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 17.9.07מיום  075/פרוטוקול מליאה תמצית מ

 
 : נוכחים מקרב חברי המליאה

 ראש המועצה   - דני עטר
 מוקיבלה  - עיד סלים

 ברק  - רמי אלהרר
 בית אלפא  - שמחה צלניקר
 אביטל  - אילן אהרוניאן

 בית השיטה  - משה פלד
 גבע   - דן פלג

 גדעונה  - אהרון יהושוע
 חפציבה  - יאיר אפשטיין

 טייבה  - פודי עבדל לטיף
 יעל  - אורי עזר

 כפר יחזקאל  - יצחק שדה חן
 מולדת  - אריה ברוש

 מגן שאול   - ציון לוי
 נעורה  - מוחמד זועבי

 נעורה  - חאלד חלדי
 עין חרוד איחוד  - צביקי נור

 עין חרוד מאוחד  - רמון בן ארי
 יזרעאל   - יוסי פן

 רם און  - יוסי ביתן
 תל יוסף  - שחר צבי

 
 : נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה

 מועצה הגזבר   - אווד זועבי'ג
 יועץ משפטי    - מירון אילןד "עו

 "מ"קולחי גלבוע בע"ל תאגיד "מנכ  - מוחמד אלבחירי
 מבקרת המועצה  - יעל אשל

 מנהלת הלשכה   -שאול -אלונה סדן
 

  : חסרים מקרב חברי המליאה
 אומן  - רמי אמויאל

 אדירים  - דושדוד ק
 בית השיטה   - רן שריג

 גדיש  - יעקב פרץ
 גן נר  - מוטי כהן

 דבורה  - יצחק אביעד
 חבר  - דוד סוברנו
 טמרה  - זועבי יונס

 מיטב  - עמרם אפרים
 מלאה  - נפתלי דהן

 מוקיבלה  - סמיח זיאדת
 ניר יפה  - אבנר חייט

 סנדלה  - עיזאת עומרי
 סנדלה  - חאלד עומרי

 פרזון  - ליהרחמים א
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 רמת צבי  - שניר פרידמן
 גן נר  - שאול דדון

 
 : על סדר היום

 
 .ברכת ראש המועצה לראש השנה ולחג הרמאדאן  .1

 25.6.07מיום  3/07ישיבה  -ים קודמיםאישור פרוטוקול .2
 . 13.8.07מיום  4/07וסיכום מליאה טלפונית   

 .ראש המועצה  -דיווח שוטף .3

 .במועצה " ה שאובהאגיר"הצגת פרויקט הקמת מפעל  .4

 .אישור החלטת ועדת בחינה למהנדס ועדה מקומית  .5

 :מליאה אישור  .6

 . 50%מעגל תנועה בגן נר עד + להגדלת מכרז כביש  .א

אורט אחווה "ס "לבניית אגף חדש בבי 50% -להרחבת חוזה ללא מכרז ביותר מ .ב
 " .גלבוע

ים באיגוד אישור מליאה לחתימה על הוראה בלתי חוזרת לרשות לביקורת תקציב .7
 .₪ אלף  550,000ס "לכדורסל ע

 .אישור תמיכות  .8

 .רים "אישור תב .9

 .שונות  .10

לצורך , "מ"קולחי גלבוע בע"בתום הישיבה תוכרז המליאה כאסיפה כללית של תאגיד  .11
הגזבר , כחבר דירקטוריון במקום יעקב לנקרי, אווד זועבי'ג, אישור מינוי גזבר המועצה

 .היוצא 
 

 : נדון והוחלט
 

ראש המועצה מברך . המועצה מברך את חברי המליאה הערבים לרגל חג הרמדאן ראש  .1
 . את חברי המליאה היהודים לרגל ראש השנה 

 

 . מיםקוד יםאישור פרוטוקול: לסדר היום  1סעיף  .2
 

 21–בעד   
 אין –נגד   
 אין –נמנע   
 

 25.6.07מיום  3/07ישיבה פרוטוקול מליאת המועצה מאשרת :  לטההח
 . 13.8.07מיום  4/07ם מליאה טלפונית  וסיכו 
 

