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 16.2.09מיום  092/פרוטוקול מליאה תמצית מ

 :נוכחים מקרב חברי המליאה

 ראש המועצה -  עטר אלדני
 מוקיבלה-   עיד סלים

 ברק-   רמי אלהרר 
 אביטל  - שאול מיכאל

  אדירים  - יהודה עמר
 אומן  - רמי אמויאל

 בית אלפא  - שמחה צלניקר
 גדעונה  - אהרון יהושוע

 גן נר  - ששון יעקב
 גן נר  - הו ארבלאלי

 גבע   - דן פלג
 גדיש  - יעקב פרץ

 דבורה  - ארמונד עמרם
 חבר  - שלמה ניקסון
 חפציבה  - יאיר אפשטיין

 טייבה  - פודי עבדל לטיף
 טמרה  - תייסיר זועבי

 יזרעאל   - יוסי פן
 כפר יחזקאל  - יצחק שדה חן

 מגן שאול - נח ליאור אברהם 
 מוקיבלה  - עותמאן זיאדה

 מיטב  - ם אפריםעמר
 מלאה  - מנשה אזרד

 מולדת  - מנחם רון
 ניר יפה  - אבנר חייט

 נעורה  - חאלד חלדי
 נעורה  - מוחמד זועבי
 סנדלה  - עיזאת עומרי

 עין חרוד איחוד  - צביקי נור
 פרזון  - רחמים אליה

 רם און  - יוסי ביתן
 רמת צבי  - שניר פרידמן

  תל יוסף  - שחר צבי
 

 :נם מקרב חברי המליאהנוכחים שאי
 
 גזבר המועצה-   ואד זועבי'ג

 ט המועצה"רמ-   ארז שטיין
 ראש מנהל חינוך-   אלי כהן 

 מנהל מחלקת תחבורה  - מאיר נוריאני
 דוברת המועצה   - ענת מור

 "מ"גלבוע בע כלכליתהחברה ה"ל "מנכ-   ירון אוחיון
 "מ"קולחי הגלבוע בע"ל תאגיד "מנכ  - מוחמד אלבחירי

 רכז פניות ציבור-   שי גוטמן
 יועץ משפטי -  אילן מירון ד"עו

 מנהלת הלשכה   -שאול  -אלונה סדן
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 :חסרים מקרב חברי המליאה

 בית השיטה  - יוסף פרג
 מוקיבלה  - סמיח זיאדת
 עין חרוד מאוחד  - רמון בן ארי

 
 :על סדר היום

 ראש המועצה, דניאל עטר -ראש המועצה -דיווח שוטף  .1
 סגנים לראש המועצה בחירת .2
 שיבוץ חברים בוועדות .3
 רים"אישור תב .4
 שונות .5

 
 

 : חולק לחברי המליאה
 בהתאם לחוזר המנהל הכללי  –אישור גזבר המועצה לעלות העסקת סגנים בשכר  .א

 . 1/2009. מס
רשימה רחבה מזו שחולקה עם ההזמנה )רים לאישור מליאת המועצה "רשימת התב .ב

 .( רים"לישיבה עקב התווספות תב
 

 :נדון והוחלט
 

 :דיווח שוטף ראש המועצה  : לסדר היום  1סעיף  .1
ל מינהל מקרקעי ישראל בתקווה "ראש המועצה נפגש מחר עם מנכ  - נוריתהיישוב 

התהליך עצמו של ועדת קבלה , אם אכן כך יקרה. לפתור עיכובים אחרונים שנותרו 
 .והתחלת שיווק המגרשים יונע 

ושא זה הינו בין הנושאים המרכזיים והחשובים בטיפולה של נ –קיימות ואיכות הסביבה 
י הפיכתו "החלנו בהתוויית תכנית אב לאיכות סביבה למועצה והנושא יקודם ע. המועצה

גם באיכות ( פרויקט בר קיימא) בשלב הראשון יופעל כפרויקט . ליחידה עצמאית במועצה 
חברי המליאה הציע עצמו  על אף חשיבות הנושא רק אחד מבין. הסביבה וגם בחינוך

אני אבקש לנדב חברים נוספים במהלך השיבוץ לוועדות מאחר וזו . לחברות בוועדה 
 .עומדת להיות אחת הוועדות המשמעותיות והדומיננטיות במועצה בשנים הקרובות 

, קרי שיווק, ישובים המצויים בשלבי הרחבה בפועל – ישובים בתהליך הרחבה פעיל
 .ייחודי מהמועצה לעידוד ההתיישבות ולהבטחת איכות החיים יקבלו סל שירותים 

