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 (תשע"ה כח' אייר) מאי 17מיום  31פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 נוכחים:

 אבנר כרמון יריב בן עזר אלי בן סימון שמעון סויסה עידו דורי אייל בצר

 צפריר ביכלר יוחאי פורת משה ציפורי דניאל קורבולי חנה פרידמן יואל בן ברוך

 חגית אבנרי מיאופיר שד עמי מירון טניה בונצ'וק משה לפידות יאיר כץ

 טוניה ליפשיץ גבי בורנשטיין יוסי גת גלעד דקל שי יזרעאלי שאול פינקרפלד

 אפי קידרון טלי זייד ישראל ויזל עדנאן עבד אל חלים חיים יזרעאלי מיקה בכר

    גתית רינות עומר נוביץ לימור ירון
 

 חסרים, הודיעו:

 מרדכי הייזלר איתי אדמון המיכאל ראט זיו ורהפטיג דורון מור דניאל די קסטרו
 

 חסרים, לא הודיעו:

    טאהא סוואעד רן יפעה עמי יעקובסון
 

דובי שגיא וויץ, לילך עמיצור,  אלי יהודה,ויקי ליטבינקו, , יעל נורקיןעו"ד  דן תנחומא, משתתפים:

 .ירנוינגרטן, מורן 

 

 :על סדר היום

 אישור פרוטוקול קודם .1

 הצגת אגף החינוך  .2

 ת כללי הנצחהועדה לקביע .3

 חובות אבודים .4

 תב"רים .5

 שונות .6

 

 :35/1א .מ.עדכון ת

 על ידי משרד הפנים: 35/1עדכון תמ"א עפרי דגני מציגה לחברי המליאה את נושא 

 .27/12/2005אשר אושרה על ידי הממשלה ביום  35א .מ.בימים אלה מתבצע עדכון לת

לפיכך, השינוי שמתבצע כיום, מהווה דבר חקיקה ומעמדה כשל תקנה בת פועל תחיקתי.  35א / .מ.ת

 בעשור הנוכחי. לתיקון התוכנית התקפה יחידהמהווה הזדמנות 

המועצה האזורית עמק יזרעאל והוועדה המקומית יזרעאלים מעוניינים להעביר את התייחסות 

 היישובים באופן מרוכז לוועדה המחוזית צפון, בקשר להצעה הנדונה וכן בקשר לרצון היישוב.

, אלוני אבא, בית כון להיום, רק יפעת נעשתה פנייה לבעלי התפקידים ביישובים )ועד מקומי ואגודות(, נ

 הגישו בקשה. שערים, הרדוף וציפורי 

)המועד האחרון להגשה לדוד  מבקשים מחברי המליאה לפעול לקידום התייחסות הישובים בהקדם

 (.15.6.2015מאי, ניתן להגיש עד ליום  14בריל שמרכז את הנושא היה ביום חמישי 
 

 

לאחר ששלומית  אייל בצר מברך את גתית רינות, נציגת המליאה מטעם הישוב תמרת

  שיחור נבחרה לתפקיד יו"ר ועד מקומי בתמרת והתפטרה מהמליאה.

 בהצלחה לגתית ובהצלחה לשלומית בתפקיד החדש.
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 בש תשע"הפסטיבל חלב וד

את חג השבועות בפסטיבל חלב ודבש שיתקיים  2000המועצה האזורית עמק יזרעאל מציינת החל משנת 

הפסטיבל נושא אופי של חגיגה עממית, חגיגת טבע וכפר חקלאית  במאי. 16-24השנה בין התאריכים 

את אמיתית, שבה משולבים מופעים מוסיקליים בניחוח ארץ ישראל הישנה והטובה, טקסי הב

ביכורים, מופעי מחול, הרקדות, ערבי שירה וזמר, שוק איכרים, טיולים מודרכים בנופי העמק 

 הקסומים, רכיבת סוסים, ירידי אמנים, פעילויות יצירה ופעילויות באתרי התיירות.

