
 

 (דתשע")א' תמוז   29.06.2014מיום  05פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 
 - 1 - 

 

 תשע"ד( א' תמוז) 9102 יוני 92מיום  5פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 נוכחים:

 דורון מור שמעון סויסה זיו ורהפטיג יוסי גת עידו דורי אייל בצר

 מעוז בר און יוחאי פורת יריב בן עזר משה ציפורי דניאל קורבולי טלי זייד

 חגית אבנרי זלרמרדכי היי עמי מירון טניה בונצ'וק משה לפידות חנה פרידמן

 עומר נוביץ גבי בורנשטיין גלעד דקל דניאל די קסטרו חיים יזרעאלי שאול פינקרפלד

 לימור ירון טוניה ליפשיץ שלומית שיחור מיכאל ראטה איתי אדמון יאיר כץ

   יואל בן ברוך ישראל ויזל אפי קידרון אבנר כרמון

 

 חסרים, הודיעו:

 צפריר ביכלר שי יזרעאלי טאהא סוואעד סימון אלי בן אופיר שדמי עמי יעקובסון

    ורד מרקיאר מיקה בכר יאיר שלו

 

 חסרים, לא הודיעו:

     רן יפעה עדנאן עבד אל חלים

 

אסי אליה, דליה אייל, ליאת מלכה, , מורן ניר, יעל נורקיןעו"ד  דני עייק, דן תנחומא, משתתפים:

 י ורמוס, עמרי סאאל, צחויקי ליטבינקו, מירי שריגברקן,  אברהם

 
 

 :על סדר היום

 אישור פרוטוקול קודם .1

 חיבור היישוב גזית למט"ש דברת .2

  התקשרות בחוזה חכירה עם חברת החשמל בקשר לת"ט בסוועאד חמירה .3

 חוק עזר חנייה .4

 צווי מיסים ועדים מקומיים  .5

 צו מיסים מועצה  .6

 מינוי ממונה חופש המידע .7

 מינוי חבר אסיפה בחברת יובלי העמק  .8

 אלש"ח( 252רבות לועד מקומי כפר יהושע )ע .9

 מלש"ח( 2ערבות לחברת יובלי העמק ) .12

 " עבור כספי הוריםעמק מערביבי"ס "הפתיחת חשבון בנק  .11

 לדורף הרדוףושינוי מורשי החתימה בבית הספר התיכון מקיף ו .12

 בשני חשבונות הבנק של בית הספר היסודי וולדורף הרדוףשינוי מורשי החתימה  .13

 תב"רים .14

 + חופשה שותפות ביחד גליל מרכזיוועדת היגוי ראש המועצה במסגרת נסיעת וח בדבר דיו .15

 שונות .16
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 9102 אימ 00אישור פרוטוקול קודם מיום  .29

 

 החלטה:

 9102מאי  00מיום  2לאשר את פרוטוקול מספר 

 1 -נמנע  1 -נגד  95 -בעד 

 מאושר 

 

 ;חיבור גזית למט"ש דברת .24

קיימת ועתידית( למט"ש האזורי דברת ובכלל זה חיבור לקו  –רחבה חיבור הישוב גזית )ישוב ותיק וה

 מאסף והתקנת חלקים מקו מאסף ומתקנים נלווים, בהתאם לתכנון.

 

 החלטה:

קיימת ועתידית( למט"ש האזורי דברת ובכלל זה  –)ישוב ותיק והרחבה  חיבור היישוב גזיתאת לאשר 

 נלווים, בהתאם לתכנון. חיבור לקו מאסף והתקנת חלקים מקו מאסף ומתקנים

 

 1 -נמנע  1 -נגד  95 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 ;9105צו מיסים מועצה לשנת  .22
 

 2215צו הארנונה לשנת  ת לאשר אתונדרשכל פי תקנות חדשות שקבע שר הפנים, הרשויות המקומיות 

 .2214 יליו 1עד ליום 

את צו המיסים של לאשר  עו"ד יעל נורקין הציגה את בקשת המועצה: המליאה מתבקשת, כבכל שנה,

 מגלם את ) 2.75% העלאה המוטלת על כלל המדינה בשיעור של בתוספת , השנה2215 לשנת – עצהוהמ

לאשר שורה של בקשות להעלאות חריגות ושינויים חריגים,  בקשת המועצהתמ לכך, בנוסף .המדד(

 .5%של  לתעריפי הארנונה העלאה ובכללם

 של המועצה בקשה מפורטת – + ב' מצ"ב נספח א

 הסבר לשלושת אזורי המגורים:

 :'ישובים באזור א' של צו המסים מתאפיינים בכך שהועדים המקומיים שלהם אינם מטילים  א

ארנונה לעסקים וכן בכך שחלק מהועדים המקומיים אף אינם מטילים ארנונה למגורים 

  מטעמם.

