
 

 תשע"ג(ו כסל )י"א  2115512452מיום  04פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 
 - 1 - 

 תשע"ג( כסלו י"א) 2..2112.41מיום  04פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 
 

 נוכחים:
 עידו דורי דן קנריק משה ציפורי דודו הלפר יוחנן מעוז אייל בצר

 ורד מרקיאר זאב גור דפנה מאור מרדכי פורמן זיו ורהפטיג אמיר כהן

 חיים חמי אבנר כרמון שאול פינקרפלד יאיר שלו דוד חדד אבנר לוי

   אמנון שלו יוסי גת דוד דרורי בי בורנשטייןג

      

 

 חסרים, הודיעו:

  אלכס גן יעל לביא אפרת חנה פרידמן ניר שנער מיכאל ראטה

      

 

 חסרים, לא הודיעו:

 ירון גרוסמן דאעטאהא סוו דני פז ירון אוחיון עופר אבירן ג'אמל עבד אל חלים

 סלעית יעקובי אלי בן סימון פעהרן י אליהו גור רמי יחיא משה מרקוביץ

     יריב בן עזר עמי יעקבסון

      

 

  משתתפים:

 שגיא וויץ1אסי אליה, ויקטוריה ליטבנקו, דני עייק, דן תנחומא, עו"ד יעל נורקין, ליאת מלכה, 

 

 :על סדר היום

 אישור פרוטוקול קודם 51

 אישור דירקטורים בתאגיד עירוני 21

 צווי מיסים ועדים מקומיים 31

 2453ו ארנונה מועצה צ 01

 (058943, 024024, 002244אישרור חשבונות בנק הפועלים ) 11

 וקרקעותוועדת גבולות  41

 ועדות ביקורת  41

 שונות 91

 
 

 

 אורית נוקד,  -מארחים את שרת החקלאות והכפר 

 השרה סוקרת את פעילות המשרד.
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 .41.נובמבר  11אישור פרוטוקול קודם מיום  4002

 55155124521אישור פרוטוקול מליאה מיום 

 

 החלטה
 

 112112.41.2לאשר את פרוטוקול המליאה מיום 

 4 -נמנע  4 -נגד  4. -בעד 

   

 מאושר 

 

 

 אישור דירקטורים לתאגידים עירוניים 4022

ביקשו חברי ההנהלה מהמועצה  2452נובמבר  40דן תנחומא מציג את הנושא; בישיבת ההנהלה מיום 

 דירקטורים בתאגידים העירוניים1 -ציגי ציבור לפנות לתושבי המועצה המעוניינים לשמש כנ

בת לעמותת התיירות בעמקים התקבלו קורות חיים של נשים )החלפת ליאת וייסבוך( לאחר ישי

 דן תנחומא ויוחנן מעוז יבדקו את התאמת המועמדות  כנציגת ציבור1, 2452נובמבר  59ההנהלה ביום ה 

 5/3חברי מליאה,   5/3עובדי מועצה,   5/3פנים: יש להתאים את הרכב הדירקטוריון לכללי משרד ה

 1 להלן רשימת הדירקטורים בתאגידים העירוניים הנדרשים לאישור:נשים 5/3מתוכם  -נציגי ציבור 

 נציגי מ2א2 עמק יזרעאל -444.שגיא הרכב דירקטוריון השלמה ל
 

 אושר ע"י 
משרד 
 הפנים

 תפקיד נוכחי כיום נציג שם

  עמק מ2א2 אסתר הקר  1
 יזרעאל

מנהלת  נציגת ציבור
 חשבונות)יפעת(

 
 

 אופק לתעסוקה)מעברים( נציגי מ2א2 עמק יזרעאלהרכב דירקטוריון 
 

 אושר ע"י 
משרד 
 הפנים

 תפקיד נוכחי כיום נציג שם

 עמק  מ2א2 אייל בצר אין צורך 1
 יזרעאל

 המועצהראש  נבחר

 עמק  מ2א2 חנה פרידמן אין צורך .
 יזרעאל

 מועצהסגן ר2  נבחר

הדס   4
 דוידסון

 עמק  מ2א2
 יזרעאל

 כפר יהושע נציגת ציבור

אברהם   0
 ברקן

 עמק  מ2א2
 יזרעאל

 מנכ"ל חכל עובד

2  
 

מנהלת מחלקת  עובדת  אתי גפן
 רווחה

6  
 

צביקה 
 אפשטיין

 תל עדשים נציג ציבור 
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 החלטה

 ולעמותת אופק לתעסוקה2 444.את הדירקטורים המוצעים לשגיא  לאשר

מליאה מותת התיירות: יובא לאחר בדיקת דן תנחומא ויוחנן מעוז לישיבת הע

 הקרובה2

 1 -נמנע  4 -נגד  4. -בעד 

   

 מאושר 

 

