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 1/11פרוטוקול מליאה מ תיצמת

 31.1.11: תאריך 

 : על סדר היום 

תושבת , תרומתה האדיבה למועצה של הציירת אורלי ברנט -טקס חגיגי לקבלת ציור הגלבוע  .1
 .היישוב גן נר

 . 22.12.10מיום  11/10,  22.12.10מיום  10/10: אישור פרוטוקולים קודמים .2

 .ראש המועצה , דני עטר -דיווח שוטף  .3

 .מרטון –ר רונית דוידוביץ "ד –סקירה לחברי המליאה  –תכנית אב לפיתוח בר קיימא  .4

 .יזרעאל, רמת צבי, עין חרוד איחוד, גן נר:  2011אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת  .5

 .רים"אישור תב .6

 .שונות  .7

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

 המליאה
 נוכחים אורחים

 גן נר –ציירת  –אורלי ברנט  ט"רמ –ארז שטיין  אביטל –שאול מיכאל  ראש המועצה –דני עטר 

ראש  –ר רונית דוידוביץ "ד גזבר המועצה –ואד זועבי 'ג אומן –רמי אמויאל  מוקיבלה –עיד סלים 
תכנית אב  –צוות תכנון 

 לפיתוח בר קיימא

יועץ  –ד אילן מירון "עו בית אלפא –שמחה צלניקר  ברק –רמי אלהרר 
 משפטי

מנהל מחלקת  –שלומי גרנוב 
 איכות הסביבה

מנהלת  –שאול  -אלונה סדן גדעונה –אהרון יהושוע  אדירים –יהודה עמר 
 הלשכה

 ט המועצה"קב –משה שלמה 

   גן נר –אליהו ארבל  בית השיטה –שמוליק כהן 

   גדיש –יעקב פרץ  גבע –דן פלג 

   חפציבה –יאיר אפשטיין  דבורה –עמרם עמוס 

   כפר יחזקאל –יצחק שדה חן  טמרה –תייסיר זועבי 

   מגן שאול –נוח ליאור אברהם  יזרעאל -שלמה לוי 

   מוקבלה -עותמאן זיאדה  מיטב –חיים יוסף 

   מוקבלה –מופיד זיאדת  מלאה –מנשה אזרד 

   נעורה -חאלד חלדי  מולדת –מנחם רון 

   נעורה –מוחמד זועבי  ניר יפה –פז  -פליקס דה

   סנדלה –עיזאת עומרי  עין חרוד איחוד –צביקי נור 

   פרזון -רחמים אליה  עין חרוד מאוחד –רמון בן ארי 
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    רמת צבי –שניר פרידמן 

    תל יוסף – שחרצבי 

 

 : תמצית הדברים

 החלטה תמצית הדברים הנושא לסדר היום

 .תושבת היישוב גן נר, תרומתה האדיבה למועצה של הציירת אורלי ברנט - "הגלבועשער "טקס חגיגי לקבלת ציור 
 

אישור :  לסדר היום 2נושא 
 10/10: פרוטוקולים קודמים

מיום  11/10,  22.12.10מיום 
22.12.10 . 

 

 17 –בעד  

 אין –נגד 

 אין –נמנע 

 :  החלטה

מליאת המועצה . א
פרוטוקולים מאשרת 

מיום  10/10: קודמים 
מיום  11/10,  22.12.10
22.12.10 . 

 

דיווח :  לסדר היום 3נושא 
 .משוטף ראש המועצה 

במקומו תוצג מחלקת  .לנוכח גודש הנושאים יורד מסדר היום
 .שתחל לפעול בימים הקרובים, פיקוח סביבתי

 

 

תכנית אב :  לסדר היום 4נושא 
סקירה  –לפיתוח בר קיימא 

 .לחברי המליאה

  –ר רונית דוידוביץ מרטון "מרצה ד -תכנית אב לפיתוח בר קיימא  -
 : דגשים לסקירה

  קיימות כתפיסה כוללת מנחת : דגש . ב לסיכום"מצגת מצ –הצגת התכנית ושלבי העבודה
 .פיתוח וצמיחה לאורך זמן

 :התכנית חייבת ליצור קשר ישיר בין פרט וקהילה

 .שינוי דפוסי ניהול ומשילות מקומית -

 .הטמעה ויישום בכלל המערכת האזורית -

 .שילוב הקיימות בכל אורחות החיים של הקהילה המקומית בגלבוע -

, אטרקטיבית, ר צמיחה איכותיתשכך שתאפ, התכנית בכלכלה ובתיירותפיתוח ושילוב  -
, אקדמיה –ופיתוח קשרים רב תחומיים , תוך הרחבת מעגל השותפים ושיתופי הפעולה

 .כלכלה ועוד

 .מודל שישתף בידע ומומחיות -

 .סביבתי, כלכלי, פרויקט חברתי -

  מפגש ציבורי רחב ואירוע השקת התכנית 2010בסביבות אפריל. 