 :'נונה שהועדים המקומיים ישובים באזור ב' של צו המסים מתאפיינים בכך ששיעור האר ב

זהו האזור ההיסטורי הקיים  שלהם מטילים דומה לשיעור שמטילה המועצה באותו אזור.

 במועצה. 

 :'ישובים באזור ג' של צו המסים מתאפיינים בכך ששיעור הארנונה שהועדים המקומיים  ג

בר מדו –מהשיעור שמטילה המועצה באותו אזור  32%שלהם מטילים מגיע עד לשיעור של 

 .לעניין הטלת ארנונה למגורים על ידי ועד מקומי באזור חדש שהוקם נוכח עמדת משרד הפנים
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על מנת שלא ינזק כלכלית,  אין הבדל בין אזור ב' לאזור ג' בעניין הארנונה שאינה למגורים.

ההפרש בין הארנונה שהיא מטילה שיעור את הנמצא באזור ג', המועצה משיבה לכל ועד מקומי 

  ריף אזור ב' לבין התעריף באזור ג'. לפי תע

 

המועצה פועלת להעביר את כל היישובים מאזור ב' לאזור א' או ג'. אזור ב' אינו עומד בכללי משרד 

 הפנים.

היועצת המשפטית הסבירה כי מאחר ועד מועד זה לא ניתנו תשובות משרד הפנים ומשרד האוצר 

)חלקן  2214קש לחזור על חלק מהבקשות לשנת על ידי המועצה, מבו 2214לבקשות שהוגשו לשנת 

  .כנספח ב'בשינויים( והוצגו הבקשות על פי הנוסח במצ"ב 

 :5%נערך דיון בעניין העלאת ארנונה לתעריפי המועצה בשיעור של 

התקציב לטווח הרחוק המועצה בחנה את  .גידול בהוצאותצריך מהמבורך אייל בצר: גידול האוכלוסיה 

 מנת להמשיך לספק שירותים ברמה גבוהה נדרשת תוספת הכנסות. תוך התייעלות ועל

, לשנים הבאות עבור המועצה איריס אפרת, מנכ"ל חברת אורבניקס מציגה סיכום תחזית תקציבית

 ;'גמצ"ב נספח עבודה מקיפה 

נוכח בחינת מצבה הכלכלי של המועצה והגזירות החדשות המוטלות על המועצה חדשות לבקרים על ידי 

, חל צורך של ממש בהעלאת שיעורי הארנונה, על מנת שניתן יהיה לעמוד משלהי הממשרד

 בהתחייבויות 

צויין כי בנוסף, המועצה מבצעת צעדי התייעלות בתחומים רבים,  ולא לצמצם בצורה קשה שירותים.

 אזוריות השוואה למועצותבחינת המצב הכלכלי של המועצה נעשתה ב אשר יביאו לצמצום בהוצאות.

"איומים"  . כן הובאו בחשבוןוכד'( , גודל מועצה, מס' תושביםאקנומי – למועצה )סוציו ןומות בהרכבד

 ₪.להעברת הכנסות מהמועצה לרשויות שכנות בהיקף של מיליוני 

 ., רוב ההכנסות יהיו מעסקיםלשנה ₪ 222מ"ר הינה כ  172העלאה הצפויה לבית בסדר גודל של כ 

 
 

 

 החלטה

המצ"ב כנספח א', הכולל שיעורי ההעלאות  9105ונה לשנת צו הארנ לאשר את

  .5%העלאת הארנונה ב  ושינויים חריגים המפורטים גם בנפרד בנספח ב' והכולל 

 4 -נמנע  00 -נגד  02 -בעד 

 מאושר 

 

 

 ;בסוואעד חמירה ט"תהתקשרות בחוזה חכירה עם חברת חשמל בקשר ל .25

מ"ר( ועל  1,468בסוועאד חמירה )שטח החלקה הוא  57 חלקה 12352המועצה היא בעלת הזכויות בגוש 

רנספורמציה עבור חברת החשמל. כעת מבקשת חברת החשמל לחכור טחנת תחלקה זו הקימה המועצה 

