פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  05מיום ( 123223152.כא' כסלו תשע"ד)
נוכחים:
אייל בצר

יריב בן עזר

חנה פרידמן

ניר שנער

שאול פינקרפלד

אמנון שלו

אלכס גן

זאב גור

עידו דורי

יוחנן מעוז

דודו הלפר

אמיר כהן

אבנר כרמון

חיים חמי

דוד חדד

גבי בורנשטיין

דוד דרורי

מיכאל ראטה

אבנר לוי

דן קנריק

חסרים ,הודיעו:
אלי בן סימון

דפנה מאור

דניאל קורבולי

משה ציפורי

יעל לביא אפרת

ורד מרקיאר

עמי יעקובסון

חסרים ,לא הודיעו:
סלעית גדעון

מרדכי פורמן

עופר אבירן

יאיר שלו

יוסי גת

דני פז

טאהא סוואעד

רן יפעה

ירון גרוסמן

משה מרקוביץ

סלעית יעקובי

רמי יחיא

זיו ורהפטיג
משתתפים:
דן תנחומא ,דני עייק ,עו"ד יעל נורקין ,מורן ניר ,דובי וינגרטן ,לילך עמיצור ,ליאת מלכה ,מירי שריג ,ויקי
ליטבנקו ,דליה אייל ,אברהם ברקן1

דן תנחומא מציג את מצב הגשת הרשימות (מועמדים למליאה ולועד המקומי) בכל יישוב1
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אייל בצר – עדכונים:
לאחר תקופה ארוכה בה לא היה ברור אם משרד החקלאות יאשר תקציב בהמשך לקול קורא שפורסם
מטעמם לשיקום תשתיות ותיקות ביישובים ,בשבוע שעבר לאחר מאמצים רבים של המועצה מול משרד
החקלאות ,אושרו היישובים :מושב תל עדשים וקיבוץ שריד 1משרד החקלאות אישר לכל יישוב 215
מלש"ח שמתוכם היישוב (הועד המקומי) חייב להציג מצ'ניג של  055אלש"ח1
 #ההצבעות החלו לאחר השעה # 20:55

 32.4אישור פרוטוקול קודם
אישור פרוטוקול מליאה מיום  45נובמבר 11542
החלטה
לאשר את פרוטוקול המליאה מיום  25נובמבר 152.
נמנע 5 -
נגד 5 -
בעד 15 -
 מאושר

 32.4צווי ארנונה ועדים מקומיים לשנת 1522
דני מציג את הנושא – מצ"ב נספח א';
צווי מיסים לשנת  1541לעדים המקומיים; אלונים ,בית שערים ,בית לחם הגלילית ,גבת ,דברת,
הושעיה ,הרדוף ,היוגב ,הסוללים ,חנתון ,יפעת ,כפר ברוך ,כפר החורש ,מזרע ,רמת דוד ,תל עדשים1
החלטה:
לאשר את צווי הארנונה לשנת  1522של הועדים המקומיים; אלונים ,בית שערים,
בית לחם הגלילית ,גבת ,דברת ,הושעיה ,הרדוף ,היוגב ,הסוללים ,חנתון ,יפעת ,כפר
ברוך ,כפר החורש ,מזרע ,רמת דוד ,תל עדשים3
בעד 21 -

נגד 5 -

נמנע 2 -

 מאושר
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 32.0האצלת הסמכויות:
נדרש אישור המליאה להאצלת הסמכויות לועדים המקומיים – מצ"ב נספח ב' הסמכויות המואצלות
לועדים המקומיים ,לפי מודל ;1
החלטה:
לאשר את האצלת הסמכויות לוועדים המקומיים כפי שמפורט בנספח ב':
מודל תפעול  :1אחוזת ברק ,אלון הגליל ,אלוני אבא ,אלונים ,בית שערים ,בית לחם
הגלילית ,בלפוריה ,גבעת אלה ,גבת ,גזית ,גניגר ,דברת ,הושעיה ,הרדוף ,היוגב,
הסוללים ,חנתון ,יפעת ,כפר ברוך ,כפר החורש ,כפר יהושע ,מזרע ,מרחביה מושב,
מרחביה קיבוץ ,נהלל ,עדי ,עין דור ,ציפורי ,רמת דוד ,שדה יעקב ,שמשית ,שריד ,תל
עדשים ,תמרת3
סמכויות לפי מודל ( 2סמכויות בנושא קהילה ותרבות בלבד) :בית זייד ,מנשיית זבדה,
כפר גדעון ,סוועאד חמירה3
בעד 21 -