 :תמצית הדברים : דיווח ראש המועצה : לסדר היום  2סעיף  .3
 : ברכות

 8 -בטכניון. מ.ע.פרויקט נ – "אחווה גלבוע אורט"ס "לבי .א
ס "שניגשו מכל בתיה 1,000מתוך , ס"בוגרים מביה

 90כ "הערביים בארץ זכו להיכלל בפרויקט אליו נבחרו סה
במסגרת הפרויקט יקבלו מלגת . טייניםתלמידים מצ

לימודים ומגורים במענות הטכניון למשך כל תקופת 
  .לימודיהם שם 
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ס היסודי "מנהלת ביה, אורה רכס' לגבברכת מליאה המועצה שלוחה  .ב
שפרשה לגמלאות לאחר שנים רבות בהם עשתה חיל " עמק חרוד"

 . תס להישגים מצוינים באווירה חינוכית ייחודי"בהובלת ביה

 :נבחרו שתי מנהלות בתי ספר  .ג

עמק "ס היסודי "כמנהלת ביה – ליאורה דותן' הגב -
 . "חרוד

בתום שנה בה מילאה מקום  – אילנה לוסטיג' הגב -
בהצלחה גדולה תוך " עמל עמק חרוד"ס "מנהל ביה

ס להישגים מרשימים והובילה "שהביאה את ביה
 נבחרה פה אחד למנהלת, ליצירת אווירה חיובית ופורה

בה , " עמל"י ועדת הקבלה ב"ס במינוי קבוע ע"ביה
 .הייתה שותפה המועצה 

 על בחירתו לתפקיד רמון בן ארילברכת מליאת המועצה  .ד
 .רשות ניקוז ירדן דרומי ל "מנכ

על  לגננות ולסגלי החינוך, למנהלי בתי הספר, למינהל החינוךברכות  .ה
ר הוודאות פתיחת שנת לימודים תקינה ומסודרת על אף הקשיים וחוס

 . שליווה אותם בתקופת ההיערכות 
שליווה את התהליך  חברי דירקטוריון החברה הכלכלית גלבועלברכות  .ו

 -מנשה סויסהול" מבואות הגלבוע"ת "של פרסום מכרז ליזם לאז
שהוביל את התהליך כולו במקצועיות , ל כספים בחברה הכלכלית"נכסמ

. מתגבשת תכנית העבודה אכן נבחר יזם וכעת . ובלוחות זמנים קצרים 
היזם יעמיד ערבות בנקאית  .בתוך זמן קצר יתחדשו העבודות באתר 

ויש צפי  31.12.08 -הפרויקט צפוי להסתיים ב. ₪ מליון  5בגובה של 
 .חיובי לעמידה בלוחות הזמנים שנקבעו 

מנהל מחלקת , ולשלומי גרנובסגן ראש המועצה , לרמי אלהררברכות  .ז
של פרויקט הפיתוח הנופי בצמתי ' ום שלב אאיכות הסביבה על סי

 .המועצה 

, מקיבוץ בית אלפא המנהל את מרכז הקליטה בקיבוץ למיכה ולדןברכות  .ח
בסוף תהליך . על עבודתו המסורה והמשובחת , למשפחות עולי אתיופיה 
כאשר משפחות , משפחות בתהליך מחזורי 300 -הקליטה יקלטו במרכז כ

 .איים ובמרכז נקלטות משפחות חדשות שהוכשרו עוברות לחיים עצמ

חשבת השכר של המועצה עם היבחרה לתפקיד  לאילנה אהרוניאןברכות  .ט
 .והוקרה על שנות שירותה הרבות במועצה , ת מרחב העמקים "ר נעמ"יו
 

 : מים"אח ם ופגישות עםביקורי
הצגנו את פרויקט הפיתוח הנופי  . במועצה ל"ר קק"יו ביקורהתקיים  .1