 כולם מוזמנים! –כל הפרטים באתר המועצה 

 

 

 :2015מרץ  29אישור פרוטוקול קודם מיום  .144

 קן את נוסח הדברים שעידו אמר בסעיף שונות בעניין אמוניה במפעלי שחק.מיקה בכר מבקשת לת

 

 החלטה:

 2015מרץ  29מיום  12לאשר את פרוטוקול מספר 

 0 -נמנע  0 -נגד  32 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 :הצגת אגף החינוך .145

 מצ"ב נספח א' –רחל שחורי, מנהלת אגף החינוך מציגה את אגף החינוך 

 מצ"ב נספח ב' – 2015ינוך מציג את תקציב יואל גרינצייג, חשב אגף ח

 

 

 

 

 :ועדה להנצחת כללי הנצחה .141

, מוצעת רשימה של מועמדים לשמש  2013בהתאם להחלטת הנהלת המועצה מישיבתה בחודש מרץ 

 כחברי הועדה שיקבעו את הכללים להנצחה במועצה האזורית עמק יזרעאל.

 רשימת המומלצים לועדה המוצעת לאישור ההנהלה;

יוסי עמיר, ד"ר יעקב אזואלוס, ד"ר דלית יסעור בורוכוביץ, פרופ' איריס חיימוב, ד"ר שרה שדמי, ה"ה 

 אלה אילת, דן תנחומא.

 חברי ההנהלה מבקשים לדעת מה תחום העיסוק של החברים ברשימה, אייל בצר מציג את הפרטים.

להקצות סמכויות נוספות,  עו"ד יעל נורקין: הסמכות הראשונה לועדה הינה קביעת אמות מידה וניתן

 כגון ייזום הנצחה, מתן המלצות למליאה בעניין בקשות להנצחה.

חברי ההנהלה מבקשים לצרף ייצוג לצעירים, בני מיעוטים, ונציג הגופים הסביבתיים ושהועדה תאסוף 

 מידע מרשויות אחרות.
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 החלטה:

יצוג לצעירים, לאשר את הרשימה המוצעת של מועמדים לשמש בועדה וכן להוסיף י

. הועדה תביא לאישור ההנהלה בני מיעוטים והגופים הסביבתיים )רט"ג / קק"ל(

 והמליאה כללים ואמות מידה להנצחה מטעם המועצה.

מתן סמכויות נוספות המליאה תחליט לגבי  ,לאחר אישור במליאה של הכללים

  ., כגון המלצות להנצחה לועדה

 בתוך שלושה חודשים יוצגו המלצות הועדה.

 0 -נמנע  0 -נגד  33 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 ;חובות אבודים .147

 עו"ד יעל נורקין מציגה את הנושא;

ישנם מקרים בהם מבקשת המועצה למחוק חובות של נישומים, בגין ארנונה ותשלומי חובה 

 (.אחרים, בשל העדר יכולת לגבות את החוב מהנישום )"חובות אבודים"

 81לפקודת העיריות, סעיף  339 -ו 338המועצה רשאית לפעול בנושא זה, בהתאם לסעיפים 

 לצו המועצות האזוריות, ובהתאם לנהלי משרד הפנים.

, עוסק בנוהל מחיקת חובות לרשויות מקומיות, וקובע כי 05/2012חוזר מנכ"ל משרד הפנים 

שהחוב הינו חוב אבוד שאינו  רשות מקומית רשאית למחוק לחלוטין חוב לנישום מהטעם

 ניתן לגבייה, בהתקיים התנאים הבאים:

מדובר בחוב של חייב שאינו בעל זכות בנכס מקרקעין או בנכס אחר בעל ערך כלכלי  .א

 הניתן למימוש ומאפשר את פרעון החוב.

 שנים, מהמועד שנקבע בחוק לתשלומו. 3החוב בפיגור של לפחות  .ב

 מיצוי הליכי גבייה. .ג

קבע, שמועצת הרשות המקומית, תקבע כללים בנוגע להליכי גבייה שיש לנקוט, משרד הפנים 

 טרם הכרזה על חוב כחוב אבוד.

 הוסבר כי קיים סוג הליך של מחיקת חוב בהסדר פשרה, הליך זה אינו מובא במסגרת הזו.

