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 נוכחים:

 לימור ירון יוסי גת משה לפידות טלי זייד עידו דורי אייל בצר

 מיכאל ראטה יוחאי פורת חנה פרידמן זיו ורהפטיג שי יזרעאלי יואל בן ברוך

 חיים יזרעאלי טניה בונצ'וק יאיר כץ שמעון סויסה אופיר שדמי מרדכי הייזלר

 גבי בורנשטיין אבנר כרמון איתי אדמון משה ציפורי אלי בן סימון חיים כהן
 

 חסרים, הודיעו:

 אפי קידרון טאהא סוואעד עומר נוביץ עדנאן עבד אל חלים מיקה בכר שאול פינקרפלד

 יריב בן עזר שמואל טלאור ישראל ויזל עופר שלזינגר גלעד דקל דורון מור
 

 הודיעו:חסרים, לא 

    טוניה ליפשיץ רן יפעה דניאל די קסטרו
 

 

 גיל גוטמן, ויקי, מירי שריגשגיא וייץ, ליאת מלכה, דובי וינגרטן, , עודד דונגעו"ד  דן תנחומא, משתתפים:

 , רפאל פלוט.מורן נירליטביננקו, 
 

 

 

 

 

 

 

 :על סדר היום

 אישור פרוטוקול קודם .1

 דיווח -הצגת דוחות שנתיים תאגידים עירוניים  .2

  2018צו מיסים מועצה לשנת  .3

 2018מתן הנחות מתשלום ארנונה שנת המיסים  .4

 2018צווי מיסים ועדים מקומיים לשנת  .5

 מורשה חתימה .6

 )גבת, חנתון( ועדות ביקורת .7

 תב"רים .8

 שונות .9
 

 

 

 חג שמח לחוגגים את עיד אל פיטר

 כול עאם ואנתום בח'יר



 

 ( זתשע" תמוז א') 2017 יוני 25מיום  36מס'  פרוטוקול ישיבת מליאה

 - 2 - 

 

 :דיווחים, ראש המועצה

 בוצה הראשונה למחנה טמארק בדטרויט. היום יוצאת ק :טאמרק

הסתיים בהצלחה, בימים אלו מתקיימות ישיבות סיכום בכדי ללמוד ולהפיק לקחים.  :פסטיבל חלב דבש

 הוחלט שיתקיים דיון בהנהלה.

 :שדה תעופה משלים לנתב"ג

תכנון מקדם פים לקדם את הנושא )רת"א רש"ת(. לאחרונה מנהל הוהמדינה )משרד התחבורה( הטילו על שני ג

   : נבטים, עובדה, תמנע.בדרום 3ו  , עמק זבולוןרמת דוד, בקעת בית נטופה :בצפון 3 ,חלופות 6

בדק. יו"ר יאנחנו לא מרוצים מהחלופות הצפוניות שלא נראות רציניות. אנחנו דורשים שחלופת חיפה ת

 יים. נקבעה ישיבה נוספת ליוםהיה בסיור במועצה לפני כשבוע . הואהמועצה הארצית מוכן לבדוק את הסוגיה

מי שצריך לבצע את הבדיקה זו לקדם את בחינת החלופה.  וכיצדהרעיונות חמישי הקרוב בכדי שנציג לו את 

שהגופים  לכאורהעצם העניין שחלופת חיפה לא נבחנה לעומק, נראה זה לא בסמכות המועצה.  .המדינה

 מכוונים לרמת דוד. 

 ימו להכניס את חלופת חיפה?זיו ורהפטיג: מה אם הם לא יסכ

אייל בצר: אנחנו פועלים עקב בצד אגודל, ביום חמישי הקרוב יש ישיבה ולאחריה נוכל להחליט מה ואיך 

 ממשיכים.

