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 /121פרוטוקול מליאה  תמצית

 /1./.11: תאריך 

 
 :  על סדר היום

 
 .  11.11.11מיום  11111אישור פרוטוקול קודם  .1

 .ראש המועצה , דני עטר -דיווח שוטף  .1
 .9111, 1111בהמשך להחלטת מליאה בפרוטוקולים  –דיון והחלטה בסוגיית שדה התעופה מגידו  .3

 .  ואד זועבי'מר ג, גזבר המועצה - 1111ח חצי שנתי לשנת "הצגת דו .4

 . ואד זועבי'מר ג, גזבר המועצה –הלוואות תקציביות  .5

 . מר חאלד חאלדי, מציג חבר המליאה –סקירה בנושא איגוד ערים לכבאות  .1

 רים "אישור תב .7

 .שונות .8
 

 :ב"מצ**

 111/ח החצי שנתי לשנת "דו . 

 הלוואות תקציביות . 

 
 : חולק לחברים**

 .רים לאישור המליאה"רשימת התב -
 

 נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה חסרים מקרב חברי המליאה נוכחים מקרב חברי המליאה

 יעל –נציג ציבור  –אורי עזר  אדירים –יהודה עמר  ראש המועצה –דני עטר 

 גזבר המועצה –ואד זועבי 'ג אומן –רמי אמויאל  מוקיבלה –עיד סלים 

 ט המועצה"רמ –ארז שטיין  בית השיטה –שמוליק כהן  ברק –רמי אלהרר 

 מבקר המועצה –אייל פיינגבוים  גדעונה –אהרון יהושוע  בית אלפא –שמחה צלניקר 

 דוברת המועצה -סיגל בן דוד גן נר –ששי יעקב  גבע –דן פלג 

 ראש מינהל חינוך –דרור ללוש  גן נר –אליהו ארבל  חפציבה -יאיר אפשטיין 

 יועץ משפטי –ד אסף רשף "עו גדיש –יעקב פרץ  טמרה –תייסיר זועבי 

 מנהלת הלשכה –אלונה סדן שאול  דבורה –ארמנד עמוס  כפר יחזקאל –יצחק שדה חן 

עמקים "עמותת  –כרמל אשל  חבר –עופר ברזילי  אביטל -שאול מיכאל 

לסדר  3מוזמן לסעיף  –" ומרחבים

 .היום

 -ועדת איכות הסביבה  –נדב רז  יזרעאל –שלמה לוי  נעורה –חאלד חלדי 

 .לסדר היום 3מוזמן לסעיף 

  מגן שאול –נוח ליאור אברהם  נעורה –מוחמד זועבי 

  מוקיבלה –עותמאן זיאדה עין חרוד  –רמון בן ארי 



2 
 

 מאוחד

  מוקיבלה –מופיד זיאדאת  

  מיטב –חיים יוסף  

  מלאה - מנשה אזרד 

  מולדת –מנחם רון  

  ניר יפה –פליקס דה פז  

  סנדלה –עיזאת עומרי  

  עין חרוד איחוד –צביקי נור  

  פרזון –רחמים אליה  

  רם און –ברוכי מגל  

  מולדת -שניר פרידמן  

  תל יוסף –צבי שחר  

 

   

 

 

 

 

 : תמצית הדברים 

 

 החלטה תמצית הדברים הנושא לסדר היום
 .חברי מליאה /1נוכחים  13:11בשעה . 13:71ישיבת המליאה זומנה לשעה 

הקווארום  13:71בשעה . 13:71עד השעה , הישיבה תתחיל בפרטי סדר היום שאינם דורשים החלטה:  ראש המועצה

 . היועץ המשפטי ד"י חוו"עפ, הנוכח יהיה חוקי והחלטותיו בנות תוקף ואז נעבור ליתר הנושאים שעל סדר היום

 :  לסדר היום /סעיף 

ראש  –דיווח שוטף 
 .המועצה

 