מ"ר( וכן לקבל זיקת הנאה לתחנה )זכות מעבר  25.62מהמועצה את השטח עליו הוקמה התחנה )

הינה  סכום התמורה שנקבעה נורקין הסבירה כי . עו"ד יעל ואפשרות להניח כבלים, צינורות וכו'(

₪  139,475.72סך של  בשלב הראשוני )טרם השנאי השני( -בהתאם לכללים מכח חוק משק החשמל 

בתוספת מע"מ. התקשרות בחוזה כאמור טעונה אישור ממליאת המועצה, ובהמשך אישור ממשרד 

  הפנים )כאמור בפקודת המועצות המקומיות(.
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 החלטה:

 ההתקשרות בחוזה חכירה עם חברת החשמל בקשר לת"ט בסועאד חמירה. ר לאש

 

 1 -נמנע  1 -נגד  41 -בעד 

 מאושר 

 

 חוק עזר חנייה .24

חוק העזר המוצע מבקש להסדיר את נושא ניתנו לחברי המליאה דברי ההסבר: 

העמדת רכב וחנייתו בתחום המועצה לרווחת תושבי המועצה, כפי שנעשה במספר רב 

 ת מקומיות בישראל, בין היתר, על ידי:של רשויו

  ,קביעת הסדרי תנועה והסדרים בדבר איסור, הגבלה, הסדרת עצירה, העמדה

 חנייה וכיו"ב.

 .  הסדרת מקומות חנייה לאוכלוסיות מסוימות, לזמנים מסוימים וכו'

 .  הסדרת חנייה בתשלום ותעריפיה )למעט בתחום הישובים(

 זורי.יהסדרת תו חנייה א 

 נגד נהג המעמיד את רכבו שלא בהתאם להסדרי התנועה קביעת אמ צעי אכיפה 

 והחנייה שקבעה רשות התמרור המקומית. 

 .סמכויות פיקוח 

לחוק העזר המוצע, שהוסף לנוסח המומלץ, נועד לפטור עובדים ו/או מבקרים קבועים של  6סעיף 

לצורך שימושו באזור  המועצה מתשלום עבור חניה באמצעות הנפקת תו חנייה אזורי, ללא תשלום,

 החניה הסמוך לבניין המועצה.

 

 

 החלטה

כמפרט חוק העזר למועצה אזורית עמק יזרעאל )העמדת רכב וחנייתו(, תשע"ד לאשר 

  .בנספח ד'

הועד  עם  התייעצות  העזר בתחום ישוב תהיה לאחר קיום הפעלת חוק 

 המקומי.

במבנים ם קבועימועצה: יחולקו תווי חנייה למבקרים לגבי מבנה ה

הסב יום, בית ובמבני ציבור כגון הציבוריים של המועצה, כגון בית המועצה, 

 האומנויות וכו'.

 

 1 -נמנע  0 -נגד  92 -בעד 

 מאושר 
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 9105לשנת  צווי מיסים וועדים מקומיים .24

 . ריכוז של נתוני צווי המסים מופיע–2215לשנת שגיא וויץ מציג את צווי המיסים ועדים מקומיים 

 נספח ה'במצ"ב ו

 

 החלטה

כמפורט כפי שהוצג וכן  9105ועדים מקומיים לשנת ה של צווי המיסיםאת לאשר 

 בנספח ה'

 1 -נמנע  1 -נגד  94 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 

 מינוי ממונה חופש המידע .24

 לפי חוק, המועצה נדרשת למנות עובד מועצה כממונה על חופש המידע.

 .במקום אלה אילת ה על חופש המידעלממונדוברת המועצה,  –ת את רחלי אבידב ומבקשים למנ

 

 החלטה:

  .לאשר את רחלי אבידב, דוברת המועצה כממונה על חופש המידע

 1 -נמנע  1 -נגד  92 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 

 מינוי חבר אסיפה בחברת יובלי העמק .22

כהונתו במליאה,  חבר אסיפה בחברת יובלי העמק נדרש להיות חבר מליאה, מאחר וזאב גור סיים את

 .מבקשים לאשר את מעוז בר און

 

 החלטה:

 לאשר את מעוז בר און כחבר אסיפה בחברת יובלי העמק

 1 -נמנע  1 -נגד  94 -בעד 

 מאושר 
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 אלש"ח( 951ערבות לועד מקומי כפר יהושע ) .51

שיעור לערבות מועצה להלוואה שיקבל הועד המקומי ב דני עייק מציג את בקשת ועד מקומי כפר יהושע

 אלש"ח. 252 של

הן רק לנושאי פיתוח, בשום מקרה לא  של הועדים המקומיים ההלוואותהובהר לחברי המליאה כי 

 לשוטף.

