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 :  סיכום
 

 הצבעה והחלטת המליאה תמצית הדברים הנושא לסדר היום
אישור  לסדר היום 1סעיף 

 7/09פרוטוקול ישיבה קודמת 
 .14.10.09מיום 

 

  18 –בעד  
 1 –נגד 

 .אין  –נמנע 
מליאת המועצה :  החלטה  .1

מאשרת פרוטוקול ישיבה 
מיום  7/09קודמת 

14.10.09. 
 : ום שינוי סדר הי

  מאחר ואין  –.  2010הנושא יועלה באחת הישיבות הראשונות של שנת . מסדר היום 4ראש המועצה מבקש להוריד את סעיף
 .יורד מסדר היום  4התנגדות מחברי המליאה סעיף 

דיווח :  לסדר היום 2סעיף 
 .ראש המועצה  –שוטף 
 

מתוך , וונת ואיכותית והעשרתהמזה שנתיים פועלת מחלקת התרבות למיצוב פעילות מג :תרבות  .1
בתום סידרת דיונים . התפיסה כי זהו אחד הגורמים החשובים המשפיעים על איכות החיים 

 :ארוכה סוכם על פעולה בשלושה מישורים 

 –צפי הפעלה . יבוסס על כוחות מקומיים וגורמים מקצועיים  – הקמת תיאטרון הגלבוע .א
 . 2010ינואר 

ישיבה היום  –יחידות לימוד  5ברמת  ס הרב תחומי עמק חרוד"פתיחת מגמת תיאטרון בביה .ב
 .ל הבאה "שנה –צפי הפעלה . ל עמל לרתום אותם לפרויקט "שיחה עם מנכ+ בנושא 

 . 2012יעד הפעלה  – הקמת אקדמיה לאומנויות ללימודי תואר ראשון .ג

רי ממשלה וממשד, ל"מתורמים וגופים בחו, יגויסו משאבים לפרויקטים אלה מתקציב המועצה
 .יודגש כי לא יבוצעו מהלכים ללא כיסוי תקציבי . וארגונים שונים בארץ 

כל אחת ,. שתי חברות כלכליות בינלאומיות מעוניינות לפתח באזור מיזמים : פיתוח כלכלי  .2
 :בתחומה 

מבקשת . מיזם של חברה בינלאומית המתמחה בשיווק מוצרים מן הזית  – מטעי זיתים .א
מבקש מחברי . דונם ברשות הפלשתינית  2,000 -דונם בגלבוע ו 2,000לאתר שטחים של עד 

 .רמי אלהרר  –איש קשר לנושא . במידה ומעוניינים , המליאה להציג המיזם בישוביהם
כיום תקנת החוק מגבילה הקמת שדות סולאריים . דונם 2,000בשטח של  –שדה סולארי  .ב

אם . שיותרו גם בשטחים חקלאיים  כך, אנו פועלים לשינוי התקנה. לשטחי תעשיה בלבד
איש . במידה ומעוניינים , שינוי התקנה יצליח מבקש מחברי המליאה להציג המיזם בישוביהם

 .עיד סלים  –קשר לנושא 

מברך את תשובי הכפרים הערביים ונציגי המליאה הערבים לרגל חג הקורבן שחל : חג הקורבן  .3
 .השבוע 

דיווח :  לסדר היום 3סעיף 
ת הועדה בנושא שדה מישיבו

 .רמי אלהרר -תעופה מגידו
 

 רמי אלהרר מדווח מעבודת וועדת הבדיקה לנושא שדה התעופה מגידו
  -זמן שאלות ותשובות  -

אישור :   לסדר היום 5סעיף 
 .תאגיד מינהל חינוך

 : דגשי ראש המועצה 
. הקמת תאגיד החינוך אושר זה מכבר במליאת המועצה -

מבקש שינוי נוסח , פיר דודו ס, חשב משרד הפנים
המליאה מאשרת בזאת הקמת תאגיד : "מ "כר, ההחלטה

שינוי נוסח זה חיוני  " .חינוך במועצה אזורית הגלבוע

 19 –בעד 
 אין -נגד

 אין -נמנע
המליאה מאשרת :  החלטה

ינוך בזאת הקמת תאגיד ח
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 .להשלמת התהליך 
הסמכויות וההגדרות לא , מדגיש כי כל התכנים שהוחלטו -

 .ישונו 

 .  במועצה אזורית הגלבוע

עדכון :  לסדר היום 6סעיף 
ודיון מסגרת  2009תקציב 

 2010תקציב המועצה לשנת 

גזבר המועצה מציג את הצעת העדכון לתקציב המועצה לשנת  .א
2009 . 

גזבר המועצה מציג את מסגרת הצעת תקציב התקבולים לשנת  .ב
2010. 