  חריגה ביותר בהתנהלות המליאה לאורך , הנוכחות הדלה בישיבה היום –נוכחות חברי מליאה בישיבות

ייתכן שהינה תוצאה של צירוף מקרים שנוכחים קבועים לא יכלו להגיע . ולא תעבור לסדר היום, השנים

 .נתחיל טיפול בגריעת נעדרים קבועים מישיבות המליאה, עם זאת. היום

  לפני כשנתיים התקבלה החלטת ממשלה לפרויקט ארצי בן  –פרויקט שיקום תשתיות ביישוב הוותיק

הקרע להחלטה נעוץ . בו יוקצב בכל שנה תקציב גדול לשיקום תשתיות ביישובים הוותיקים, עשר שנים

נותרו עם תשתיות , למהלכי הרחבות והקמת שכונות קהילתיות שפנו, בעובדה כי יישובים ותיקים רבים

והופקד בידי  1111הפרויקט הוחל משנת . בעוד החלק החדש זכה בתשתיות חדשות ואיכותיות, ישנות

בסקר שנעשה עם ההחלטה החליט משרד החקלאות לקיים פיילוט במספר יישובים . משרד החקלאות

משרד החקלאות בחר . בית השיטה וכפר יחזקאל, בית אלפא -ביםיישו 3הצגנו למועמדות לפיילוט . בארץ
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. בחרה מתוך המועצה לפיילוט את כפר יחזקאל, שלאחר סקר מקצועי שביצעה, חברה מנהלת לפרויקט

, ואז גם התקבלה החלטה במשרד החקלאות להיכנס למסלול עבודה מסודר 1111הפיילוט התחיל בשנת 

יישובים במועצה מתאימים להיכלל בפרויקט ולגביהם  11צא כי שבהתאם להם נמ, נקבעו קריטריונים

במהלך עבודת הצוות המקצועי של משרד החקלאות בוצע סיור של וועדה . הגשנו בקשות וחומרים

העבודה שנעשתה במשרד לפני מספר שבועות התפרסמו תוצאות . מקצועית מטעם משרד החקלאות

שונו הקריטריונים והמהותי שבשינוי , הרשויות השונותמסתבר כי תוך כדי בדיקת הבקשות מ. החקלאות

עקב שינוי זה ובעיקר בגלל העובדה שביצענו . הוא כי הבדיקה כבר איננה ברמת מועצה אלא בחתך ארצי

עברו יישובי המועצה שהצענו לפרויקט , מיזמתנו את פרויקט התשתיות ביישובים לפני כשלוש שנים

נעורה : תוצאות הבדיקה לגבי המועצה . תכנון וביצוע –שני שלבים הפרויקט בן . לתחתית סדר העדיפות

אלו שלושת היישובים . 1111מגן שאול ורם און אושרו לתכנון וביצוע לשנת . 1111אושר ביצוע לשנת  –

בעקבות זאת שוחח ראש המועצה עם שרת החקלאות מספר פעמים . היחידים בגלבוע שנכנסו לפרויקט

מתשובותיהם ניתן היה להבין כי בחינת . ל המשרד"ן לפגישה עימה ועם מנכובעקבות שיחות אלו זומ

טוב משל האחרים בשל הפרויקט , שאצלנו, היתכנות הכניסה לפרויקט מתייחסת למצב קיים בלבד

החליטה לצרף את , לאחר ויכוח נוקב עם השרה וציוותה. שביצענו ביוזמתנו לשיקום תשתיות ביישובים

מקווה כי יצליח להשפיע על שינוי . 1113תבחן את הקריטריונים לשנת ראש המועצה לוועדת ש

כשהשקעת השנים האחרונות תיתפס כחלק מן , כך שיתייחסו לצרכים ולא למצב הקיים, הקריטריונים

צ במטרה להחזיר את כל "נעבוד במקביל עם יועצים משפטיים לבחון פנייה לבג, אם לא יצליח. הפרויקט