הפסטיבל שהתקיים בשנה שעברה ייפרס  – (מפגש הענקים)פסטיבל הגלבוע דו קיום 
, "מלכת הגלבוע"כמו  –כשכל מרכיב יתקיים במועד נפרד , בתכניו השונים על כל השנה

. יהיה בנעורה ועודשהשנה " שוק האיכרים", "הברית החדשה -קוראן -ך"התנ"חידון 
יובאו . השנה נרחיב המעגל למדינות נוספות" הברית החדשה -קוראן -ך"חידון התנ"ב

שיסיירו בארץ באתרים היסטוריים משותפים ' תלמידי כיתות יא, משלחות נוער מאירופה
. שהוא החידון , תוך קיום פעילויות סביב הנושא עד לאירוע המרכזי, לשלושת הדתות
 " .מלכת הגלבוע"תקיים במתכונת דומה ת

בגרמניה כנס ראשון של ,  99מתוכנן במהלך חודש מאי  –' מועדון אנשי עסקים בינל
מועדון אקסקלוסיבי זה באירוח גרמניה במטרה לבחון קידום השקעות ופרויקטים 

, פרויקטים רבים במועצה. אנו מנסים לרתמם לשיתוף פעולה והשקעות באזורינו . בארץ
. פסטיבל הגלבוע ונוספים נשענים על כספי תרומות ומשקיעים זרים , עבהם מעבר גלבו

היחידה לקשרי חוץ במועצה עשתה בהקשר זה עבודה יפה בגיוס כספים ותרומות 
לפרויקטים השונים בשנה שעברה ומתוך כך אנו שוקדים להרחיב ולהעמיק פעילותה ואת 

 .הצלחותיה 
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 :  חבר המליאה צבי שחר

מציין כי החלטות אלו . בה לנוכח העשייה והתכניות המוצגות מביע התרשמותו הר .א
נתקבלו בכהונת המליאה הקודמת וכי מימושם עושה ויעשה לפיתוח האזור בכל 

 .תחומי החיים 
מציע כי המליאה החדשה תאשרר בהצבעתה את תכניות המועצה ויעדיה לקדנציה  .ב

 .בישיבה זו ובקודמת הנוכחית ובכך תביע אמירת תמיכה ושותפות ברורה לכל שהוצג
 

מקבל את הצעתה חבר המליאה צבי שחר ומביא להצבעת החברים את :  ראש המועצה
 :התכנית האסטרטגית של המועצה כתכנית מחייבת לחמש השנים הבאות 

 
 32 –בעד  
 1 –נגד  
 אין –נמנע  
 

כפי שהוצגה , מליאת המועצה מאשרת את תכנית החומש של המועצה:  החלטה
כתכנית אסטרטגית מחייבת לחמש השנים  2/09, 1/09ליאת המועצה בישיבות מ

 .הבאות
 

 .בחירת סגנים לראש המועצה  : לסדר היום  2סעיף  .2
כפר מוקיבלה  –עיד סלים , נהוג המשכיות גם באשר לסגניו משכברראש המועצה מבקש ל

 .שניהם יחד למינויים כסגני ראש המועצה  צביע עלמושב ברק ולה –ורמי אלהרר 
 

 :  חבר המליאה עיזאת עומרי
 .מבקש הצבעה חשאית בסוגיה זו  .ג
 .בנפרד , מבקש הצבעה על כל מועמד לסגנות .ד

 
מקבל את בקשת חבר המליאה עיזאת עומרי באשר להצבעה על כל :  ראש המועצה

מביא סוגיה זו להחלטת חברי המליאה , באשר לחשאיות ההצבעה. מועמד לסגנות בנפרד 
 .בהצבעה 

 ?מי בעד הצבעה חשאית בבחירת הסגנים לראש המועצה  –הפרק  השאלה על
 
 1 –בעד  
 32 –נגד  
 אין –נמנע  
 

מליאת המועצה דוחה ההצעה להצבעה חשאית בסוגיה בחירת סגנים לראש :  החלטה
 .המליאה תקיים הצבעה גלויה . המועצה 

 
, מוקיבלה –מביא לאישור מליאת המועצה את מועמדותו של עיד סלים :  ראש המועצה

 :לתפקיד סגן ראש המועצה ומינויו לתפקיד ראש מינהל פיתוח 
 

 32 –בעד 
 1 –נגד  
 אין –נמנע  
 

מליאת המועצה מאשרת את מינויו של עיד סלים לתפקיד סגן ראש המועצה :  החלטה
מליאת המועצה מאשרת מינויו של עיד סלים לתפקיד ראש מינהל  .האזורית גלבוע 