 צווי מיסים ועדים מקומיים 4062

 שמשית 2א

להטלה ראשונית שמשית  ועד מקומי מציג את בקשת ,יו"ר ועד מקומי שמשית ,ברוך שחורי

 1י תקשורתולמבנים המשמשים לצרכלארנונה למשרדים 

שמשית  ועד מקומי לא אישרה את בקשת 2452נובמבר  55מליאת המועצה בישיבתה מיום 

, הקובעים כי לא יאושר לועד לכללי משרדי הפנים והאוצר בניגוד שהבקשה עומדתמאחר 

היועצת המשפטית של המועצה הסבירה  1מקומי להטיל ארנונה ראשונה לנכסים שאינם מגורים

 את כללי משרד הפנים בעניין1

 

 החלטה

ולמבנים למשרדים לארנונה  הטלה ראשונה של ועד מקומי שמשיתלאשר את 

2 הבקשה תוגש על ידי ועד מקומי שמשית לאישור משרד המשמשים לצרכי תקשורת

 2הפנים ומשרד האוצר

 6 -נמנע  2 -נגד  14 -בעד 

   

 מאושר 

 

 ווי מיסים ועדים מקומייםצ 2ב

 -היישובים צווי המיסים של  ר בדיקת הצוות המקצועי של המועצה, דני עייק מציג אתלאח

הוועדים המקומיים המפורטים בהחלטה וכן מציג טבלה ובה פירוט תעריפי הארנונה למגורים, 

 '2אבנספח מפורט ומודלים של תפעול, כ

 

 החלטה

בלפוריה, , אלון הגלילאחוזת ברק, ועדים המקומיים: לאשר את צווי הארנונה לישובים ל

מרחביה מושב, נהלל, עדי, מזרע, כפר החורש, כפר ברוך, , יפעת, הרדוףגניגר, גזית, 

 רמת דוד, שדה יעקב, שריד2

  ,כולל מעבר לאזור ארנונה ג'2 - , יפעתהרדוףאלון הגליל 

 חריגה  העלאה 22%.כולל בקשת הועד המקומי לתוספת של : אחוזת ברק

 ממשרד הפנים2

  העלאה חריגה  24234%כפר החורש: כולל בקשת הועד המקומי לתוספת של

 ממשרד הפנים לנכס מסוג מגורים2



 

 תשע"ג(ו כסל )י"א  2115512452מיום  04פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 
 - 4 - 

 

 4 -נמנע  4 -נגד  1. -בעד 

   

 מאושר 

 

 

 414.צו ארנונה מועצה לשנת  4022

זור ג' של צו לעבור לא םעל בקשת והודיע , ועד מקומי יפעת וועד מקומי אלון הגלילועד מקומי הרדוף

  בהתאם את תעריף הארנונה למגורים1 נוהארנונה ותיק

 

 החלטה 

אזור ג' של  , יפעת ואלון הגליל מאזור ב' של צו הארנונה אללאשר את העברת הרדוף

  צו הארנונה2

 

 4 -נמנע  4 -נגד  4. -בעד 

   

 מאושר 

 

 

 

 אישרור חשבון בנק הפעלים 4032

ל  424החדש ובשל איחוד יחידות נוספות הוחלף מספר הסניף מבנק הפועלים סניף עפולה עבר למשכנו 

 0589431, 024024, 002244לחשבונות  (נספח ב', ג', ד'), המועצה נדרשת לאשר את הנוסח המצורף 024

 החלטה

, 0.60.2, 64..00לאשר את הנוסח המבוקש על ידי בנק הפועלים לחשבונות: 

 כמפורט בנספח ב', ג', ד'2 018344

 

 4 -נמנע  4 -נגד  4. -בעד 

   

 מאושר 

 

 

 וועדת גבולות וקרקעות 4082

 מוצע להקים ועדת גבולות וקרקעות1 2452נובמבר  59הנאמר בישיבת ההנהלה מיום לאור 

 חברי המליאה מבקשים לצרף לועדה נציגה1

 1אבנר כרמון, משה ציפורי, אלי בן סימון, אלכס גן, דפנה מאוריו"ר,  –עידו דורי 
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 החלטה

ה ציפורי, , אבנר כרמון, משיו"ר – הלה ממליצה למליאה לאשר את עידו דוריההנ

כחברי ועדת גבולות של המועצה ולאשר לועדה אלי בן סימון, אלכס גן, דפנה מאור 

רי דגני, דודי בריל( התייעצות עם / השתתפות קבועה של אנשי מקצוע )לדוגמא: עפ

 במידת הצורך לרבות קביעת נהלי עבודה2

 
 

 4 -נמנע  4 -נגד  13 -בעד 

   

 מאושר 

 

 

 

 ועדת ביקורת הושעיה 4242

 ת2ז2 שם משפחה שם פרטי
 451404443 קינסבורסקי רוברט
 413149054 חתן אריה

 414441020 אליהו יהונתן
 

כולם עומדים בתנאי הסף עפ"י  -על פי אישור מזכיר היישוב עפרה ברק ומינהל הכנסות המועצה 

 41.2.וני י 0.החלטת מליאה מיום 

 

 החלטה

 הושעיה2לאשר את חברי ועדת הביקורת 

 
 

 4 -נמנע  4 -נגד  4. -בעד 

   

 מאושר 

 

 

 

 

 

__________ 

  

______________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא
 ראש   המועצה  מנכ"ל המועצה