 .יישובינו לפרויקט

, עומדת בעוכריהבהם יוזמתה לשיפור חיי התושבים , ציין כי המועצה נתקלת במצבים דומיםמ

והמועצה לא זוכה להיכלל או שנגרע חלקה , כשהמדינה מפעילה לאחר תקופה פרויקט או מענקים בתחום

כשהסתיים . בית שאן ש"שדרוג מערכת הביוב ברמת יישכר וחיבורם למט, לדוגמה. מן הפרויקט

או פרויקט , התברר כי המדינה החליטה לתת מענקים לכך, עבורו לוותה המועצה כספים רבים, הפרויקט

עתה פתחה המדינה פרויקט , שהצלחנו להשיג בכוחות עצמינו והקדמנו את המדינה, הכיתות החכמות

היא לבסוף , טוב יותרכי ככל שרשות מקומית פועלת , משתמע. דומה ומבקשת לגרוע חלקנו ממנו

שעל אף הקשיים הצליחה , מועצה מורכבת דמוגרפית וסוציו אקונומית כשלנו. על ידי המדינה" נענשת"

צריכה הייתה בכל פרמטר לזכות בעידוד המדינה בהפניית השקעות , להכפיל תוך עשור את מספר תושביה

 .ולא בגריעת תקציבים, ותקציבים

 .הכנו תכנית תשתיות ופעם נוספת לפני כחמש שנים לפני כעשר שנים – שמחה צלניקר

הכנת החומרים עלתה כסף רב . תכניות אלו נערכו בהתאם ליוזמות של המועצה –ראש המועצה 

 .והסיטואציה שנוצרה למול המדינה היא למעשה אובדן של כספים אלה, ליישובים

 ?נודע כי משרד השיכון מסייע להרחבת משקים  –רמון בן ארי 

 .זה במסגרת שינוי אזורי העדיפות –לים עיד ס

בתוך כך נקבעו קריטריונים הנבדקים . 'כל המועצה הוגדרה כאזור עדיפות לאומית א –ראש המועצה 

 .נעדכן את היישובים, אחרי שנסיים ללמוד את ההחלטה. בימים אלה

 לאור זאת החלטנו  .מימון משרד החינוך מאפשר בניה בסטנדרט נמוך –ס רב תחומי עמק חרוד "בינוי בי

בהחלטה . ס כקריית חינוך"ללכת למהלך של בינוי ביה, ס כמרכז חינוך אזורי"מתוך תפיסת ביה, במליאה

אישרנו התמודדות עם . עוד בטרם הרחבת הפרוגראמה, זו היה ברור לנו כי אנו הולכים למהלך גירעוני

הכנסנו לרשימת . זו באורח מערכתי ואנו מוצאים עצמנו נדרשים לטפל בסוגיה' הגירעון הצפוי בשלב א

משלבי )ר עבור הגירעון הקיים ועבור הגירעון הצפוי "תב, רים המובאת בפני המליאה לאישור היום"התב
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מעריך כי נוכל להשיג ממשרד זה )בכדי שנוכל לטפל בזאת גם מול משרד החינוך , גם יחד( הבניה האחרים

 (.הלוואה עבור יתרת הגירעון)וממשרד הפנים ( מימון לגירעון 31%מקסימום 

  שכלל סיור קבלנים , מכרז המינהל, בהמשך לדיווח מישיבות מליאה קודמות –( עין חרוד)מחצבת גדעונה

אנו רואים . ארגוני ופעילי איכות סביבה, עובדי מועצה, בוטל במקום כשנתקל בהפגנת תושבים, בשטח

לפני . ים ונציג המינהל בשטח פיזר את הסיורהצלחה בעובדה שהמינהל לא הצליח לקיים את סיור הקבלנ

כשבועיים התברר לנו כי המינהל החליט לדלג על סיור הקבלנים ולהמשיך במכרז ההפעלה של המחצבה 

