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 5/15נושא : פרוטוקול מליאה 

 17.6.15תאריך : 

 
 :  על סדר היום

 
 ברכת ראש המועצה, מר עובד נור. .1

 החלפת חתימות ואישור זכויות חתימה לראש המועצה הנכנס במועצה ובגופי הסמך. .2
 

 
 

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

 

 מזכיר המועצה –אילנה חייט  בית השיטה –משה פלד  ראש המועצה –עובד נור 

 גזבר המועצה –ג'ואד זועבי  גבע –דני פלג  מוקיבלה –עיד סלים 

 רמ"ט המועצה –ארז שטיין  גדיש –יעקב פרץ  ברק –רמי אלהרר 

 עוזר ראש המועצה –שניר פרידמן  גן נר –ששון יעקב  אביטל –אילן הרוניאן 

דבורה –ארמנד עמוס  אדירים –בונפיל דוד ישי   מבקר המועצה –אייל פייגנבאום  

כפר יחזקאל –לירון רותם  אומן –אמויאל רמי   יועץ משפטי –עו"ד אסף רשף  

מוקיבלה –חמאד קאסם  בית אלפא –שרי הרפז   מנהלת הלשכה –אלונה סדן שאול  

 דוברת  המועצה  –לימור הרשקוביץ  נורית –דניאל וייס  גדעונה –אהרון יהושוע 

 תושבים עין חרוד מאוחד –רמון בן ארי  גן נר –איתן עזר 

  פרזון –ערן יעקב  חבר –ליאור שמש 

  רם און –אסף ורדי  חפציבה –אגמון ישי 

   טייבה –פודי עבדל לטיף 

   טמרה -זועבי עבדל רחמן 

   יזרעאל –אבנר אלתר לוי 

   מגן שאול –יונה אפרים 

   מולדת –עומר רימשון 

   מוקיבלה –סמיח זיאדת 

   מיטב –אברהם מיכאל 

   מלאה –טייר מאיר אברהם 

   ניר יפה –אבנר חייט 

   נעורה –מוחמד זועבי 

   סנדלה –עבדל סלאם עומרי 

   נעורה –עבדל סלאם זועבי 

   עין חרוד איחוד –יצחק צפדיה 

   רמת צבי –ניב שולמן 
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   תל יוסף –צבי שחר 

 

 :תמצית הדברים

 

הנושא לסדר 
 היום

 החלטה תמצית הדברים

, השנייה אני מקווה שתתחיל בזמן 18:00 –: ערב טוב. תודה שבאתם. יש לפנינו שתי ישיבות. אחת ב  ראש המועצה -דברי פתיחה  

 . האחת מן המניין, השנייה שלא מן המניין. ניגש ישר לסדר היום. למי שרוצה להיזכר, חולקו לכם הזימונים. 18:30 –ב 

לסדר  1סעיף 

ברכת :  היום

 ראש המועצה.

אני מאוד נרגש להיות פה ולשבת לצדכם סביב השולחן ובראש השולחן, כראשון בין שווים. זו  – ראש המועצה

בעיני שליחות גדולה מאוד ואחריות כבדה מאוד ואני בא לזה עם הרבה מאוד רצון וחשק לעשות את זה ביחד 

שנרצה ונוכל, אתכם. יש פה אנשים מצוינים עם הרבה מאוד ניסיון שאפשר ללמוד ממנו ואין לי ספק שככל 

יש אלפי זוגות עיניים שנשואות נשתף פעולה והמועצה תמשיך ותתקדם קדימה וככל שניתן רק תלך ותשתפר. 

תנו ובעניין הזה אלינו כרגע ורוצות שנצליח ורוצים שנעשה טוב לכולם, ולפחות מבחינתי זו הציפיה שלי מא

סע שהוא יותר קצר מבדרך כלל לקדנציה של אני לא שונה מכל תושב אחר בגלבוע. אנחנו מתחילים עכשיו מ

ראש רשות או של מליאה, אבל אני בטוח שנעשה אותה בצורה מוצלחת. אני פה בשביל לעשות. אני פה בשביל 

לעבוד וכל מי שירצה להיות חלק מהדבר הזה ימצא את עצמו בתוך שיתוף פעולה פורה ופנינו קדימה. אני 