 .פיתוח 
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מושב  –מביא לאישור מליאת המועצה את מועמדותו של רמי אלהרר :  צהראש המוע
 :לתפקיד סגן ראש המועצה  ומינויו לתפקיד ראש מינהל שירות לתושב, ברק

 
 33 –בעד 

 אין –נגד  
 אין –נמנע  
 

מליאת המועצה מאשרת את מינויו של רמי אלהרר לתפקיד סגן ראש המועצה :  החלטה
לתפקיד ראש מינהל  רמי אלהררהמועצה מאשרת מינויו של מליאת  .האזורית גלבוע 

 . שירות לתושב
 

 .שיבוץ חברים לוועדות המועצה : לסדר היום  3סעיף  .3
פעיל , כי השיבוצים בוצעו בדרך שתאפשר סדר עבודה תקין ראש המועצה מבקש לציין

בקש ראש המועצה מ. שמטרתם הסופית היא טיוב עבודת המועצה , ומיטבי בכל הוועדות
 :להדגיש 

 .בשיבוצים לוועדות " מקצה שיפורים"חודשים יבוצע  3 -בתוך כ  .א
שהמליאה הקודמת מינתה לשם , ישנן ועדות עיתיות . לא כל הוועדות ישובצו היום  .ב

 . הרלוונטיות מביניהן יובאו לאשרור המליאה. טיפול נקודתי בסוגיות ספציפיות 
הועדה המוניציפאלית להרחבות יישובים   משיב לשאלת ראש המועצה כי - היועץ המשפטי

אין צורך , 99שמונתה בקדנציה קודמת ואמורה להגיש המלצותיה במהלך חודש אפריל 
 . באשרורה 

לא יפורטו להלן הרכב הגורמים המקצועיים )להלן פירוט הרכב חברי המליאה בכל ועדה 
 .על כל ועדה תתבצע הצבעה נפרדת ( . המפורטים בחוק

 
 הערת ראש המועצה החברים לתכנון ובניהועדת משנה 

הרכב לשלושה חודשים  ר הוועדה"יו –דניאל עטר 
ייתכן ויחולו . הקרובים 

 .שינויים 
ממלא מקום  –רמי אלהרר 

 ר הוועדה"יו
 עין חרוד איחוד –צביקי נור 

עין חרוד  –רמון בן ארי 
 מאוחד

 חפציבה –יאיר אפשטיין 
 גבע –דני פלג 

 מוקיבלה –עותמאן זיאדה 
 אביטל –שאול מיכאל 
 דבורה –ארמנד עמוס 
 נעורה –מוחמד זועבי 

 נעורה -חאלד חלדי 
 

 32 –בעד 
 אין –נגד  
 1 –נמנע  
 

מליאת המועצה מאשרת את הרכב חברי המליאה בוועדת המשנה לתכנון :  החלטה
 .ובניה 
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 אש המועצההערת ר החברים ועדת איכות הסביבה
  אומן -רמי אמויאל 

 מולדת –מנחם רון 
 חבר –שלמה ניקסון 
 חפציבה -יאיר אפשטיין 

 
 32 –בעד 

 אין –נגד  
 1–נמנע  
 

 .מליאת המועצה מאשרת את הרכב חברי המליאה בוועדת איכות הסביבה :  החלטה
 
 

 הערת ראש המועצה החברים הוועדה לענייני ביקורת
  ר"יו –ם עמרם אפרי

 יזרעאל -יוסי פן 
 גדיש -יעקב פרץ 

 טמרה –תייסיר זועבי 
 רם און –יוסי ביתן 

 
 32 –בעד 

 אין –נגד  
 1–נמנע  
 

 .מליאת המועצה מאשרת את הרכב חברי המליאה בוועדה לענייני ביקורת :  החלטה
 

 
 הערת ראש המועצה החברים ועדת הנחות

  ר"יו –רמי אלהרר 
 חפציבה -איר אפשטיין י

 מיטב –עמרם אפרים 
 אביטל -שאול מיכאל 
 נעורה -מוחמד זועבי 

 
 32 –בעד 

 אין –נגד  
 1–נמנע  
 

 .מליאת המועצה מאשרת את הרכב חברי המליאה בוועדת הנחות :  החלטה
 

 
 הערת ראש המועצה החברים ועדת הנהלה וכספים

 י חברים בהמשךימונו עוד שנ ר"יו –דניאל עטר 
 מוקיבלה –עיד סלים 

 ברק –רמי אלהרר 
 כפר יחזקאל –יצחק שדה חן 

 עין חרוד איחוד –צביקי נור 
עין חרוד  –רמון בן ארי 

 מאוחד
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 בית אלפא –שמחה צלניקר 
 נעורה –חאלד חלדי 