 :צעד זה הביא אותנו לנקוט בשלושה מסלולי פעולה . כמתוכנן

, הגופיםל כשתורחב בהמשך ותכלול את , המשך שיתוף הציבור במאבק ובארגון מחאה גלויה -

 .הארגונים והעמותות העוסקות בסוגיות של איכות והגנת סביבה

שייצג אותנו גם , ד שייצג אותנו במהלך המשפטי הקודם"מסלול משפטי בו סיכמנו עם העו -

יחד עם  לפני כשבוע צוות זה סייר במקום . וכן יועצת לאיכות הסביבה וגיאולוגבמהלך זה 

 .ש מחוזי"בתחילת שבוע הבא נגיש עתירה בבימ. ארז שטיין ובני סיגל, עיד סלים

בין , בו נעלה, ל מינהל מקרקעי ישראל"בשבוע הבא נקיים ישיבה עם מנכ –מסלול מינהלי  -

 .יתר הנושאים גם נושא זה

עים מלייצג או יועצים ומומחים נמנ, שולי הדברים מציין את העובדה כי גורמים מקצועיים שוניםב

, שבמדינה דמוקרטית, עובדה זו מעידה על כוחו העצום של גוף זה. להשתתף בתביעות כנגד המינהל

המחאה ודרישת הצדק של רשות או , נפגעת קשות זכות הייצוג, הנוהגת ערכים של איזונים ובלמים

בת התמודדת תמונה זו מחיי. של האזרח הפשוט בבואם להתמודד מול גוף כה עוצמתי, יותר מכך

 .להחלשת עוצמתו של המינהל, במישור הארצי

 ל משרד הפנים לשם קבלת הסיוע "עם סיומה נציגה בפני מנכ. בשלבי גיבוש –ס "תכנית הבראה למתנ

 .הנדרש בעבורה

 חלק מן . תחת כותרת זו, תצוין בסדרת אירועים לאורך השנה –לחידוש ההתיישבות בעמק  01 -שנת ה

. מתרחשים מידי שנה יהיו תחת כותרת זו וחלק מן האירועים יתוכננו במיוחדהקבועים ה, האירועים

במסגרת זו אנו בוחנים האפשרות להפיק סרט . תכנית האירועים תוצג במליאה הבאה או בזו שלאחריה

זוהי . שיספר את סיפור ההתיישבות בעמק, כולל הכפרים הערביים, תעודה על כלל יישובי המועצה

ברשות מעורבת המקיימת מרקם חיים ייחודי הראוי לשימור , ורשת מחשבה רבההד, משימה מורכבת

 .וטיפוח

  מקיבוץ , ל"ל משה לוי ז"רא, ל לשעבר"ש הרמטכ"בשנה שעברה נקראה ע – /1.7.1/-7/צעדת הגלבוע

הצלחנו לרתום את , תחת כותרת זו, השנה. הצעדה הסתיימה בטקס מכובד במעמד המשפחה. בית אלפא

. ילונו באזור ויצעדו בשני ימי הצעדה, ח כאלפיים חיילים שיגיעו ביום חמישי שלפני הצעדהשישל, ל"צה

נדבך מרגש נוסף הוא צעדת ילדי הגנים ותלמידי . החיבור עם הצבא מקנה משמעות וערך מוסף לאירוע

 .ס ביום שישי יחד עם החיילים"בתיה

 : לסדר היום 6סעיף 

סקירה בנושא איגוד 

 .ערים לכבאות

  – מר חאלד חאלדי, מציג חבר המליאה – אזור יזרעאל סקירה בנושא איגוד ערים לכבאות -

 
 : דגשים לסקירה

 מגדל העמק, עפולה: ולה חמש תחנות נוספות  היא התחנה הראשית באיגוד, תחנת כיבוי אזור יזרעאל ,
  .כפר כנא, בית שאן, יוקנעם

