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  :נוכחים

  שאול הלפרין  יריב בן עזר  משה ציפורי  אבנר לוי  חיים חמי  אייל בצר

  יוחנן מעוז  יהודה פינסקר  חנה פרידמן  מרדכי פורמן  יוסי גת  דודו הלפר

  יעידו דור  מאל עבד אל חלים'ג  סוועאד טאהא  ירון גרוסמן  עמי יעקובסון  אמיר כהן

  אלכס גן  סלעית יעקובי  דוד חדד  דוד דרורי  דפנה מאור  ירון אוחיון
  

  :הודיעו, נעדרים

  גיא לפידות  ורד מרקיאר  ארנון זייד  גדעון סלעית  זאב גור  זיו ורהפטיג

  מיכאל ראטה  אבנר כרמון  אלי בן סימון  גבי בורשטיין  יעל דגני  אריק יחיאלי

            דני פז
  

  :לא הודיעו, נעדרים

  עופר אבירן  ירון ברטנשטיין  אמנון שלו  רמי יחיא  איילת קלפון  דן קנריק

  

יעל ד "וע, מירי שריג, אברהם ברקן, אסף אלייה, דובי ויינגרטן, דן תנחומא, דני עייק :משתתפים

  .עוזי עשת, ליאת מלכה,נורקין
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 .ראשון מבין ארבעה, הערב מתקיים קונצרט של הפילהרמונית באולם ביפעת •
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 של המועצה 2008אישור מאזן  .75

י מבקר המועצה ומשרד "שאושר ע) 'ב נספח א"מצ( 2008דני עייק מציג את תמצית המאזן לשנת 

  . הפנים

  .יוצג בישיבת המליאה הבאה א"ונושא כ פירוט לחריגה מפעולות

  חלטהה

  .2008לאשר את המאזן לשנת 
  

  0 -נמנע   0 - נגד   24 -בעד 

      

 מאושר �

  

 2010אישור צו המיסים של המועצה לשנת  .76

  ).'בב נספח "מצ( 2010דני עייק מציג את ההצעה לצו המיסים לשנת 
  

  חלטהה

  ).הסבר על האזורים' גב נספח "מצ(, 2010לאשר את צו המיסים לשנת 
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  רים"תב .77

  :רים"שימת התבדני עייק סוקר את ר

מספר 

 ר"תב
 ר"שם תב

כ "סה

 ח"באלש
 הערות גורם מממן

1541 

 -שרותים הנדסיים 
בנושא  תכנון ביוב 

   מנהלה לביוב / משרד התשתיות הלאומיות  350 במועצה 

1396 
תשתיות דרכים 

   קרנות פיתוח, ל "קק, חקלאות  2200- חקלאיות 

1396 
תשתיות דרכים 

 360 חקלאיות 

  פות המועצה מקרנות פיתוח השתת 20%
   )משרד חקלאות + ל "משתתפים נוספים קק( 

1389 
חומש אלונים כבישים 

 462 פנימים 

, מועצה 2/3, ישוב  1/3ח "אש 750כללי חומש עד 
   מועצה 50%, ישוב  50%והיתרה 

1542 
מגרש ספורט משולב 

   משרד השיכון  650 סואעד חמיירה 

  2009משרד הפנים מענק פיתוח  *640 בעפגעי ט - אחוזת ברק  1543

          

     1,028- כ"סה  
  

  

המליאה מאשרת בכפוף לכך שהמועצה תפעל לגביית הסכום שאושר מתושבי אחוזת ברק או כל צד *

  .שלישי שהוא

  החלטה

  .כולל ההערה לגבי אחוזת ברק, רים"את רשימת התבלאשר 
  

  0 –נמנע   0 –נגד   23-בעד 

 מאושר �



  

  - 3  -  

 

 2010י מיסים ותקציבים של וועדים לשנת צוו .78

  .הנושא נדחה לישיבת המליאה הבאה

  

  

 שונות .79

  ועדת ביקורת –בית לחם 

, המליאה עודכנה כי מצד מועמדים שלא נבחרו לועדת הביקורת בבית לחם הגלילית הושמעו טענות

יין בחירת בין היתר על כך שלא היו בפני המועצה כל הנתונים המעודכנים לשם קבלת החלטה בענ

הוחלט לערוך בחירות , לאחר בדיקה שהתקיימה על ידי המועצה בעניין. חברי ועדת הביקורת

המליאה עודכנה כי לשם קבלת אינדיקציה נוספת . חוזרות לועדת הביקורת בבית לחם הגלילית

, יערך בקרב תושבי הישוב הליך של בחירות לחברות בועדת ביקורת, לבחירת חברי ועדת הביקורת

תוצאותיו יהוו המלצה למועצה הבאה לבטא את רצון התושבים בעניין זהות חברי ועדת ש

הוא של מליאת , הובהר כי שיקול הדעת המלא והקובע לעניין בחירת חברי הועדה. הביקורת

 . המועצה

  

  החלטה

הוחלט על ביטול מינויים של חברי ועדת הביקורת בבית לחם הגלילית לפי החלטת 

  .ועל עריכת בחירות חדשות לועדת הביקורת 2.8.2009המועצה מיום 
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___________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