 המליאה נדרשת: 

 .להסמיך את וועדת ההנחות לאשר מחיקת חובות אבודים לפי נוהל מחיקת חובות .א

 הליכי הגבייה אשר ינקטו טרם המלצה על חוב אבוד יהיו כלהלן: .ב

 

  :קריטריונים המפרטים את מיצוי הליכי גביה הננקטים נגד חייבים

משלוח מכתבי התראה לחייב, בהתאם לפקודת המסים )גביה( והוראות היועץ המשפטי  .א

 לממשלה.

ה, רישום עיקולים על ביצוע עיקולים בחשבונות בנק ואצל צדדי ג' אשר ידועים למועצ .ב

 כלי רכב וכן עיקול בפועל של מיטלטלין.
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קבלת חוות דעת היועץ המשפטי אשר תקבע, אם יש מקום לנקוט הליכי גבייה משפטית  .ג

 כנגד חייב, ולבדוק סיכוי משפטי לכך, לרבות בשל תועלת נמוכה אל מול עלות גבוה 

 

י מיצוי הליכי הגבייה, יהיו למועצה. במידה ויוחלט לנקוט בהליכי גבייה משפטית, אז

 לעיל. 1-2כאמור בסעיפים 

במקרה של נישום שהוא תאגיד, תפעל המועצה, ככל הניתן, לגביית החוב מבעלי  .ד

 השליטה בתאגיד, אלא אם אין סיכוי של ממש בעניין.

 על אף האמור לעיל, לא יבוצע מימוש עיקולים לנכסים מכבידים, כגון: .ה

 עלות מימושם, עולה על ערכם.נכסים בעלי ערך נמוך, ואשר 

המועצה לא תנקוט בהליכי פשיטת רגל כנגד חייבים, מאחר ומדובר בהליך ממושך ויקר.  .ו

 מטעמים אלו, גם לא תנקוט המועצה בהליכי פירוק, כנגד נישום שהוא תאגיד.

באפשרות המועצה למחוק חובות לנישומים אשר מתנהלים כנגדם הליכים לפשיטת רגל /  .ז

ם לגובה חובות הנישום לנושים השונים, וסיכוי המועצה לקבלת דיבידנד פירוק, בהתא

 עבור חוב הנישום למועצה.

המועצה לא תפעל לאיתור זכויות בנכסים של חייבים באמצעות חוקר, אלא אם לא ניתן  .ח

לאתר זכויות אלה באמצעים אחרים, לרבות באמצעות רשות האכיפה והגביה, או 

 ₪. 100,000 -במקרים של חובות הגבוהים מ

במקרים של חייב שנפטר, תפעל המועצה, בהתאם לדין, לגביית החוב מיורשי החייב.  .ט

המועצה תפעל לגביית חוב כנגד יורשים, רק במקרים בהם קיים צו ירושה או צו קיום 

צוואה, אשר מזהה את היורשים, וכן אם נראה שהיקף העזבון יביא תועלת במימושו. 

 ל נוהל זה.לגבי גבייה מיורשים יחו

 
 

 

דן תנחומא מציג את רשימת החובות האבודים ומציין שזו הפעם הראשונה שהעניין מובא בפני 

 ההנהלה והמליאה על מנת לקיים את ההליך.

 

 

 
 

 החלטה

לאשר את הסמכת ועדת ההנחות לטפל במחיקת חובות אבודים וכן לאשר את 

 אבודים. בטרם מתן המלצה למחיקת חובות לביצוע הנדרשיםההליכים 
 

 0 -נמנע  0 -נגד  33 -בעד 

 מאושר 
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 תב"רים: .141

 'גמצ"ב נספח  –דן תנחומא מציג את התב"רים 

 

 החלטה:

 '.גלאשר את התב"רים המפורטים בנספח 

 0 -נמנע  0 -נגד  25 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה: מורן ניררש

___________  __________ 

 ראייל          בצ  דן      תנחומא

 ראש   המועצה  המועצהוגזבר מנכ"ל 