 מגבש תכנית והצעה להקמת תחנת כיבוי בגלבוע. 
 ומורכב מתקציבי משרד הפנים והשתתפות הרשויות החברות באיגוד" מיליון ש 31 –כ  ב התחנה תקצי ,
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 .₪מיליון  11.7 –שסך השתתפותן כ 

  סך . עבור כל תושב לשנה₪  11.9השתתפות מועצה אזורית הגלבוע בתקציב האיגוד עומדת על
החל )המקוזז מתקציבי משרד הפנים למועצה ומועבר על ידו ישירות לאיגוד , ₪אלף  583 –ההשתתפות כ 

 811 -גדלה המועצה בהשתתפותה בכ 1111 -ל 1111מציין כי בין (. פועל משרד הפנים בשיטה זו 1111 -מ
 .תושבים

 עצה אזורית למו. חלק מן הרשויות הלכו להסדר. ₪מיליון  7 -כ חובות הרשויות לאיגוד עומד על כ"סה
 . 1114משנת ₪ אלף  151 –הגלבוע חוב של כ 

 ולא תחת משרד הפנים כפי שהיה בעבר, כיום איגודי הערים הינם תחת המשרד הביטחון פנים. 

  עובדים לאיגוד 1נוספו בתקופה האחרונה. 

 אלו בעיקר ל, הגורם לכך שכבאיות אינן מגיעות בטווח זמן הולם לאירועים, קיים מחסור ברכבי כיבוי
 .המתרחשים במקומות המרוחקים מתחנות הכיבוי

 תקציב השנה טרם אושר לאיגוד עקב ויכוח בין משרד הפנים למשרד לביטחון פנים. 

 מזה כחצי שנה שלא . נציגי רשויות רבים אינם מגיעים לישיבות האיגוד. מועצת האיגוד הינה גוף חלש
 .טרם פורסמה 1111 ישיבת המועצה בנוגע לתקציב של. התקיימה ישיבת מועצה

 
 : ראש המועצה

 על בסיס הפרוטוקול של אותה ישיבה. העלה נושא בניית תחנת כיבוי בגלבוע בישיבת מועצת האיגוד ,
 .נתחיל לקדם את הנושא

 על שירותו הטוב והאיכותי במועצת האיגוד ועל העבודה הטובה והמקצועית שמבצע  מודה לחאלד חלדי
 .המייצגת את המועצה בכבוד, במסגרת זו

 13:77השעה 
 חלק הישיבה הפורמאלי מתחיל

 .הקוורום הנוכח מוכרז כקוורום חוקי

 :  לסדר היום 1סעיף 

אישור פרוטוקול קודם 
 . 11./6.1/מיום  11211

 

 /1 –בעד   -אין הערות  -

 אין –נגד 

 אין –נמנע 

מליאת המועצה מאשרת :  החלטה 

מיום  11211פרוטוקול את 

/6.1/.11. 

:  לסדר היום 7סעיף 
דיון והחלטה 

בסוגיית שדה 
 –התעופה מגידו 

בהמשך להחלטת 
מליאה בפרוטוקולים 

/211 ,0211. 
 

 : תמצית דברי ראש המועצה

הייתה לחדש את הדיון  9111החלטת המליאה בישיבתה 

באשר לעמדת המועצה בסוגיית הכרזת שדה התעופה 

ההליך שקדם להחלטת . מגידו כשדה לטיסות בינלאומיות

היה הליך דמוקרטי שיכול לשמש דוגמה  1111המליאה 

התקיימו דיונים , טרם קבלת ההחלטה במליאה. ומופת

ה קיימו דיונים חברי המליא. מקצועיים במליאה

בין אם במסגרת וועד היישוב , ביישוביהם לקבלת עמדתם

מסיבות רבות לא פעלנו לייחצן . או בתהליכי שיתוף ציבור

. שנתקבלה על חודו של קול, את עמדת המועצה התומכת

החלטנו לדון . טרם דיון זה החלטנו לחזור על תהליך דומה

של חברי גם , נבעה מהתחושה הלא שלמה, בסוגיה זו שוב

 11 –בעד 

 1 –נגד 

 1 –נמנע 

מליאת המועצה משנה :  החלטה

 111/.3.1מיום  211/את החלטתה 

לפיה תתנגד , וקובעת עמדת נגד

המועצה להכרזה ולהקמת שדה 

תעופה לטיסות בינלאומיות באזור 

 .שדה התעופה מגידו
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הודעתי  9111בישיבת המליאה . המליאה שתמכו בהכרזה