 ?אתם יכולים לבוא נתונים איזהיצחקי ביקש שתגיעו עם נתונים,  חיים יזרעאלי:

 עם חברה בעלתנו חושבים שצריך להתקשר אנח  אנחנו עשינו בדיקה ראשונית עם מתן אוריין . אייל בצר: 

ושלעמדה שלה יהיה משקל שיוכל לשנות את  תקיים בדיקת עומקש )אירופאית או אמריקאית( מוניטין

יקבל החלטה שהמדינה מממנת בדיקה של חברה  , שיצחקיהיא . המטרה שלנו לפגישה ביום חמישיההחלטה

 בעלת שם לחלופת חיפה.

ת לא זז כלום, כולה להכניס א תייםנייושבים עם חברי כנסת בצוות כזה ואחר, ביואל בן ברוך: כשנה רצים ו

 חלופת חיפה לבדיקה. מה קורה אם בישיבה הקרובה לא יעלה דבר? האחריות היא שלנו.

אייל בצר: מדובר בחודש מהמועד שהוחלט שחיפה אינה בחלופות. האחריות היא של המדינה, מליאת 

אלא מבצעת את ההחלטה להתנגד לשדה  אותם ה שדות תעופה ולא סוגרתהמועצה עמק יזרעאל לא מקימ

 נבחן איךאנחנו כרגע לפני הישיבה עם יצחקי ביום חמישי ולאחריה  תעופה משלים לנתב"ג בעמק יזרעאל.

 להתקדם.

 
 

 :20175.021.קודם מיום  אישור פרוטוקול .390

 

 החלטה:

 .21.05.2017לאשר את פרוטוקול ישיבת המליאה מיום 

 שר ללא מתנגדיםאו 
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 :דיווח -הצגת דו"חות שנתיים תאגידים עירוניים  .391

 ;2016מירי שריג מציגה את הדוחות הכספיים לשנת 

 מעברים בעמק: א'נספח מצ"ב 

 החברה הכלכלית: 'בנספח מצ"ב 

 יובלי העמק: 'גנספח מצ"ב 

 מינהלת יזרעאל עפולה: 'דנספח מצ"ב 

 2000שגיא : 'הנספח מצ"ב 

 עמותת התיירות :ב נספח ו'"מצ

מבקש לקיים דיון בעניין עמותת התיירות, האם יש צורך בעמותה שמקיימת פעילות כה דלה  :בורנשטייןגבי 

 יחסית לתקציבה כאשר רוב התקציב הולך לשכר המנהלת.

  לית העמותה תוזמן לישיבת המליאה הבאה."מנכ –הראל אורית 

 צג הדו"ח הכספי כולל השוואה לשנה קודמת.ומבקשים שי חברי המליאה 

 

 

 :2018מועצה לשנת  מיסיםצו  .392

 '.זמצ"ב נספח שגיא וייץ מציג את הנושא, 

על פי חוק, מידי שנה מתעדכן מס הארנונה  - 2018לשנת  2.18%אין שינוי פרט ל"טייס האוטומטי" 

משינוי במדד השכר  50%ד המחירים לצרכן ו משינוי במד 50%ממוצע של מלפי נוסחה המורכבת  ,אוטומטית

 במגזר הציבורי.

 

 החלטה:

 '.זכמפורט בנספח  2018צו מיסים של המועצה לשנת מאשרים את 

 0נמנע:   1נגד:   18בעד: 

 מאושר 

 

 

 

 :2018הנחות מתשלום ארנונה שנת המיסים  .393

 '.חמצ"ב נספח מציג את הקובץ המפרט את סעיפי ההנחה, שגיא וייץ 

 צר: מדיניות המועצה לתת את מירב ההנחה בכל סעיף עפ"י חוק.אייל ב

 

 החלטה:

, לפי הסעיפים 2018מתשלום ארנונה לשנת המיסים המירביות מאשרים את מתן ההנחות 

 '.חהמפורטים בסעיף 

 0נמנע:   0נגד:   24בעד: 

 מאושר 
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 :2018צו מיסים ועדים מקומיים לשנת  .394

ועדים המקומיים ושל הלאישור חריג ומפרט בקשות  'טמצ"ב נספח , שגיא וייץ מציג את רשימת הישובים

 ;יועברו לאישור שר הפנים ושר האוצר כנדרשהחריגות , הבקשות שלהלן

 :למגורים 5%תוספת של  אחוזת ברק. 

