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 . 9/17פרוטוקול מליאה  -
 

 

 נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה חסרים מקרב חברי המליאה נוכחים מקרב חברי המליאה
 מנהלת אסטרטגיה וארגון  –ענת מור  מלאה -מאיר ביטון ראש המועצה –עובד נור 

 גזבר המועצה –ג'ואד זועבי  מגן שאול -יונה אפרים אדירים –דוד בונפיל ישי 

 יועץ משפטי – אסף רשףעו"ד  כפר יחזקאל -לירון רותם טייבה –הישאם זועבי 

 מבקר המועצה  –אייל פייגנבאום  גן נר -ששון יעקב גדעונה -אהרון יהושוע

 אב הבית  –איציק כהן  רם און -אסף ורדי אומן -עמיאל דהאן

 מנהל מחלקת צעירים  –שניר פרידמן  טמרה -זועבי עבדל רחמן דבורה -ארמנד עמוס

 מזכירת לשכה -רונית סבג עין חרוד איחוד -יצחק צפדיה ברק -רמי אלהרר

 תושבים מוקיבלה -עיד סלים נעורה –מוחמד זועבי 

רמת צבי -ניב שולמן בית השיטה -שחר תמיר   

גדיש -יעקב פרץ אביטל -אילן הרוניאן  
 

מוקיבלה-חמאד קאסם ניר יפה -פליקס דה פז   

חבר -ליאור שמש עין חרוד מאוחד -רמון בן ארי   

  גן נר -איתן עזר נעורה –עבדל סלאם זועבי 

  מיטב –מיכאל אברהם  חפציבה -אגמון ישי

  גבע -דני פלג תל יוסף –צבי שחר 

 פרזון -ירון דוד
 

 

 סנדלה -עבדל סלאם עומרי
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 מולדת -עומר רימשון
 

 

   בית אלפא -לאה נהוראי
   נורית –מירב אזולאי 
   יזרעאל -עשהאל מור

   

   
 

 :תמצית הדברים

 החלטה תמצית הדברים הנושא לסדר היום

 :  לסדר היום 1סעיף 
 09/17אישור פרוטוקול מס' 

 .21.11.17מיום 

  -אין הערות חברים לפרוטוקול  -             

 

 21 –בעד 

 אין -נגד

 אין -נמנע

מליאת המועצה מאשרת את :  החלטה

 .21.11.17 מיום 09/17מס' פרוטוקול 

 סעיף 2 לסדר היום:

דיווח שוטף     
 –ראש המועצה -                                                               

 

 ישראלית לתקווה הנשיא אות הענקת   -

צוות רחב בית הנשיא לקבלת הפרס, עם לבשבוע שעבר נסענו בהמשך לעדכון הקודם,      

 מהמועצה, 

 ההנהלה, מעמד מאוד מרגש וצוות המרכזים הקהילתיים, בני נוער, , נציגות מינהל החינוך     

 ומכובד.      

 

  נתוני גיוס לצה"ל -

מספר שנים שאנחנו כבר בגיוס לצה"ל, המועצות המובילות ה רשימת התפרסמבימים האחרונים    

 רשות 

 בית ספר עמק חרוד קיבל מקום ראשון באחוזי גיוס בין בתי הספר בארץ. מובילה,    

ובנושא הזה אנחנו נקפיד  יש חשש לירידה בהתנדבות לקצונה.לצד הגאווה הגדולה בנושא,    

 להשקיע 

 לעודד את ההליכה לקצונה. , במשאבים הנכונים   

 

  בי"ס עמק חרודקבוצת הכדורסל של  -

 .קבוצת הכדורסל של הנוער זכתה לעלות לגמר, ותעלה לשחק נגד ת"א בשבוע הבא   

 .את פרס ההגינות והספורטיביות בתחרותעלייה למשחק הגמר, הם גם מקבלים לבנוסף    

 זמנו להשתתף ולקבל את הפרס. וה   

 

  מגפת הכלבת  -

 צורה מאוד . ממשיכים לפעול בלתוך היישובים שלנו המגיעולצערנו תופעת הכלבת, ממשיכה     

 . אצל שר החקלאות בנושאדיון חירום תקיים היום ה. ת מול משרדי הממשלהאסרטיבי    

לנו לקיים חלקים מפקודת הכלבת שמתירים פעולות  פשראנחנו דורשים כבר הרבה זמן לא    

 הרבה יותר 

אגרסיביות וגם תקציבים, המשרד עד לרגע זה בחר שלא לעשות ככה, ואנחנו נאלצים לעשות     
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 מה 

  שניתן במסגרת המשאבים של המועצה וכמובן שזה לא מספיק.    