 

 החלטה:

 אלש"ח לועד מקומי כפר יהושע. 951 עד על סך מועצה לאשר ערבות

 

 1 –נמנע  1 –נגד  94 –בעד 

 מאושר 

 

 

 

 אלש"ח( 411ערבות לועד מקומי בית שערים ) .50

נוכח מועד פתיחת  עייק ממבקש להוסיף את הנושא לסדר היום בשל החשיבות להתקדמותדני  .א

 .שנת הלימודים הבאה

 החלטה:

 אלש"ח( 411לועד מקומי בית שערים ) מועצה ערבות מתן לאשר את הוספת הנושא

 .לסדר היום

 

 1 -נמנע  1 -נגד  94 -בעד 

 מאושר 

 

לקבלת ערבות מועצה להלוואה של הועד  דני עייק מציג את בקשת ועד מקומי בית שערים .ב

 בישוב. אלש"ח לבניית גן ילדים 322המקומי על סך 

 החלטה:

 .לבניית גן ילדים אלש"ח 411 עד על סך לועד מקומי בית שערים מועצה ערבותלאשר 

 1 -נמנע  1 -נגד  40 -בעד 

 מאושר 
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 ;ערבות לחברת יובלי העמק .59

 דני עייק מציג את הנושא.

 ה חברה חדשה ללא הון חוזר.י העמק הינרת יובלבח

 נדרשת לאשר ערבות לחברת יובלי העמק.המועצה  ,לפי המלצת משרד הפנים

 12מקורות גובה שוטף + חברת מכך שבעיקר לחברה אין בעיות כלכליות, הגבייה מסודרת, העניין נוצר 

 .62מהחברה והחברה גובה מהתושב שוטף + 

 

 החלטה:

בשיעור  מלש"ח לחברת יובלי העמק או מסגרת אשראי 9סך על  מועצה  ערבותלאשר 

גזבר המועצה וראש המועצה,  על פי שיקול דעת ,(שנים 4מוגבל עד ) מלש"ח 9של 

 בהתאם לתנאי שינתנו בבנק לכל אחת מן האפשרויות. 

 9 -נמנע  1 -נגד  92 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 העמק המערביבי"ס כספי הורים בנק פתיחת חשבון  .54

 

 החלטה:

בסניף  הבנק(-ן בבנק הפועלים בע"מ )להלן-ח רים בבי"ס העמק המערבי ביפעתעבור כספי הו לפתוח

, ולהתחייב כאמור בבקשה לפתיחת חשבון והתנאים הכללים לניהול חשבון המקובלים מגדל העמק 

 טופס פתיחת חשבון(. -בבנק שנוסחה מצ"ב )להלן

 

 מינוי מורשי חתימה

על טופס פתיחת חשבון, לחתום על כל  להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד

י הבנק, לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה ל ידהמסמכים שידרשו ע

 )עבור כספי  הורים(  -,  שם החשבון יקרא : בי"ס  העמק המערבילהיות בעלי זכות החתימה בחשבון

 51399295  -מנהל  ת.ז.  -רפי וייסמן  .א

 24242883  -מינהלן  בי"ס ת.ז. -צחי אייזנר .ב

  58477175  -נציג הורים ת.ז.  -מרדכי שמואלי   .ג

 22792992-נציג הורים ת.ז.  -ופר יוסף גולדמן ע .ד

יחד עם מורשה חתימה נוסף בצרוף חותמת   -רפי וייסמן  -חתימותיהם של מנהל בית הספרהחתימה: 

  .בית הספר  " העמק המערבי"

       

 צי שירותתחומי פעילות/ערו

 באמצעות מורשי החתימה הנזכרים לעיל: יפעלולהלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם 

  תחומי פעילות:

  פיקדונות בשקלים, עו"ש מט"י
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  ערוצי שירות :

                                                                              , מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס, פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים

 מענה קולי/פקס/טלפקס , "תיק ממסרים",   מידע ופעולות -פועלים בטלפון

 

 1 -נמנע  1 -נגד  41 -בעד 

 מאושר 

 

 ;שינוי מורשה חתימה בי"ס תיכון הרדוף .52

 החלטה:

לייצג את  להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק,

 575833ן התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבו

 .המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק

 קבוצה א'