 –זמן שאלות ותשובות  -
תתקיים ישיבת מליאה בה  23.12.02 -בראש המועצה מדגיש כי 

חברי , עד אז.  2010יובא לאישור ספר התקציב של המועצה לשנת 
להשפיע על בניית התקציב , לשאול, המליאה המעוניינים לבדוק

מבהיר כי תקציב . מוזמנים לעשות זאת מול גזבר המועצה ', וכיוב
 עם השינויים, 2002יהיה דומה לתקציב  2010המועצה לשנת 

 .י המדינה "המתבקשים כתוצאה מקיצוצי התקציב המושתים ע
ישיבת מלאה חגיגית בה נאשרר את , נקיים כנהוג 31.12.02 -ב

 . 2010תקציב המועצה לשנת 
יש להגביר המאמצים " : דורות בגלבוע"חברים בנושא מסכם דיון 

שהפעילויות , למצוא פתרון לאוכלוסיות" דורות בגלבוע"ב
 .אינן מתאימות להן , המתקיימות בו כיום

 : 2009עדכון תקציב  .א
 18 –בעד 

 1 -נגד
 אין -נמנע

מליאת המועצה : ' החלטה א
מאשרת את הצעת העדכון 

 . 2009לתקציב המועצה לשנת 
תקציב התקבולים  הצעת .ג

 .2010לשנת 
 18 –בעד 
 1 –נגד 

 אין –נמנע 
מליאת המועצה :  'החלטה ב

מאשרת את מסגרת הצעת 
 .2010תקציב התקבולים לשנת 

צו אישור :  לסדר היום 7סעיף 
 .2010הארנונה לשנת 

 
 

ד אילן מירון מציג ומפרט את השינויים בצו הארנונה לשנת "עו
 . 1.63% –יב העלאת התעריפים ב מציין כי החוק מחי.   2010

 .התעריף לא נכון ואמור להיות נמוך יותר  –בצו  451סעיף 
 .התעריף לא נכון ואמור להיות גבוה יותר  –בצו  701סעיף 

ראש המועצה מציין כי במידה ויידרש יתקיימו דיונים נוספים בצו 
 .הארנונה 

  -זמן שאלות ותשובות  -

 19 -בעד
 אין -נגד

 אין -נמנע
מליאת המועצה : חלטה ה

צו הארנונה מאשרת את 
 .2010לשנת 

 
דיון :  לסדר היום 8סעיף 

והחלטה בנושא חיסון נגד 
 . סרטן צוואר הרחם

  –דיון חברים  -
עליו יחתום כל , י היועץ המשפטי"ינוסח תצהיר ע: הצעת החלטה 

התצהיר יסיר . הורה שיבקש לחסן את בתו במימון המועצה 
להתרחש /ל תופעות לוואי העשויות להתגלותאחריות מהמועצה ע

 .בעקבות החיסון 

 19 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
מליאת המועצה :  החלטה

מאמצת את הצעת ההחלטה 
י "וקובעת כי ינוסח תצהיר ע

המסיר , היועץ המשפטי
אחריות מהמועצה על תופעות 

לוואי העשויות 
להתרחש בעקבות /להתגלות
כל  על התצהיר יחתום.החיסון 

הורה שיבקש לחסן את בתו 
 . במימון המועצה 

חוק עזר :  לסדר היום 8סעיף 
 2002ב "התשס, (ביוב)לגלבוע 

עדכון תחשיב ותיקון נוסח  -
 .משפטי 

 

מוחמד אלבחירי מסביר ומפרט את תיקון התחשיב המבוקש ואת 
לאור השינויים במערכות הביוב בתחום , הנוסח המשפטי בחוק

 .המועצה 
 -ות ותשובות זמן שאל -

 18 –בעד 
 1 –נגד 

 אין –נמנע 
מליאת המועצה :  החלטה

מאשרת עדכון תחשיב ותיקון 
חוק עזר לגלבוע נוסח משפטי 

:  2002ב "התשס, (ביוב)
מפעלי תעשיה ומלאכה "

ישלמו אגרת ביוב בהתאם 
לשיעורה בחוק העזר הקיים 

ק "ק מים נכנסים או מ"לפי מ
 .שפכים 

ישור א:  לסדר היום 8סעיף 
  .רים "תב

 .רים "ואד זועבי מסביר ומפרט את רשימת התב'ג
  -זמן שאלות ותשובות  -

 18 –בעד 
 1 –נגד 
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 אין –נמנע 
מליאת  המועצה :  החלטה

רים "מאשרת את רשימת התב
ב "כפי שחולקה ומצ

 .לפרוטוקול
 סעיף שונות .1
אישור פרוטוקול ועדת  .א

 . 17.11.09תמיכות מיום 
 

 
 