 טייבה –פודי עבדל לטיף 
 ניר יפה –אבנר חייט 

 דבורה -ארמנד עמוס 
 אדירים –יהודה עמר 

 מלאה –מנשה אזרד 
 אביטל –שאול מיכאל 
 גן נר –אליהו ארבל 
 רמת צבי –שניר פרידמן 

 
 32 –בעד 

 אין –נגד  
 1–נמנע  
 

 .מליאת המועצה מאשרת את הרכב חברי המליאה בוועדת הנהלה וכספים :  החלטה
 

 
 ח"ועדת מל

 הערת ראש המועצה החברים
 ימונו עוד שני חברים בהמשך ר"יו –דניאל עטר 

 אומן –רמי אמויאל 
 בית השיטה –יוסף פרג 

 גדעונה –אהרון יהושוע 
 גן נר –אליהו ארבל 

 חבר –שלמה ניקסון 
 טייבה –פודי עבדל לטיף 
 מוקיבלה –עותמאן זיאדה 

 תל יוסף –שחר צבי 
 

 32 –בעד 
 אין –נגד  
 1– נמנע 
 

 .ח "מליאת המועצה מאשרת את הרכב חברי המליאה בוועדת מל:  החלטה
 

 הערת ראש המועצה החברים ועדת ביטחון וחירום
  ר הוועדה"יו –דניאל עטר 

ממלא מקום  –רמי אלהרר 
 ר"יו

 אומן –רמי אמויאל 
 מוקיבלה –סמיח זיאדת 
 פרזון –רחמים אליה 
 רמת צבי –שניר פרידמן 

 מגן שאול –נח ליאור אברהם 
 

 31 –בעד 
 1 –נגד  
 1–נמנע  
 

 . ביטחון וחירוםמליאת המועצה מאשרת את הרכב חברי המליאה בוועדת :  החלטה
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ועדת ערר על קביעת ארנונה 
 כללית

 הערת ראש המועצה החברים
חבר נוסף ימונה בישיבה  גדיש –יעקב פרץ 

 טמרה -תייסיר זועבי  הבאה
 

 32 –עד ב
 אין –נגד  
 1–נמנע  
 

ערר על קביעת מליאת המועצה מאשרת את הרכב חברי המליאה בוועדת :  החלטה
 . ארנונה כללית

 
 הערת ראש המועצה החברים ועדת מכרזים

  ר הוועדה"יו –עיד סלים 
 אדירים -יהודה עמר 

 גדעונה -אהרון יהושוע 
 מוקיבלה –סמיח זיאדת 

 
 32 –בעד 

 אין –נגד  
 1–נמנע  
 

 . מכרזיםמליאת המועצה מאשרת את הרכב חברי המליאה בוועדת :  החלטה
 

 הערת ראש המועצה החברים ועדה חקלאית
יתר החברים ייבחרו בישיבה  ר"יו –רמי אלהרר 

ממלא  –גדיש  –יעקב פרץ  הבאה
 ר"מקום יו

 
 32 –בעד 

 אין –נגד  
 1–נמנע  
 

 . החקלאית המאשרת את הרכב חברי המליאה בוועד מליאת המועצה:  החלטה
 

דירקטוריון החברה 
 מ"הכלכלית גלבוע בע

 הערת ראש המועצה החברים
ר "יו –דניאל עטר 

 הדירקטוריון
רשימה ראשונית יהיו 

 י צורך"תוספות עפ
 תל יוסף –צבי שחר 
 מולדת -מנחם רון 

 דבורה –ארמנד עמוס 
 זקאלכפר יח –יצחק שדה חן 
 רמת צבי –שניר פרידמן 

 
 32 –בעד 

 אין –נגד  
 1–נמנע  
 

בדירקטוריון החברה מליאת המועצה מאשרת את הרכב חברי המליאה :  החלטה
 . מ"הכלכלית גלבוע בע
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דירקטוריון תאגיד קולחי 
 מ"גלבוע בע