מאחר ולא . ובנורית " שער הגלבוע"עו בפיתוח נופי בפרויקט וביקשנו סיו
פעל לגיוס תרומה למטרה זו בסכום של , ל"ניתן היה לסייע ממקורות קק

 .סכום שיכסה את עלות שני הפרויקטים הללו , אלף דולר 190 -כ
ועלו נושאים  שרת החינוךהתקיימה פגישת עבודה חיובית מאוד עם  .2

ול הצוותים המקצועיים במשרד החינוך רבים ואנו עובדים כרגע מ
 . למימוש ויישום הסיכומים

שלאור  ת"ל משרד התמ"מנכהתקיימה פגישה חיובית ביותר עם  .3
מבואות "ת "פרויקט אזתו החיובית ביותר מניהול וקידום התרשמו

אימץ את הפרויקט כפיילוט ויקצה תקציבים להאצת העבודות " הגלבוע
 .בשטח 

עם נציג שר החקלאות לבחינת  ם"מזכיר התקצה יבקר במוע 5.10.07 -ב .4
 .נושא התשתיות בקיבוצי המועצה 



-  4 -  

 
 :דיווח

בוצעו שיפוצים בהיקפים גדולים במוסדות  -שיפוצי קיץ ובינוי חינוך  .1
ס "נחנך אגף חדש ובביה" אחווה גלבוע אורט"ס "בביה. החינוך השונים

 .היסודי נעורה ייחנכו מבנים חדשים לאחר חג הרמדאן 

, המועצה יוזמת אירוע בן שלושה ימים -יבל הדו קיום פסט .2
האירוע יתקיים בכל יישובי המועצה . מ פסח"שיתקיים בחוה

השר , שרת החינוך, שרת החוץ, ויזכה לחסות נשיא המדינה
. ל"אומנים ואישי ציבור רבים מארץ ומחומדע וספורט , לתרבות

ת הזמרת אחינועם ניני תסייע בידי המועצה לגייס תרומו
אחד . ₪ מליון  2 –כ , סויכ התרומות שיגו"סה. לאירוע

ב הזמין אותנו "מארה, דייויד אביטל, התורמים המרכזיים
האירוע כולו . להציג הפרויקט בפניו ומגלה התעניינות רבה 

 .ימומן מתרומות וסיוע משרדי ממשלה נותני חסות 

כ אבישי ברוורמן "חה. מתחדשות ההכנות לחידון -קוראן  -ך"חידון תנ .3
אלף דולר  90 -כבר עתה גייס כ. יסייע בגיוס תרומות לקיום החידון 

 .אלף דולר  110 -וייתכן כי יצליח להגדיל את סכום התרומה לכ

" . עמל עמק חרוד"ס "נקבעו לוחות זמנים לבינוי בי -" עמל עמק חרוד" .4
ובסופו של התהליך  -ספר היסודיחלק מהמבנים יועברו לשימוש בית ה

, כל הקצבות משרד החינוך לפרויקט. ס "יתבצע בינוי חדש לכל ביה
 .בתוקף 

בבתי הספר  08:00-14:20 -פרויקט יום לימודים ארוך -"אופק חדש" .5
אנו כנראה המועצה היחידה . בתי ספר בארץ 300 -היסודיים יתקיים בכ

שמעות הפרויקט היא מ. ס היסודיים יכללו בפרויקט "בה כל בתיה
כשכל מורה , תוספת של מאות שעות לימוד  ותוספת שכר למורים

. שעות ליווי פרטני  5שעות שבועיות ועוד  10 -במשרה מלאה מחויב ב
לשם המעבר הנדרש בין תכנית ₪ מליון  1.2משרד החינוך יקציב למועצה 

כרגע אין למועצה תקציב להזנה ואנו מנסים " . אופק חדש"דברת ל
 .להיכנס למסגרת מפעל ההזנה לצורך זה 

הקהילה הבינלאומית משקיעה כספים רבים  -" פרויקט אנקרה" .6
, בשל עליית החמאס ברצועת עזה, לאחרונה. בפרויקטים באזורי סכסוך 

