קבלת אשראי ע –פסטיבל דו קיום : לסדר היום  3סעיף . 3
כקידום מימון לפסטיבל דו קיום וכן תקצוב ביניים מקרנות ( חודשים 7)זמן קצר ישראל ל

 :הרשות
 

  -גזבר המועצה מסביר ומפרט הבקשה   -
  –זמן שאלות ותשובות  -

 
 21 –בעד   
 אין –נגד   
 אין –נמנע   
 

ס "ע קבלת אשראי מבנק דקסיה ישראלמליאת המועצה מאשרת :  החלטה
כקידום מימון לפסטיבל דו קיום וכן ( חודשים 7)לזמן קצר  ₪ מליון  4

 :תקצוב ביניים מקרנות הרשות  
 

נמסר ופורט במסגרת הדיווח השוטף  –פרויקט מעבר גלבוע : לסדר היום  4סעיף  .4
 .בישיבה זו 

 
  -זמן שאלות ותשובות  -

  
ה נמסר באחת מישיבות המליאה  על הכוונ: פרויקט מתקני משחקים : לסדר היום 5עיף ס .5

 .י גודל היישוב "גודל המתקן ייקבע עפ. לחדש את מתקני המשחקים ביישובי המועצה 

להחלטה זו . השתתפות היישוב תקבע במתכונת ההשתתפות בפרויקט הפיתוח הנופי 

בעקבותיה הונחו כל , י מכון התקנים"מתקשרת גם ביקורת בטיחות מתקנים שנערכה ע

וזאת עד הצבת מתקנים , את ליקויי בטיחותהיישובים לסגור את המתקנים הקיימים מפ

המועצה מצויה בעיצומה של תהליך בירור לתקצוב למספר שנים . בטיחותיים ותקינים 

 .  2009ינואר ,  צפי התחלת עבודות. במתכונת פרויקט הפיתוח הנופי 

,    בית השיטה: לישובים 2008אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת : לסדר היום  6סעיף  .6

התקציבים מובאים לאישור המליאה לאחר בדיקה ואישור הוועדה המיוחדת . נר-און וגן-רם

 .שהוקמה לנושא זה 

  –גזבר המועצה מסביר ומפרט  -
  –זמן שאלות ותשובות  -

 
 

 21 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 

 2008ועדים מקומיים לשנת מליאת המועצה מאשרת תקציבי :  החלטה

 .נר-און וגן-רם ,בית השיטה: לישובים

 
 . 2008תקציב המועצה לשנת : לסדר היום  7סעיף  .7



 :  דגשים לסקירה
  אגפי המועצה פועלים במסגרת התקציב. 

 מליון  2.5ס "ע, משרד הפנים מעכב מענק המותנה באחוזי הגבייה ₪ . 
 

 : 2009תחילת דיוני תקציב המועצה לשנת : לסדר היום  8סעיף  .8
 :  דגשים 

 2009ימית לגיבוש מסגרת התקציב המועצה לשנת התחילה עבודה פנ . 

  מתבצע תיאום מול ראשי המינהלים. 

  בעוד כחודשיים יסתיים ההליך הפנימי ויחלו הדיונים בהנהלת ובמליאת
 .המועצה  

 .רים "אישור תב: לסדר היום  9סעיף  .9

 

 –רים "גזבר המועצה מסביר ומפרט את רשימת התב -

 –זמן שאלות ותשובות  -

 
 21 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 

רים כפי שפורטה "מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב:  החלטה

 .ב לפרוטוקול "ומצ

 : שונות : לסדר היום  10סעיף  .10

אישור הצטרפות להסדר עם כל הבנקים בדבר טיפול בצווי עיקול  .א
 .י ההסדר שבין השלטון המקומי ואיגוד הבנקים "עפ, ממוחשבים

 
 21 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
 

הצטרפות להסדר עם כל מליאת המועצה מאשרת :  החלטה
י ההסדר "עפ, הבנקים בדבר טיפול בצווי עיקול ממוחשבים

 .שבין השלטון המקומי ואיגוד הבנקים 
 

 

 

 שאול -אלונה סדן:  ערכה לפרסום     
 .מנהלת    הלשכה         

 
 
 
 

    

 