 18 –בעד 
  1 –נגד 

 אין –נמנע 
מליאת המועצה :  החלטה

מאשרת את פרוטוקול ועדת 
כפי  17.11.09התמיכות מיום 

 .ב לפרוטוקול "שחולק ומצ
הארכת תוקף מסגרת  .ב

אשראי בבנק הפועלים 
ובבנק דקסיה ישראל 

 .2010לשנת 

 18 –בעד  
  1 –נגד 

 אין –נמנע 
מליאת המועצה :  החלטה

מאשרת הארכת תוקף מסגרת 
הפועלים ובבנק  אשראי בבנק

 . 2010דקסיה ישראל לשנת 
אישור מתן הוראות לבנק  .ג

 .הפועלים באמצעות הפקס
 18 –בעד  

  1 –נגד 
 אין –נמנע 

מליאת המועצה :  החלטה
מאשרת מתן הוראות לבנק 
 .הפועלים באמצעות הפקס 

' אישור הגדלת חוזה מס .ד
32-1110/3365-09B1 

ת "מערכת ביוב באז
 קו, "מבואות הגלבוע"

, ש מגן שאול"סניקה למט
 .  50% –ב 

מוחמד אלבחירי מציין כי אישור ועדת המכרזים לבקשה זו התקבל 
 . 2.11.09ביום 

 18 –בעד 
  1 –נגד 

 אין –נמנע 
מליאת המועצה :  החלטה

  -32' מאשרת הגדלת חוזה מס
1110/3365-09B1  מערכת ביוב

קו , "מבואות הגלבוע"ת "באז
 –ב , ש מגן שאול"סניקה למט

50% . 
ר לוועדת ערר "מינוי יו .ה

בארנונה מבין החברים 
 .שנבחרו 

 19 –בעד  .מוצע אבי רואימי ממושב דבורה 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
מליאת המועצה :  החלטה

מאשרת מינויו של אבי רואימי 
ר ועדת "כיו, ממושב דבורה
 .ערר בארנונה 

הודעה על שינויי הרכב  .ו
 חברי ועדות

, סונדוס בטאח, גריעת נציגת ציבור –בה ועדת איכות הסבי .1
 .לבקשתה 

בשל , גריעת החבר ארז שטיין –דירקטוריון חברה כלכלית  .2
 .היותו עובד המערכת 

 19 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
מליאת המועצה :  החלטה

מאשרת גריעתה של סונדוס 
בטאח מוועדת איכות הסביבה 

וגריעתו של ארז שטיין 
מדירקטוריון החברה 

 .כלכליתה
קריאת המתחם החינוכי  .ז

קריית " –של תענך בשם 
 :ראש המועצה מדגיש 

 .י ועד ההורים "ההחלטה התקבלה פה אחד ע .1
 19 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
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 .לא ישונה " יד לחמישה"שם בית הספר  .2 " .ש חיים הרצוג"חינוך ע
 .ס אישרה בכתב קריאת המתחם בשם זה "הנהלת ביה .3

 .קבלת תקציבים למתחם מקרן זו : המטרה 
הספרייה האזורית של , "יד לחמישה"ס "ביה: ול את המתחם יכל
גן הילדים של , ל דוד אלעזר"ש רא"מרכז הספורט ע, יישובי תענך

 .מרכז חבר 

מליאת המועצה :  החלטה
מאשרת קריאת המתחם 

 –החינוכי של תענך בשם 
ש חיים "קריית חינוך ע"

 ".הרצוג

, חולה כרוני במחלה קשה – זיאדת רדואן מכפר מוקיבלה מחיקת חובות ארנונה .ח
 .שבקעותיה נקלעה משפחתו למצב כלכלי קשה ביותר 

 18 –בעד 
 1 –נגד 

 אין –נמנע 
מליאת המועצה :  החלטה

מאשרת מחיקת חוב ארנונה 
זיאדת וחובות עבר למשפחת 
 .רדואן מכפר מוקיבלה 

אישורי תקציבי ועדים  .ט
 : מקומיים 
 2009אביטל לשנת 

 2010גן נר לשנת 
 2010כפר יחזקאל לשנת 

 18 –בעד  הגזבר מציין כי התקציבים עבור את אישורה של ועדת הבדיקה
 1 –נגד 

 אין –נמנע 
מליאת המועצה :  החלטה

מאשרת תקציבי ועדים 
 2009מקומיים אביטל לשנת 

 2010גן נר לשנת 
 2010כפר יחזקאל לשנת 

 
 

 
 

 .מנהלת הלשכה , שאול -אלונה סדן: ערכה לפרסום
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