להעתיק פרויקט כלכלי ענק מאזור , לאחר סיור במעבר גלבוע, החליטו
ברות כלכליות ח 100במיזם זה חתומות . מעבר ארז למעבר גלבוע 

מעבר גלבוע יוכרז כאזור סחר . בינלאומיות וצפויות השקעות עתק 
 500לפרויקט יוקצו . הפרויקט מצוי כעת בהליך תכנוני מואץ . חופשי 

התקיימו פגישות . דונם בצד הפלשתיני 1,500 -דונם באזור הישראלי ו
 .נין ונציגי הקהילה הבינלאומית 'בנושא עם מושל ג

מהאזור יצאה לביקור גומלין בקהילה   - ס ומורים"בתימשלחת מנהלי  .7
משתתפי  50% -מימון כרטיסים. גרמניה , התאומה שלנו בהוכטאונוס

 :יצאו במשלחת . אירוח מלא במימון המארחים . מועצה 50%המשלחת 

a.  יד לחמישה"ס "מנהלת בי –לילי שילה. " 

b. עמק חרוד"ס "מנהלת בי -ליאורה דותן. " 

c.  העמק הירוק"ס "נהלת בימ –סונדוס בטאח. " 

d. אורט אחווה גלבוע"ס "סגן מנהל ביה -בסאם זועבי. " 

e. ניר העמק"ס "ב בי"מנהל חט -אשר בן. " 

הקרוב תתקיים ועדת בחינה לקליטת בלנית ' ביום ד -ועדת בחינה  .8
 .ס למחלקה לשירותים חברתיים "ט מועצה ועו"קב, למושב גדיש
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ה פרויקט הפקת אנרגיית חשמל אנו בוחנים בימים אל-" אגירה שאובה" .9
מ עם המציעים על שמירת ציביון האזור "אנו מנהלים מו. באמצעות מים 

 200 -עלות הפרויקט כ. ופיתוח אלמנטים תיירותיים סביב הפרויקט 
 . $מליון 

היום התקבל תקציב לשדרוג אולם הספורט  –אולם ספורט בעין חרוד  .10
 .והתקנת רצפת פרקט 

עבודות בינוי האולם אינן מתקדמות בקצב  –גן נר אולם ספורט אזורי ב .11
אנו .  2008י הקבלן תתבצע כנראה רק בפברואר "המסירה ע. הרצוי 

 .מניחים כי משחקי המחצית השנייה של העונה יתקיימו באולם זה 
 

 : אירועים
במסלול משפחות  מסע אופניים מ סוכות יתקיים"חוה 1.10.07 -ב .1

ימת רשות ניקוז ירדן דרומי בשיתוף עם אירוע שמקי. ובמסלול תיירותי
 .מועצה אזורית גלבוע ומועצה אזורית בקעת בית שאן 

חידוש מסורת  -באזור המועצה יתקיים טיול קשישים 8.10.07 -ב .2
יתקיים הפעם יום טיול , בשל חג הרמדאן. שהתקיימה בעבר במועצה 

 .נפרד לקשישים מהכפרים הערביים 

ל הכריזה כי תקיים "קק. קיון הבינלאומייתקיים יום הני 22.10.07 -ב .3
, ביום זה ישתתפו כל מוסדות החינוך. פיילוט ביום זה במועצה  

 .היישובים ועובדי המועצה 

 . בהיפודרום נקיים סדרת מרוצים אחרי סוכות .4
 

 :לסדר היום  5סעיף . 4
מציין כי אנו .  ישראל שלמה –לקליטת מהנדס ועדה מקומית אישור ועדת הבחינה 

בתחום תכניות המתאר  עוסקתריקי מעוז . צויים כעת בשלב איתור תקציב להעסקתומ
 .ע יישובים "ותב

  
  21–בעד  
 אין - נגד 
 אין -נמנע 
 

 מליאת המועצה מאשרת את החלטת ועדת הבחינה ומאשרת את :  החלטה 
 .מהנדס הועדה המקומית לתפקיד ישראל שלמה מינויו של 