נפגשתי גם עם העובדים, עם רובם. הסברתי שאנחנו באים לקדם את  השבוע נפגשתי גם עם מנהלי המחלקות,

המועצה בשיתוף פעולה. ניסיתי קצת להרגיע את אווירת הבחירות שהייתה עד לא מזמן, של כל הנושא של 

שליפת חרבות, ואנחנו מכירים קצת את האמוציות שעולות בתוך מערכת בחירות, ולהסביר שאנחנו לא באים 

וא נגד ובסך הכול האתגר הגדול שלי כראש מועצה, הוא להוביל את הארגון הזה עם להתחשבן ולא לב

מקסימום מהצוות הקיים, קדימה. זו האחריות שלי והמחויבות שלי גם כלפי העובדים. אני אומר את זה גם 

ת לכם. זאת האווירה. האווירה היא חיובית מאוד והרצון הוא לעשות טוב ככל שניתן. אני רוצה בהזדמנו

 –שני הסגנים שהיו עד היום  –, להודות לשני אנשים חשובים 18:30הזאת ואעשה את זה גם בישיבה הבאה ב 

ואני בטוח שזה גם בשמכם ובוודאי שזה  עיד סלים ורמי אלהרר. להגיד להם תודה רבה, קודם כל בשמי הפרטי

והרבה מאוד טוב שעשו פה לכולם  , על הרבה מאוד שנים של עשייה פורייה ומבורכתגם בשם כל תושבי הגלבוע

ברמה הציבורית ולהרבה מאוד אנשים ברמה הפרטית. אני אומר את זה באחריות. אני במשך כמעט חצי שנה 

גם רמי וגם עיד עזרו לי בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית לקדם   מספר עוד פעם ועוד פעם כמה כיו"ר וועד גן נר

י רגם ברמה האישית וגם ברמה הציבורית. אני לגמ –ועל זה הרבה מאוד תודה  את גן נר ולקדם שיתופי פעולה

, להדריך ולתמוך עוד מאמין שאפשר וצריך לשתף פעולה גם בהמשך. אני חושב שאתם יכולים לעזור, לסייע

הרבה מאוד קדימה. לפחות מבחינתי זה יהיה מאוד מבורך ויהיה לזה הרבה מאוד מקום ואני אשמח לשיתוף 

 ולה הזה. אשמח אם מישהו ירצה להגיד עוד דברי ברכה או להתייחס לדברים לפני שנעבור לנושא הבא.הפע

את עובד, ראש המועצה, אני מכיר הרבה שנים ואני מברך אותו על הבחירה שלו. למרות איפה  – עיד סלים

, כי ההצלחה שלו צליחשהייתי ומה שעשיתי אני אומר, עוד מימי גן נר, שהוא אדם ראוי. אני באמת רוצה שי

היא ההצלחה של הגלבוע. אמרתי לך את זה בפגישה בארבע עיניים ואני אומר את זה עכשיו לכולם.  אני כן 

 –מאוד  . אני בא לעזור. הגלבוע חשובואני אסייע אתייצבאני שתרצו,  כל מהאעזור איפה שאוכל. כל עצה ו

המועצה שתיתן לראש המועצה לנהל ושלא נפתח מחר סוגים . אני גם מצפה ממליאת לי ולכולנו בטוח לך וגם
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של אופוזיציה. זה לא נכון. זה לא טוב. זה לא בריא. התקופה קצרה וצריך באמת לתת לראש מועצה לנהל את 

המועצה, לתת לו את הכלים לנהל את המועצה. מליאת המועצה צריכה לחבק ולהושיט את היד. זה תפקידנו. 

. אני רוצה להבהיר, אם מישהו חושב שאני ות כאן, לדאוג למועצה, לדאוג לכל האזורבשביל זה נבחרנו להי

מי שצריך להגן על מוקיבלה זה וועד מקומי מוקיבלה.  –נמצא כאן מטעם מוקיבלה כדי להגן על מוקיבלה 

תפקיד  –אנחנו כאן יושבים כדי להגן ולתת כתף לכל הגלבוע. אם מתקדם משהו בכל יישובי מיישובי המועצה 

מליאת המועצה הוא להסתכל על המועצה באופן כללי ולא באותה ישיבה להתנגד או לבדוק אם זה טוב 

ליישוב שלי או לא טוב ליישוב שלי. השיקול צריך להיות אם זה טוב לגלבוע או לא טוב לגלבוע, ואני בטוח 

לך המון המון המון בהצלחה.  אז שיהיהשמה שיגיע כאן לדיון או להחלטות, זה דברים שהם טובים לגלבוע. 