למליאה כי עמדתי השתנתה התומכת בהכרזת שדה 

לא מחשש מפני התמודדות עם . התעופה כשדה בינלאומי

אלא מתוך שיקולי האיזון שבין היתרונות , המתנגדים

עמדתנו הקודמת נשאה יותר . והחסרונות של החלטה זו

כך סבור כי על המליאה לשנות את נזק מאשר תועלת ולפי

עמדתה מתוך השיקול של שמירת צביונו הייחודי של 

יש באזור מסת פיתוח כלכלי ותיירותי . העמק והאזור

על יתרונותיו , שאינה מחייבת הקמת שדה תעופה, מספקת

מקווה כי עמדת המועצה תהיה התנגדות . הכלכליים

בעמדת  להכרזת שדה התעופה כשדה בינלאומי ובכך נצדד

וכי נתרום , רוב התושבים ובעמדת גופים וארגונים שונים

 .בכך לשיח המתקיים כיום בין המצדדים למתנגדים

, במידה ותתקבל החלטה נגד הקמת שדה תעופה בינלאומי

 .נצטרף באופן פעיל למאבק

 

ר עמותת עמקים "יו –דגשים לעמדתו של מיקי ליפשיץ 

 :ומרחבים 

 ה שקדמה להחלטה השתתף באחת מישיבות המליא

 .התומכת

  רשויות מעורבות במאבק נגד הקמת שדה  8כרגע

 .יזרעאל ומגידו בצפון והיתר בדרום. התעופה

  השג חשוב למאבק בעצם הכרזתו של שר התחבורה כי

עמדתו זו . בעד הקמת שדה בינלאומי בנבטים

 .מצטרפת לעמדת שר הגנת הסביבה ושרת החקלאות

  רשמי כי מתנגד לשדה עיריית עפולה הכריזה באופן

אולם מעוניינת בפיתוח , תעופה בסדר הגודל המדובר

כי אינה , עמדה לא רלוונטית. שדה תעופה קטן יותר

. אינם מתייצבים בחזית המאבק. על סדר היום

יוקנעם ונצרת עילית בעד הקמת שדה התעופה 

 .הבינלאומי

  קיימו פגישות עם גורמים במשרד הביטחון ובחיל

 .האוויר
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  –חים אורחים עוזבים את הישיבה נוכ -

 

 : לסדר היום 1סעיף 
ח חצי "הצגת דו

 .111/לשנת שנתי 

 : דגשים  לסקירת גזבר המועצה

 ח הכנסות "דו, תמצית המאזן: ח מפרט את "הדו

 .והוצאות

  מיליון  1.981מצביע על גירעון של₪. 

 ח מטעם משרד הפנים"י רו"הדוח סקור ע. 

 