 
 :שור מליאה אי, לסדר היום 6סעיף . 5

 . 50%מעגל תנועה בגן נר עד + להגדלת מכרז כביש  .א

אורט אחווה "ס "לבניית אגף חדש בבי 50% -להרחבת חוזה ללא מכרז ביותר מ .ב
 " .גלבוע

 
 21 –בעד   
 אין -נגד  
 אין –נמנע   
 

מעגל + הגדלת מכרז כבישמאשרת מליאת המועצה :  החלטה
הרחבת חוזה ללא אשרת מליאת המועצה מ . 50%תנועה בגן נר עד 

אורט אחווה "ס "ף חדש בבילבניית אג 50% -מכרז ביותר מ
 ".גלבוע
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 אישור מליאה לחתימה על הוראה בלתי חוזרת לרשות לביקורת : לסדר היום  7סעיף . 6
 .₪ אלף  550,000ס "תקציבים באיגוד לכדורסל ע

 
 . 21 -בעד 
 .אין  -נגד 
 .אין  -נמנע 
 

חתימה על הוראה בלתי חוזרת לרשות אשרת ה ממליאת המועצ:  החלטה
 .₪ אלף  550,000ס "לביקורת תקציבים באיגוד לכדורסל ע

 
מליאת המועצה  אישורמביא ל, ל משרד הפנים"י הנחיות מנכ"עפ: לסדר היום  8 ףסעי. 7

,  2008המלצות הוועדה המקצועית לקביעת תבחינים למתן תמיכות בשנת התקציב את 
 .10.9.07ם שיבתה מיוי פרוטוקול י"עפ

 
 21 -בעד 
 אין -נגד 
 אין -נמנע 
 

תבחינים למתן תמיכות בשנת התקציב מאשרת מליאת המועצה :  החלטה
 . 10.9.07י המלצות הועדה המקצועית מיום "עפ 2008

 
 : ניגוד עניינים –סגן ראש המועצה  –הצהרת רמי אלהרר 

 :רמי אלהרר מודיע למליאת המועצה 
פנו להנהלת מושב ברק " מ"קולחי גלבוע בע"ל תאגיד "זבר ומנכהג, ראש המועצה

מאחר ורמי אלהרר חבר . בשטחי המושב  (מתקן טיהור שפכים)ש "בבקשה להקים מט
הינו מודיע למליאת המועצה כי מצוי , ר הנהלת המושב"באגודת מושב ברק ומכהן כיו

וי הקרקע למושב ברק ולכן לא יעסוק בנושא פיצ, ש"בניגוד עניינים בנושא הקמת המט
לא מטעם המועצה ולא מטעם תאגיד , לא מטעם מושב ברק -ולא בכל עניין הקשור בכך

 " .מ"קולחי גלבוע בע"
 

הרשימה עודכנה . רים  "אישור רשימת התב: לסדר היום  9 סעיף. 8
 .ב לפרוטוקול "במהלך ישיבת המליאה ומצ

 
 21 -בעד
 אין -נגד

 אין -נמנע
 

רים שעודכנה "עצה מאשרת את רשימת התבמליאת המו:  החלטה
 .במהלך ישיבת המליאה

 
 . רים"ברשימת התב 1364ר "תב. 9
 

  21 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
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קבלת הלוואה מבנק  – 1364ר "תב מליאת המועצה מאשרת:  החלטה
לתקופה של , ר פיתוח נופי"לתב 3,000,000ס "מ ע"דיקסיה ישראל בע

 .צמודה למדד המחירים לצרכן , לשנה 5.5%שנה בריבית עד  15
 
 

 .חשבת השכר של המועצה , אישור פרישה אילנה אהרוניאן: סעיף שונות . 10
 
 21 -בעד 
 אין -נגד 
 אין -נמנע 
 

מליאת המועצה מאשרת פרישה של אילנה אהרוניאן :  החלטה
 .מהמועצה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שאול -אלונה סדן:  ערכה לפרסום     
 .הלשכה  מנהלת           

 
 
 