 אנחנו אתך ונעזור לך כמה שיותר.

בהחלט מה שעיד אמר, כנ"ל לגבי. גם לי הייתה שיחה עם עובד. ברכתי אותו מיד אחרי  – רמי אלהרר

הבחירות מיוזמתי וכמו שהצעתי עזרה בשיחה בינינו, אז גם פה, מול כולם, בהחלט עזרה בכל תחום, כל נושא, 

 המשימה לא פשוטה. המשימה אפילו קשה. האזור מורכב. אבל אין הרבה אזורים כאלה.  כל מה שתצטרך.

 אבל זה שלנו – ראש המועצה

, סוגי התיישבות זה אתגר בלתי זה מה יש לנו, לטוב, לרע, כל השילוב הזה של סוגי אוכלוסייה – רמי אלהרר

גם קשר קשר עבודה גם היה לנו  , כיאישיתגם במסע הבחירות היה לי קשה מולך כי אני מכיר אותך רגיל. 

אני רוצה להעביר תודה לעובדים. יש פה עובדים שמרנו על כבוד וככה זה יימשך. בהחלט וכמעט משפחתי 

מצוינים. אני בטוח שתמצא את המקום להקפיץ אותם מדרגה, את העשייה מדרגה, אבל באופן כללי יש לך 

צוינת. אני מאוד מקווה שלא נצטרך לעבוד באותה שיטה אלא עובדים מצוינים, נאמנים. יש לך מליאה מ

 לתמוך בעשייה שלך ושיהיה בהצלחה. באמת בהצלחה לכולם. האזור חייב הצלחה. 

. היום עובד נור הוא ראש אני את עובד נור לא מכיר. הכרתי אותו רק היום. איחלתי לו מזל טוב– יונה אפרים

הסגנים. אני עבדתי איתם תקופה ממש ארוכה. אני יכול להגיד ולספר, המועצה שלי ואני רוצה לדבר לגבי שני 

כי הרי את מגן שאול בנינו מהטפח הראשון. זה לא יישוב וותיק. התחלנו לבנות אותו ממש, והם ליוו אותנו 

בכוח, במוח, בכל מה שרצינו בכל שנייה, בלילות, בימים, בכל מקום. אני לכן מעריך מאוד מאוד מאוד את 

יה שלהם והם באמת עבדו כמו שור. הם רצו קדימה, הריצו אותנו, דחפו אותנו, הכול מצוין. עכשיו נבחר העשי

ראש מועצה חדש ואם יראה לעצמו להביא לו אנשים נאמנים שלו, לדעתי צריך לתת לו לעשות את זה ולעשות 

לכם על כל מה שעשיתם  את העבודה כמו שהוא רוצה. אני מאוד מאוד מעריך את שני הבחורים האלה ותודה

 למען המושב שלי.

אין לי הרבה מה להוסיף. כל מה שהיה לי אמרתי לעובד בפגישה שלנו ואיחלתי לעובד הרבה ברכות  – צבי שחר

לקראת המשימה הקשה בהחלט. אני נמצא במליאה כמה קדנציות ויש לפעמים שיש תנודות למעלה, למטה 

אמוציות לפעמים גברו ונהיו חזקות יותר. אני בטוח שכולנו, והצלחנו איכשהו להחזיק את העסק כאשר ה

בהיותנו אנשים מבוגרים ובעלי ניסיון ציבורי נוכל להבין שהיה פה תהליך דמוקרטי וכפי שאני רואה 

 –פעם ב אני מדווח ביישוב באופן שוטף על הנעשה  שמתבטאים האנשים, יש לכבד אותו ולהרים את המועצה.