נגד 5 -

נמנע 5 -

 מאושר

 32.1צו ארנונה מועצה לשנת 1522
דני עייק ועו"ד יעל נורקין מציגים את הנושא – מצ"ב נספח ג' בהתאם לשיעור העדכון המתוקן
( )2133%שפרסם משרד הפנים1
החלטה:
לאשר את צו ארנונה מועצה לשנת  1522ואת השינויים החריגים לשנת  ,1522כפי שמפורט
בנספחים ג'3
נמנע 5 -
נגד 5 -
בעד 15 -
 מאושר

 3225עדכון תקציב מועצה לשנת 152.
דני עייק מציג את עדכון התקציב במבנה רבעוני – מצ"ב נספח ד'1
עדכון התקציב אושר על ידי הנהלת המועצה וועדת תקציב 1צפי גרעון לשנת  1542כ  055אלש"ח1
יריב בן עזר ,יו"ר ועדת תקציב :מודה לבעלי התפקידים על סיום שנת  1542במצב כמעט מאוזן1
השאיפה ששנת  1542תסתיים בגירעון נמוך יותר מהצפי ובכך להתחיל את תקציב  1541ללא גירעון
משנת 11542

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  05מיום ( 1114411542כא' כסלו תשע"ד)

-3-

החלטה:
לאשר את עדכון תקציב המועצה לשנת 152.
נמנע 5 -
נגד 5 -
בעד 21 -
 מאושר

 3222הצעת תקציב לשנת :1522
דני עייק מציג את הצעת תקציב המועצה לשנת  - 1541מצ"ב נספח ה'
התקציב עומד על סכום של כ  101115מלש"ח – מאוזן1
 ברבעון הראשון של שנת  1541יובא התקציב לדיון עומק במליאת המועצה לצורך בחינת
צמצום הוצאות והגדלת הכנסות1
החלטה:
לאשר את הצעת התקציב לשנת 1522
נמנע 2 -
נגד 5 -
בעד 21 -
 מאושר

עומס מלוות
מוצג על ידי דן תנחומא – מצ"ב נספח ו'1

 3221ועד מקומי ציפורי – בקשה להגדלת ערבות מועצה:
ועד מקומי ציפורי העביר בקשה למועצה לאשר עבורו ערבות מועצה נוספת בסכום של ₪ 155,555
לצרכי מימון חלקו של המושב בשיפוץ כביש הגישה לישוב1
לועד מקומי ציפורי אושרה ערבות מועצה על סך  ₪ 055,555בשנת  -1541הועד עומד בהחזרים1


גובה הערבות המבוקשת הינה בהתאם להחלטת מליאה מיום  25נובמבר  1550סעיף 1200
החלטה:
לאשר מתן ערבות מועצה בסכום  ₪ 155,555לועד מקומי ציפורי ,לצרכי מימון חלקו
של הועד המקומי בשיפוץ כביש הגישה לישוב3
בעד 20 -

נגד 5 -

נמנע 5 -

 מאושר
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 322.ועד מקומי שדה יעקב – בקשה לערבות מועצה:
ועד מקומי שדה יעקב העביר בקשה למועצה לאשר עבורם ערבות מועצה בסכום של  055אלש"ח לצרכי
מימון חלקו של המושב בבניית  1גני ילדים1
לועד מקומי שדה יעקב לא אושרה בעבר ערבות מועצה1
החלטה:
לאשר מתן ערבות מועצה בסכום של  055אלש"ח לועד מקומי שדה יעקב לצרכי מימון
חלקו של הועד המקומי בבניית  1גני ילדים3
בעד 21 -

נגד 5 -

נמנע 5 -

 מאושר

 3222תב"רים:
דני עייק מציג את התב"רים – מצ"ב נספח ז'
החלטה:
לאשר את התב"רים המפורטים בנספח ז'3
בעד 24 -

נגד 5 -

נמנע 5 -

 מאושר

___________

__________
בצר
אייל
ראש המועצה

דן תנחומא
מנכ"ל המועצה

רשמה :מורן ניר
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