  –זמן שאלות ותשובות  -

מברך על כי המועצה שוקדת שלא  –שמחה צלניקר 

מדוע החזר הוצאות לרב המועצה . להגדיל את הגירעון

 ?₪ אלף  44 –עומד על כ 

 .הפירוט אינו לפניו – גזבר המועצה

מבחינת . מציג שקיפות רבה. ח"מברך על הדו – דן פלג

מובן כי ההכנסות . פחות₪ מיליון  4יש , תקציב ההכנסות

ות נראה כי הצלחנו לחסוך בהוצא. ברובן אינן בשליטתנו

המשכורות מוצגות . זהו הישג גדול מאוד. ₪מיליון  1 -כ

ח בצורה יותר "מציע לערוך הדו. בצורה ברורה ושקופה

נגישה ולהגדיר באופן ברור את התקופה אליה מתייחס 

 .ח"הדו

זה עיסוק  1111 –תקציב חצי שנתי ל  – רמון בן ארי

חודשיים 1צריך להגיע למצב שתוך חודש. בארכיאולוגיה

 .1111ח שנתי של "נוכל לראות את הדו

ח "י חוק להציג את הדו"הגזבר מחויב עפ – ראש המועצה

עם זאת ההערה . הסקור של משרד הפנים בפני המליאה

ח "לפיה יציג את הדו, נכונה ותרשם כהערה לגזבר לביצוע

הפנים בפני מליאת המועצה מוקדם ככל  השנתי של משרד

 . האפשר

אין . ח חיצוני של משרד הפנים"זהו דו – גזבר המועצה

עם . למועצה שליטה על לוחות הזמנים לפרסום הדוחות

ח השנתי כבר בחודש "זאת הודיעו כי ינסו לפרסם הדו

 .1111מאי 

הדוחות של המועצה הפנימיים יכולים וצריכים  – דן פלג

משרד הפנים דווקא הקדים . מים הרבה יותרלהיות מוקד

 /1 –בעד 

 אין –נגד 

 אין –נמנע 

מליאת המועצה מאשרת :  החלטה

 .111/ח החצי שנתי לשנת "את הדו
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 .ח החצי שנתי"בפרסום הדו

:  לסדר היום 1סעיף 
 .הלוואות תקציביות

 : תמצית דברי גזבר המועצה

  הלוואות לפרויקטים בביוב הינן הלוואות בערבות

 .5%צמודות למדד בריבית של , מדינה

  הלוואות לפירעון ₪ מיליון  11ההצעה היא על

 . 1117עד  1.8%+ לתת הלוואה אחת פריים , מוקדם

  1114המועצה מתכוונת לקחת את ההלוואה עד . 

  פירעון מוקדם זה ומחזור ההלוואות יחסוך לאורך

 .למועצה₪ מיליון  4.471הזמן 

מה . צמוד מדד היום 5% ההלוואה יא – מבקר המועצה

 ?ההנחה של הגזבר לגבי הפריים 

גם האינפלציה תעלה , אם הפריים יעלה – גזבר המועצה

 .בהתאמה והפער יתקזז

יש אפשרות לפירעון מוקדם במידה  – מבקר המועצה

 ?והפריים קופץ 

 .הכול תלוי בקנס במעבר ממסלול למסלול – גזבר המועצה

 

 /1 –בעד 

 אין –נגד 

 אין –נמנע 

מליאת המועצה מאשרת :  החלטה

פירעון מוקדם ומחזור ההלוואות 

 .בתנאים שפרט גזבר המועצה

 : לסדר היום 3סעיף 
 .רים"אישור תב

 : הערת גזבר המועצה

ר הראשון ברשימה לשלושה "מבקש לפצל את התב

מאחר והסכום הרשום , עבור כל יישוב בנפרד, רים"תב

עתה . בלבד 1111 –רים שחולקה הינו ל "ברשימת התב

על כן מבקש לאחד , 1111 –קיבלנו גם את התקציב ל 

 :מ "רים לשלושת היישובים כר"הסכומים ולפצל התב

 .₪ 3,111,111 –שיקום תשתיות מגן שאול  -

 ₪ 1,411,111 –שיקום תשתיות נעורה  -

 .₪ 3,598,751 –שיקום תשתיות רם און  -

תועבר רשימה מתוקנת שתוצמד לפרוטוקול ובה יתוקנו 

 .רים האחרים ברשימה"בהתאמה מספרי התב

 

 /1 –בעד 

 אין –נגד 

 אין –נמנע 

מליאת המועצה מאשרת :  החלטה

רים כפי שחולקה "את רשימת התב

פיצול  –י גזבר המועצה "ותוקנה ע

רים "לשלושה תב 1310ר "תב

 :מ "נפרדים כר

שיקום תשתיות מגן  -

 7,111,111 –שאול 

₪. 