  –מן שאלות ותשובות ז -
 : ראש המועצה

לשם הנעת התהליך ויציקת , אנו מקנים חשיבות רבה לשיתוף הציבור באופן הדרגתי ומושכל
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. שנת איכות הסביבה –ולטווח הקצר , תכנית אב לפיתוח בר קיימא -תכנים לטווח הארוך
כמו פיילוט הפרדת  –" ירוקה"התכנית היא בסיס למכלול פעולות שיהפכו את המועצה למועצה 

תכניות , שיוחל בישובי המועצה בקרוב( רטובה"אשפה יבשה ואשפה )אשפה לשני זרמים 
 .'פיתוח נופי וכיוב, ס וגני הילדים"בבתיה

במענה לשאלות החברים משיב כי היועץ המשפטי בשיתוף הגורמים המקצועיים במועצה יחלו 
 .ביבה ולחקיקה הראשית בנושאלפעול להתאמת חוקי העזר לתפיסת שימור ואיכות הס

, אלה קובעת גבולות גזרה רחבים מאוד, תכנית האב לקיימות אינה מחליטה עבור התושבים
הקיימות . את התכנים הראויים והמתאימים להם, בהליך שיתוף הציבור, לתוכם יצקו התושבים

תה בהסברה שתתחיל פעול, יחידת הפיקוח היא יחידה אופרטיבית. היא תכנית חברתית במהותה
 .והתראה ולאחר מכן תחל לפעול לאכיפה

 
  –יעדים ואופן פעולה , מבנה –הצגת יחידת הפיקוח  -

 
 -זמן שאלות ותשובות  -

אישור :  היוםלסדר  5נושא 
תקציבי ועדים מקומיים לשנת 

, עין חרוד איחוד, גן נר:  2011
 .יזרעאל, רמת צבי

 

 :  גזבר המועצה
 .וועדת הבדיקהכל התקציבים עברו את אישור 

 : ששי יעקב
. עליה לא ידע, בגביית מיסים 10%בתקציב גן נר ישנה העלאה של 

 .מבקש שלא לאשר התקציב עד בדיקתו סוגיה זו
 :  ראש המועצה

מאשר הבקשה באשר להשהיית אישור תקציב וועד מקומי גן נר 
 .עד לישיבת המליאה הבאה, 2011לשנת 

 17 –בעד 

 אין –נגד 

 אין –נמנע 

מליאת המועצה :  החלטה
תקציבי ועדים את מאשרת 

עין :  2011מקומיים לשנת 
, רמת צבי, חרוד איחוד

 .יזרעאל

אישור :  לסדר היום 6נושא 
 .רים"תב

 

רים כפי "ראש המועצה מקריא ומפרט את רשימת התב -
  –ב לפרוטוקול "שחולקה במליאה ומצ

  -זמן שאלות ותשובות  -

 17 –בעד 

 אין –נגד 

 אין –נמנע 

מליאת המועצה :  החלטה
מאשרת את רשימת 

רים כפי שהובאה "התב
ב "בפני המליאה ומצ

 .לפרוטוקול

 .שונות :  לסדר היום 3נושא 

גריעת חבר מליאה  .א
 מהוועדות

  המליאה לגריעת חבר המליאה שאול מיכאל מבקש אישור
וועדת משנה , ועדת הנהלה וכספים: מוועדות המליאה 

 .הנחות בארנונהלתכנון ובניה וועדת 

 17 –בעד 

 אין –נגד 

 אין –נמנע 

מליאת המועצה :  החלטה
גריעת חבר מאשרת 

המליאה שאול מיכאל 
ועדת : מוועדות המליאה 

וועדת , הנהלה וכספים
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משנה לתכנון ובניה וועדת 
 .הנחות בארנונה

אישור מינוי ממלא מקום  .ב
 למהנדס הוועדה המקומית

  עקב יציאה לחופשה בת כשלושה שבועות של מהנדס
ובכדי לא לעכב את עבודת הוועדה , בני סיגל, המועצה

' מבקש אישור המליאה למינוי ממלא מקום לאדר, המקומית
ואף תפקדה בעבר , שיש לה ההכשרה לכך, ריקי מעוז

תוקף המינוי הזמני יפקע . כמהנדסת הוועדה המקומית
מהנדס הוועדה המקומית  אוטומטית מיד עם שובו של

 .לעבודה

 17 –בעד 

 אין –נגד 

 אין –נמנע 

מליאת המועצה :  החלטה
מינוי ממלא מקום מאשרת 

ריקי מעוז כמהנדסת ' לאדר
הוועדה המקומית גלבוע 

מינוי זה . לתכנון ובניה
יפקע אוטומטית עם שובו 

של מהנדס הוועדה 
בני סיגל , המקומית

 .בתום חופשתו, לעבודה

 .מנהלת הלשכה, שאול -אלונה סדן : םוסרפל הכרע

 