 :מגורים. 10%תוספת של  גזית 

 :למגורים.₪  4.47מבקשים תוספת של  כפר החורש 

 

לא יודעים שביקשו להעלות להם שי יזרעאלי: על חברי המליאה לא לאשר את הבקשות החריגות, התושבים 

 את הארנונה.

 גבי בורנשטיין: הועד המקומי הוא הגוף שנבחר על ידי התושבים להחליט.

דן תנחומא: היום זה המועד האחרון שאפשר לדון בבקשות לפי הוראות משרד הפנים, אפשר להציע שהחל 

 משנה הבאה, כל וועד מקומי שמבקש להעלות / להפחית את הארנונה יידרש לפרט את הבקשה.

 

 החלטה:

 '.טכפי שמפורט בנספח  2018צו המיסים לוועדים המקומיים לשנת מאשרים את 

  בכפוף לאישור שר מאושרות הבקשות החריגות של אחוזת ברק, גזית, כפר החורש

 .הפנים ושר האוצר כמתחייב עפ"י חוק

 0נמנע:   0נגד:   17בעד: 

 מאושר 

 

 

 :מורשה חתימה .395

 דן תנחומא סיים את תפקידו כגזבר המועצה, עד למכרז שגיא וייץ מ"מ גזבר המועצה.

בעבר שימש דן כממלא מקום הגזבר במקרה שבו נבצר מהגזבר למלא את תפקידו. לאחר מכן דן שימש כגזבר. 

 . דן כממלא מקום הגזבראת ולמנות  ב לשו כעת, לאחר שכבר לא משמש כגזבר, מבוקש 

 ;ההצעה להלן נוסח

א לפקודת המועצות המקומיות, המועצה מחליטה כי 34 -)ה( לפקודת העיריות ו167בהתאם להוראות סעיף 

 יהיה מהגזבר זמנית למלא את תפקידו, ימלא את מקומו מנכ"ל המועצה דן תנחומא. נבצרבמקרה בו 

 

 החלטה

א לפקודת המועצות המקומיות, 34 -)ה( לפקודת העיריות ו167בהתאם להוראות סעיף 

המועצה מחליטה כי במקרה בו נבצר יהיה מהגזבר זמנית למלא את תפקידו, ימלא את 

 מקומו מנכ"ל המועצה דן תנחומא.

 0נמנע:   0נגד:   19בעד: 

 מאושר 
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 : ועדות ביקורת ועד מקומי גבת, וועד מקומי חנתון .396

תנהלותו ופעולותיו של הועד המקומי, חייב המחוקק ב"צו המועצות המקומיות לשמירה על מנהל תקין בה

ב עבודת הביקורת בישוב מהווה בסיס חשו מינוי ועדת ביקורת בישובים.", 1958 –)מועצות אזוריות(, תשי"ח 

ועדת הביקורת היא גוף האוסף מידע, בודק ומבצע הלכה  לחיזוק האמון בין הקהילה לנבחריה ועובדיה.

המועצה האזורית תקבע ועדת ביקורת לועד המקומי מבין תושבי  הפנימית. כת הביקורתאעשה את מללמ

ועדת הביקורת תכלול  )ו( לצו המועצות(. –א)א( 130הישוב שאינם חברי הועד ואשר יציעו מועמדות )סעיף 

 חברים. 3 – 5בין 

 :אשר נקבעו במועצה תנאי הסף 

 עד המקומי. המועמד אינו קרוב משפחה של חבר הו .א

המועמד אינו עובד הועד המקומי, חבר מועצה או עובד מועצה, ואינו קרוב משפחה מדרגה ראשונה של  .ב

 אחד מהם.