שיקום תשתיות  -

 111,111,/ –נעורה 

₪ 

שיקום תשתיות רם  -

 .₪ 7,103,311 –און 
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רים המתוקנת "רשימת התב

תוצמד לפרוטוקול הישיבה ותהא 

 .חלק בלתי נפרד ממנו

 

 :לסדר היום  6סעיף 

 .שונות

החלפת זכות  .א

חתימה בחשבון 

יד "ס "בי -בנק

 ".לחמישה

 : דברי ראש  המועצה תמצית

נתבקשנו לאשר החלפת " יד לחמישה"ס "לבקשת ביה

בבנק הפועלים , 395411' ס מס"זכות חתימה בחשבון ביה

 : מ "כר 717סניף עפולה 

 –רחל סיוון הפורשת לגמלאות :  ביטול זכות חתימה של

 79813151. ז.ת

 155531131. ז.ת –לימור ויצמן :  זכות חתימה ל הבמקומ

 –ענת רביב :  ס"כות חתימה של מנהלת ביההשארת ז

 .151371357. ז.ת

, המשמעות כי שתי חתימות מורשות החתימה גם יחד

 .יחייבו את החשבון

 

 /1 -בעד  

 אין –נגד 

 אין –נמנע 

מליאת המועצה מאשרת :  החלטה

החלפת זכות חתימה בחשבון בנק 

' מס - "יד לחמישה"ס "שלבי

בבנק הפועלים , 7011/6חשבון 

 : מ "כר 3/3סניף עפולה 

רחל : ביטול זכות חתימה של 

 30317111. ז.ת –סיוון

לימור : זכות חתימה ל  הבמקומ

 11117/171. ז.ת –ויצמן 

השארת זכות חתימה של מנהלת 

. ז.ת –ענת רביב : ס "ביה

11173/713. 

המשמעות כי שתי חתימות 

יחייבו , מורשות החתימה גם יחד

 .ןאת החשבו

חלופי גברי  .ב

בדירקטוריון 

החברה הכלכלית 

 מ"גלבוע בע

 : תמצית דברי ראש המועצה

 .חבר הדירקטוריון יצחק שדה חן יסיים כהונתו

 .במקומו יכנס לתפקיד חבר המליאה ארמנד עמוס

 

 .כתבי מינוי לחילופין יצאו בהתאם

מודה לחבר המליאה יצחק שדה חן על שירותו הציבורי 

בדירקטוריון החברה הכלכלית ותרומתו הנאמן 

 .המקצועית לעבודת הדירקטוריון

מאחל לחבר המליאה ארמנד עמוס הצלחה רבה בתפקידו 

כחבר דירקטוריון החברה הכלכלית ובטוח כי ניסיונו 

 /1 –בעד 

 אין –נגד 

 אין –נמנע 

מליאת המועצה מאשרת :  החלטה

בדירקטוריון החברה חילופי גברי 

בנציגות , מ"הכלכלית גלבוע בע

 :מ "כר, חברי המליאה בהרכב

 –יצחק שדה חן  -

 .סיום מינוי

 –ארמנד עמוס  -
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 .מינוי .העשיר יתרום לעבודת החברה

רכז בטיחות  .ג

 .במועצה

 : תמצית דברי חבר המליאה חאלד חלדי

בעבר אמור היה . תפקיד זה נדרש בכל הישובים. אין פונקציה במועצה הממלאת תפקיד חשוב זה

 .יש למלא פונקציה זו בדחיפות. אך הודיע שכבר אינו עוסק בזה, ט המועצה"למלא תפקיד זה קב

 : תמצית דברי ראש המועצה

 .הנושא ייבדק. הערה נכונה

 

 

 .לשכהה מנהלת, אלונה סדן שאול:  ערכה לפרסום

 