בדיווח, תרשו לי לצטט ואני מתחזק ואחד הדברים הראשונים שכתבתי תיים וחצי כבר שנחודשים,  3-4

במליאת המועצה האזורית  מסגרת הפעילות של נציג יישוב" להקריא את זה לאחר ששמעתי מה שעיד אמר 

לא יכולה להתמקד בקידום האינטרס של יישובו בלבד. היא חייבת להתבצע על בסיס ראייה רחבה יותר 

המביעה דאגה לאזור כולו על מגזריו. כבר ציינתי בהזדמנויות קודמות שמוסד מליאת המועצה משול 

. כך האמנתי ומאמין י האזור כולו" לפרלמנט אזורי הדן בצרכי כולם ולא בכל סקטור לחוד מנוטרל מצרכ
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היום וכך פעלתי לאורך הזמן ואמשיך לפעול. בגישה כזאת אני מציע לקבל את עובד, ברצון טוב כפי שהולך 

 ומתבטא פה. 

וכמה שנים, כשדני נבחר, הייתה לי הזכות לשבת במועדון של קיבוץ יזרעאל, יחד עם  20לפני  – יצחק צפדיה

שהיו  2, 1יש פה מעט מאוד אנשים, עיד ואולי עוד יאה, לבנות את חזון המועצה. אנשי המועצה ואנשי המל

השסע בין הכפרים למושבים לקיבוצים היה באותה תקופה. הפגישות בהתחלה היו מאוד מאוד מתוחות. 

השנים האחרונות חל תהליך מאוד מאוד חיובי של חברות ורעות ושילוב  20מאוד מאוד גדול וניכר. במהלך 

ים. במהלך הבחירות של עובד המילים של שילוב כולם וחיבוק ועבודה משותפת ועבודה למען כולם נשמעו ידי

ילך. את העגלה הזאת אי אפשר  חזור ואמור הרבה מאד פעמים. זה בעיני מתכון להצלחה. בלי זה, זה לא

עלינו כמליאה ועליך כראש כים לכיוונים שונים. שלסחוב לבד. היא מורכבת מידי. היא כבדה מידי. יש שמו

מועצה, עובד, יש אחריות אדירה והיתרון שאתה צעיר יחסית לרוב המשתתפים פה, כי אולי זה מכניס אותך 

הרבה מאוד הצלחה. הרבה מאוד כוחות, ונכון שזה נשמע קלישאי  עם איזה כוחות שחלקם כבר התעייפו מהם.

 טוב. ונדוש, אבל ההצלחה שלך היא ההצלחה של כולנו. מזל

)לרמי(  ואני מקווה שזה ימשיך ככה. אני מאחלת בהצלחה לכולם. יש אווירה של חגיגיות פה – שרי הרפז

. אני ת ההשקעה שלךבהחלט מעריכה גם את העבודה שלך ואאנחנו יושבים בכמה וועדות אתה ואני, ואני 

ש עכשיו דרך חדשה ונבחר שנה שהיו פה, שברובן היו שנים טובות וי 20 –חושבת שאי אפשר למחוק את ה 

 חדש וזה טוב. זה טוב להחליף, זה טוב לרענן ואני מאחלת לכולם הצלחה ושכולנו נשלב ידיים. 

 . אני גאה בך שאתה ראש מועצה. נותוהייתי גאה להיות חלק מהתהליך שעברנו בשנתיים האחר – דוד בנופיל

שנה. ממש  21עבדתם, נתתם שירות לתושבים שלנו במשך אני שמח ואני רוצה להגיד לרמי ועיד תודה רבה. 

תודה רבה לכם. מה לעשות, כמו כול דבר טוב שמתחיל ומתחיל דבר עוד יותר טוב, אז צריכים אולי לרענן. אני 

אישית רוצה להגיד לך רמי תודה רבה. אנחנו גרים אחד ליד השני. ניהלנו מערכת בחירות יפה, שקטה, אפילו 

יד, לך אני רוצה להגיד תודה רבה. פניתי אליך פעם אחת וזכיתי למענה. ממש תודה רבה לכם נעימה יחסית. ע

 על כל מה שעשיתם  והצלחה בהמשך הדרך שלכם. 

 2סעיף 
לסדר 
:  היום

החלפת 
חתימות 
ואישור 
זכויות 

חתימה 
לראש 

המועצה 
הנכנס 

במועצה 
ובגופי 
 הסמך.

 

זכויות החלפת חתימות ואישור סעיף  -  ראש המועצה
זה  חתימה לראש המועצה הנכנס במועצה ובגופי הסמך.