 המועמד כשיר לכהן כחבר ועד מקומי. .ג

. ( לפקודת העיריות ]נוסח חדש[10)120עד המקומי כהגדרתו בס' ולמועמד אין חוב סופי בשל ארנונה לו .ד

ים, שלא שולם ממועד התשלום האחרון של החוב ובמשך תקופה העולה על )חוב סופי בעד שישה חודש

אם וחוב, שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או ערעור, לפי העניין,  –שנה; לעניין זה, "חוב סופי" 

לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה סופית שאינה ניתנת לערעור  –הוגשו ערעור או תובענה אחרת 

 עוד(.

 ניגוד עניינים המעלה חשש לתקינותה של עבודת הביקורת. לא מתקיים  .ה

 המועצה בדקה את תנאי הסף: ד' )בעניין חוב סופי(, ורישום במרשם התושבים ביישוב.
 

 

 החלטה

 את ה"ה: ועד מקומי גבת ת ביקורתלמנות לועד

 903039370, יובל זית ת.ז. 037693124, פז ישראלי ת.ז. 055672588רעיה וולוז'ונסקי ת.ז. 

 

 את ה"ה: ועד מקומי חנתון ת ביקורתלמנות לועד

 040603888אמרי להב ת.ז. 

 מצטרף לחברים: יואל גיגי, יובל ואקנין

 

 0 נמנע:  0נגד:   18בעד: 

 מאושר 
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 תב"רים: .397

 .'ימצ"ב נספח  –את רשימת התב"רים  ליאת מלכה מציגה

 -את ה שישלמו יות? אם הישובים רוציםגינות הקהילתל 20%יואל בן ברוך: מדוע המועצה צריכה לתקצב 

 בתב"ר.פה ו. לא מבין את הסיבה שזה 20%

קטן שיוצר פעילות קהילתית בישובים שבחרו המושקע הינו כסף עידו דורי: מדובר בפעילות איכותית, כסף 

משרד החקלאות החליט לממן את הפרויקט, המועצה פרסמה  שמגדלים בה ירקות, פרחים וכד'. להקים גינה

ומניב פעילות חברתית הפרויקט עובד מאוד יפה הישובים משתתפים בחצי מהעלות. ישובים. כל ול קורא לק

 בישובים. 

ה, אלש"ח, כל פעם עז. ישוב שחשוב לו הגינ 100יואל בן ברוך: זה סכום קטן אבל לפני חצי שנה אישרנו לזה 

 .. זה לא הסכום, זה העיקרוןויקבל את החלק מהמדינה יתקצב מכספו

דן: ראשית נעמיד להצבעה את כל התב"רים, למעט הגינות הקהילתיות. לאחר מכן, נעמיד להצבעה את הצעת 

 ההנהלה בנושא התב"ר לגינות הקהילתיות אל מול הצעתו של יואל.

 

 החלטה:

 .1980לא כולל תב"ר  'יאת התב"רים המפורטים בנספח לאשר 

 0 נמנע:  1נגד:   18בעד: 

 מאושר 

 

 , גינות קהילתיות;1980 הצבעה לתב"ר

 אלש"ח מועצה תקציב שוטף( 50אלש"ח משרד החקלאות,  198) 1980לאשר את תב"ר  הצעת ההנהלה: .א

   14בעד: 

 מאושר 

 

 אלש"ח מתקציבם. 50שהיישובים שמעוניינים בגינה הקהילתית יתקצבו את ה  יואל בן ברוך:הצעת  .ב

     1נמנע:   1בעד: 

 לא אושרה 

 

 עת ההנהלה.המועצה מאשרת את הצ

 

 

 
 

 

 שמה: מורן נירר

_________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא
 ראש   המועצה  מנכ"ל המועצה