  59236612ת"ז  -בי"ס  תמנהל -אורית לפידות

    קבוצה ב'

 228222752שרון גולני מזכירה ת"ז 

אחד מקבוצה א' ואחד מקבוצה ב' בצרוף חותמת  בית הספר  -םחתימותיהם של שניהחתימה: הרכב 

 "וולדורף הרדוף מקיף " 

 

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי החתימה 

 לעיל: 1הנזכרים בסעיף 

      תחומי פעילות:

  פיקדונות בשקלים, עו"ש מט"י

  ערוצי שירות : 

                                                                              , מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס, פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים

 מענה קולי/פקס/טלפקס , "תיק ממסרים",   מידע ופעולות -פועלים בטלפון

 
 1 -נמנע  1 -נגד  94 -בעד 

 מאושר 

 

 ;חשבון הורים –שינוי מורשה חתימה בי"ס יסודי הרדוף  .55

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את 

  665722ן   התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבו

 .מגדל העמקהמנוהל בבנק הפועלים סניף 

  57215774ת"ז  -בי"ס  תמנהל -אורית צור  .א

 28222752ת"ז  -  ת ביה"ס מזכיר - שרון גולני  .ב

 22192524ת"ז   –נציג הורים  –עקביא רועי  .ג
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של בעל זכות חתימה נוספת של מנהלת בית הספר וחתימה   -חתימותיהם של שניםהחתימה: הרכב 

  .וולדורף הרדוף"חתימה נוסף בצרוף חותמת  בית הספר "יסודי 

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי החתימה 

 לעיל: 1הנזכרים בסעיף 

     תחומי פעילות:

  פיקדונות בשקלים, עו"ש מט"י

  ערוצי שירות :

                                                                              , מידע ופעולות -ת/פקסהוראות טלפוניו, פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים

 .מענה קולי/פקס/טלפקס , "תיק ממסרים",   מידע ופעולות -פועלים בטלפון

 
 1 -נמנע  1 -נגד  94 -בעד 

 מאושר 

 

 

 ;חשבון בי"ס –שינוי מורשה חתימה בי"ס יסודי הרדוף  .54

ך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את להסמי

  665719ן התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבו

 .המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק

  57215774ת"ז  -בי"ס  תמנהל -אורית צור  .א

 28222752ת"ז  -  ת ביה"ס מזכיר - שרון גולני  .ב

 

של מנהלת בית הספר ושל בעל זכות חתימה נוסף בצרוף  -חתימותיהם של שניםהחתימה: הרכב 

 חותמת  בית הספר "יסודי וולדורף הרדוף " 

 

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

תימה להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי הח

 לעיל: 1הנזכרים בסעיף 

  תחומי פעילות:

  פיקדונות בשקלים, עו"ש מט"י

  ערוצי שירות :

                                                                              , מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס, פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים

 מענה קולי/פקס/טלפקס , "תיק ממסרים",   ותמידע ופעול -פועלים בטלפון

 

 1 -נמנע  1 -נגד  94 -בעד 

 מאושר 
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 ;תב"רים  .54

 טעות עקב  –התב"רים לא נשלחו לחברי המליאה )רק להנהלה( 

 לאישור: דחופים תב"רים 2מבקשים להציג 

  מלש"ח. 9, בהיקף של : בטיחות ופתיחת שנה"ל תשע"ד / ה0444תב"ר 

  מלש"ח. 1.2, בהיקף שך ת הושעיה: מועדוני0441תב"ר 

  

 החלטה:

 כפי שהוצגו וכנספח ו'. 0441, 0444לאשר את התב"רים 

 1 -נמנע  1 -נגד  94 -בעד 

 מאושר 

 

 

 

 נסיעת ראש המועצה במסגרת ועדת היגוי שותפות ביחד גליל מרכזי + חופשה -דיווח  .54

  .בדטרויט מתקיימת בחודש יולי גליל מרכזי "ביחדועדת ההיגוי של "שותפות 

אוגוסט  22בשעות הלילה עד ליום שבת  2214יולי  19ראש המועצה ייעדר מהארץ החל מיום שבת, 

 .2214אוגוסט  23, חזרה לעבודה ביום ראשון 2214

 ימלא את מקומו של ראש המועצה בהעדרו מהארץ. ,עידו דורי ומ"מ ראש המועצה, ס.ר. המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מה: מורן ניררש

___________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא

 ראש   המועצה  מנכ"ל המועצה