אמנם עניין טכני, אבל פורמאלית צריך להצביע ואני 
החלפת   -מביא זאת לצבעה. אני מקריא עוד פעם 

חתימות ואישור זכויות חתימה לראש המועצה הנכנס 
 במועצה ובגופי הסמך.

 

 26 –בעד 

 אין -נגד

 אין –נמנע 

 : מליאת המועצה מאשרת :  החלטה

 ת.ז. לעיד סליםביטול זכות חתימה 

במסמכי המועצה האזורית  055812374

 הגלבוע ובגופי הסמך של המועצה : 

החברה הכלכלית  -

 גלבוע בע"מ.

תאגיד קולחי  -

 הגלבוע בע"מ.

מרכזים  -

קהילתיים הגלבוע 

 בע"מ.
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בעלי זכות חתימה שניה ושלישית 

רשומים במסמכי המועצה וגופי הסמך ה

 בהחלטה זו יישארו כתקנם.

ת.ז.  לעובד נורמתן זכות חתימה 

במסמכי המועצה האזורית  028412005

 הגלבוע ובגופי הסמך של המועצה : 

החברה הכלכלית  -

 גלבוע בע"מ.

תאגיד קולחי  -

 הגלבוע בע"מ.

מרכזים  -

קהילתיים הגלבוע 

 בע"מ.

בעלי זכות חתימה שניה ושלישית 

במסמכי המועצה וגופי הסמך הרשומים 

בהחלטה זו יישארו כתקנם. חתימתם 

בצירוף חותמת המועצה  יחד כפי שנקבע 

מחייבת את או חותמת גוף הסמך 

 המועצה וגופיה בהתאמה.

 

 :  מורשי החתימה במועצה ובגופי הסמך לאחר החלטת המליאה

 :  מועצה אזורית הגלבוע

 ראש המועצה. – 028412005 –ת.ז.  –עובד נור  .1

 גזבר המועצה. – 054415922ת.ז.  –ג'ואד זועבי  .2

 חתימת שניהם ביחד בצירוף חותמת המועצה, תחייב את המועצה לכל דבר ועניין.

 

 :  גלבוע החברה הכלכלית לפיתוח ולהשקעות בע"מ

 ₪  :  200,000עד לסכום של 

 ראש המועצה. – 028412005 –ת.ז.  –עובד נור  .1

 מנכ"ל גלבוע החברה הכלכלית לפיתוח ולהשקעות בע"מ. – 056658172ת.ז.  –ירון אוחיון   .2

 חתימת שניהם ביחד בצירוף חותמת החברה, תחייב את החברה הכלכלית לכל דבר ועניין.

 ₪ :  200,000מעל סכום של 

 ראש המועצה. – 028412005 –ת.ז.  –עובד נור  .1

 מנכ"ל גלבוע החברה הכלכלית לפיתוח ולהשקעות בע"מ. – 056658172ת.ז.  –ירון אוחיון   .2

 גזבר המועצה. – 054415922ת.ז.  –ג'ואד זועבי  .3

 חתימת שלושתם ביחד בצירוף חותמת החברה, תחייב את החברה הכלכלית לכל דבר ועניין.
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 :  קולחי הגלבוע בע"מ

 ראש המועצה. – 028412005 –ת.ז.  –עובד נור  .1

 מנכ"ל תאגיד קולחי הגלבוע בע"מ. – 034012856ת.ז.  –מוחמד אלבחירי   .2

 חתימת שניהם ביחד בצירוף חותמת החברה, תחייב את החברה לכל דבר ועניין.

 

 :  מרכזים קהילתיים הגלבוע

 ראש המועצה. – 028412005 –ת.ז.  –עובד נור  .1

 .הקהילתיים גלבועמנהלת המרכזים  – 027413301ת.ז.  –סיוון גולדמן   .2

 לכל דבר ועניין. עמותה, תחייב את ההעמותהחתימת שניהם ביחד בצירוף חותמת 

 

 

 רשמה : אלונה סדן שאול, מנהלת הלשכה.

 

 על החתום

 

  ___________________              ________________________ 

 ראש המועצה - עובד נור    מזכיר המועצה –אילנה חייט 
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