 הערת ראש המועצה החברים
ר "יו –דניאל עטר 

 הדירקטוריון
 למרות שהתקנון מגביל

לשלושה חברי מליאה כולל 
קובע מספר חברים זה , ר"היו

ובמשך הזמן יבחן אם 
 .נדרשים תיקונים בהרכב 

 עין חרוד איחוד –צביקי נור 
 בית השיטה –יוסף פרג 

 מלאה -מנשה אזרד 
 

 32 –בעד 
 אין –נגד  
 1–נמנע  
 

תאגיד קולחי  בדירקטוריוןמליאת המועצה מאשרת את הרכב חברי המליאה :  החלטה
 . מ"גלבוע בע

 
הנהלת המרכזים 

 (ס"מתנ)הקהילתיים גלבוע 
 הערת ראש המועצה החברים

ר "יו –דניאל עטר 
 הדירקטוריון

שני חברים נוספים ימונו 
 בישיבה הבאה

 טמרה -תייסיר זועבי 
 אומן -רמי אמויאל 

 
 32 –בעד 

 אין –נגד  
 1–נמנע  
 

בהנהלת המרכזים את הרכב חברי המליאה  מליאת המועצה מאשרת:  החלטה
 .הקהילתיים גלבוע 

 
ראש המועצה מציין כי התקציב אושר .  2999תקציב המועצה לשנת :  לסדר היום  4סעיף  .4

מבקש להדגיש כי עד כינון הממשלה החדשה ועד . במסגרת ישיבת המליאה  2998בסוף 
קיצוצים שתיגזר כתוצאה הצופה מדיניות , התברר תמונת מדיניות התקציב הממשלתית

, 2998י תקציב "הינחה את גזבר המועצה להמשיך פעול עפ, מהמשבר הכלכלי המתחולל בארץ
 . בכדי לעמוד נכונה באתגרים אלה, ובחלקו אף מקוצץ

 
 :מציג ומפרט  . באיזון תקציבי 2008מציין כי צפוי סיום שנת  ואד זועבי'ג, גזבר המועצה

  08תקציב המועצה לשנת  . 

 09קציב המועצה לשנת ת  . 
  09מדיניות התקציב לשנת  . 

  –זמן שאלות ותשובות  -
 :רים "אישור תב: לסדר היום  5סעיף  .5

 
 רים"גזבר המועצה מסביר ומפרט את רשימת התב

 
  –זמן שאלות ותשובות  -

 33 –בעד 
 אין –נגד 

 אין -נמנע 
 

 .לפרוטוקול ב "רים שחולקה ומצ"רשימת התבמליאת המועצה מאשרת את :  החלטה
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 :שונות : לסדר היום  6סעיף  .6

 
 " :יד לחמישה"ס "בי –עדכון מורשי חתימה  .א

 
מ "בבנק הפועלים בע" יד לחמישה"ס "ש בי"ע 65424ביטול זכות חתימה לחשבון 

 :סניף עפולה למורשי חתימה קודמים 
 נמחק בשל מגבלות צנעת הפרט 965583668. ז.ת –מנהלת  –לילי שילה  
 נמחק בשל מגבלות צנעת הפרט 99799933. ז.ת –מזכירה  –רג יונה רוזנב 

מ סניף עפולה למורשי "בבנק הפועלים בע 355173מתן זכות חתימה לחשבון חדש 
 :חתימה 

 נמחק בשל מגבלות צנעת הפרט 951372357. ז.ת –מנהלת  –ענת רביב  
 נמחק בשל מגבלות צנעת הפרט 979813159. ז.ת –מזכירה  –רחל סיוון  

   
 33 –בעד   
 אין –נגד   
 אין –נמנע   
 

ש "ע 65424ביטול זכות חתימה לחשבון מליאת המועצה מאשרת :  החלטה
 מ סניף עפולה למורשי חתימה "בבנק הפועלים בע" יד לחמישה"ס "בי

 :קודמים 
 נמחק בשל מגבלות צנעת הפרט 065583668. ז.ת –מנהלת  –לילי שילה   
נמחק בשל מגבלות צנעת  09799933. ז.ת –מזכירה  –יונה רוזנברג   

 הפרט
בבנק הפועלים  355173זכות חתימה לחשבון חדש מליאת המועצה מאשרת מתן 

 :מ סניף עפולה למורשי חתימה "בע
 נמחק בשל מגבלות צנעת הפרט 051372357. ז.ת –מנהלת  –ענת רביב  

 עת הפרטנמחק בשל מגבלות צנ 079813150. ז.ת –מזכירה  –רחל סיוון    
 
 
 

 .מנהלת הלשכה , שאול -אלונה סדן: ערכה לפרסום
 

                                        

 