   וזהירים, ולעדכן על כל דבר שנראה לא שגרתי וחריג. היות עירניים קורא לכולם לאני     

    

בגוש יעל, אביטל פרזון מיטב,  יםמגרשי כדורסל פתוח שלושה שמח לעדכן על סיום ביצוע  -

 מגרשים 

 יפים ואיכותיים. מאוד    

     

 .נפרדים ממנכ"ל החכ"לבמליאה הקודמת, אנחנו כפי שעדכנתי  -

 הוועדה החליטה על  .מתמודדים 15ראיינו  , בחינה לאיתור מנכ"ל חדשוועדת אתמול התקיימה    

  אחד, במליאה הבאה נכנס אסיפה כללית של החכ"ל, ונעדכן על המנכ"ל הנבחר.  נבחר   

 

רגי ביניים ונכנסים להכשרות גם לד ,לעובדים שמחים לעדכן שאנחנו ממשיכים עם הכשרות  -

 שמתחיל 

פרק ב' להכשרה של מזכירות, ולמחלקת גביה הכשרה של עבודה מול קהל, נפתח  .באהשבוע     

 ושיפור 

 מתן השירות.     

 

 ת צבי, עם הרבה ניסיון בתחום. מיוצאת לדרך, איתרנו מנהלת מר –יחידת מעברים   -

 . למליאה בהמשך נציג את היחידה    

 

 תחנות כוח, ולאור מסמך המדיניות שהוצאנו, רתמנו מעבר למועצות נגד בנושא המאבק מעדכן ש  -

 החלטנו ביחד לשתף פעולה  .מוטרד מנושא הזה שגםפולה, ראש העיר עהשכנות שלנו גם את    

 . על הפעולות במאבק הזה. נשתף אתכם בהמשך   

 

  : לסדר היום 3סעיף 

 –הצגת מרכז צעירים 

 מציג שניר פרידמן –תכל'ס 

 שניר פרידמן:
  וחלוקת תעודות הוקרה  תכל'ס –צעירים ההצגת מרכז 

 לסדר היום: 4סעיף 

הארכת מבצע הנחות 

משרד הפנים עד  -ארנונה 

 31.12.17לתאריך 

 :ראש המועצה

משרד הפנים החליט שהוא רוצה להאריך את מבצע הנחות בארנונה עד לסוף השנה, ובכפוף 
 לאישור משרד הפנים כל רשות שרוצה להאריך את המבצע הזה יכול. 

 מבחינת נתונים מספר עשרות של תושבים מימשו את המבצע הזה. 
 

 21 – בעד  -

  אין – נגד  -

   אין – נמנע  -
 

הארכת מבצע הנחות בארנונה של משרד הפנים עד את  מאשרת המועצה מליאת:  החלטה

   .31.12.17-לסוף השנה 

  

 לסדר היום: 5סעיף 

אישור נציגי המליאה 

בוועדת איתור לבחירת 

 :ראש המועצה

מספר שינויים במבנה וכ"א במועצה. לאחר תהליך ממושך בשיתוף משרד הפנים ומשרד מתקיימים 

מנהלת אגף תיאום לתפקיד ביקשתי ממזכיר המועצה, אילנה חייט לעבור ובליווי שלהם, האוצר, 
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 אזורית מועצה ל"מנכ

 הגלבוע

 ובקרה, הנושא אושר על ידי משרדי הממשלה וקיבל את הסכמתה. 

משרד הפנים להיכנס לתפקיד הזה. מור  מנכ"ל, ביקשתי מענת מועצהאנחנו מבקשים למנות ל

חברי מליאה,  שנינתבקשתי לצרף הרכבה ל, שת איתורלשם כך הוקמה וועדאישר את התהליך ו

 .הוועדה מראיינת את הנציג ומאשרת אותו .בשביל לייצר את התהליך הפורמלי

, ומבקש את אישור וביקשתי מאילן הרוניאן ואיציק צפדיה שיהיו נציגי המליאה לצורך הוועדה הז

 חברי המליאה לכך. 

  

 21 – בעד  -

  אין – נגד  -

   אין – נמנע  -
 

 החלטה:

נציגי המליאה חברי המליאה אילן הרוניאן ואיציק צפדיה כ מליאת המועצה מאשרת את

 . המועצה מנכ"לבחירת להשתתף בהרכב וועדת איתור ל

 ר היום:דלס 6סעיף 

מציג :  –אישור תב"רים 

 גזבר המועצה

                                                     

 אין תב"רים להצגה                                                          

 .מזכירת לשכה –רונית סבג רשמה :                                                                                                            
 
 

 על החתום
 

                              ___________________                           ________________________ 
 ראש המועצה -עובד נור                      מזכיר המועצה –אילנה חייט                               

 
 .1710/סרים. תיק מליאה חלנוכחים. ל:  תקיםעה


