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 11.200929.מיום  9'פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  :נוכחים

  ורד מרקיאר  יריב בן עזר  משה ציפורי  אבנר לוי  זיו ורהפטיג  אייל בצר

  יוחנן מעוז  יהודה פינסקר  חנה פרידמן  גיא לפידות  יוסי גת  דודו הלפר

  עידו דורי  מיכאל ראטה  אבנר כרמון  אמנון שלו  אריק יחיאלי  אמיר כהן

  זאב גור  סלעית יעקובי  יעל דגני  דוד דרורי  דפנה מאור  ימוןאלי בן ס

      דוד חדד  ירון גרוסמן  עמי יעקובסון  רמי יחיא
  

  :הודיעו, נעדרים

  סוועאד טאהא  מאל עבד אל חלים'ג  ארנון זייד  גדעון סלעית  אלכס גן  איילת קלפון

            שאול הלפרין
  

  :לא הודיעו, נעדרים

  עופר אבירן  גבי בורשטיין  ירון אוחיון  ןמרדכי פורמ  דני פז  דן קנריק

            חיים חמי

  

  .עמירם הלוי, עוזי עשת ,יעל נורקיןד "וע, מירי שריג, ליאת מלכה, דן תנחומא, דני עייק :משתתפים

  

  :על סדר היום

 2010צווי מיסים ותקציבים של וועדים לשנת  •

 צו מיסים של המועצה  •

   2010מועצה לשנת האישור תקציב  •

  רים"תב •

 שונות •

  

  דיווחים ראש המועצה

  :יתקיים דיון במליאת המועצה בנושא בהשתתפות 17:00בשעה  24.1.2009ב :שדה תעופה מגידו

 משרד הפנים, מתכנן מחוז הצפון –מר אלכס שפול  •

  המשרד להגנת הסביבה, מנהלת מחוז צפון -דורית זיס ' גב •

  ופה האזרחימינהל התע, שדה תעופה ומנחתים' ראש מח –מר יוסף שפיצר  •

  א"לשעבר מפקד ח –הרצל בודינגר ) 'מיל(אלוף  •

  משרד התחבורה –רלס סלומון 'מר צ •

  תמרת, ל המשרד לבטחון פנים"לשעבר מנכ –רני פלק ) 'מיל(ל "תא •

  בית שערים –חנן עפרון ' אדר •

  מזכיר מושב היוגב - מר יהודה פינסקר  •

  "עמקים ומרחבים"עמותת  –מיקי ליפשיץ  •

  בעת אלהג -מר ישראל קרן  •

  "אורבניקס"' חב –איריס אפרת ' גב •

  צוות פיתוח מועצה •
  

  .אייל מברך את חבריי המליאה המוסלמים לרגל חג הקורבן :חג הקורבן
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 15.11.2009מיום  8' מסאישור פרוטוקול  .80

  .15.11.2009מיום  8' דן תנחומא מציג את פרוטוקול מס

  .2008פירוט חריגות בפעולות  – 'נספח אב "מצ

  

  

  טההחל

  .8'פרוטוקול מליאה מסלאשר את 

  0 -נמנע   0 - נגד   24 -בעד 

 

 מאושר �

 

 צווי מיסים יישובים .81

ב "מצ – )האצלת הסמכות(המיסים של הועדים ואת המודלים לתפעול מציג את צווי עוזי עשת 

  .'נספח ב

  

  חלטהה

כמפורט  ,ועדים ואת מודל התפעול של כל ועד מקומיצווי המיסים של הלאשר את 

  .'ח בבנספ
  

  *1 –נמנע   0 - נגד   23 -בעד 

      

 מאושר �

 

 .יהודה פינסקר נמנע בסעיף היוגב •
  
 

  

 תקציבי יישובים .82

  'בנספח ב "מצ, יישובים 10 –מציג את תקציבי היישובים  עוזי עשת
  

  

  

  חלטהה

  .'בתקציבי היישובים כמפורט בנספח  לאשר את

  

  0 -נמנע   0 - נגד   22 -בעד 

      

 מאושר �

  

  

  

  

 מועצה צו מיסים  .83

   2010מועצה לשנת של המיסים המציג את צו  דני עייק
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  החלטה

בקשר למתקני חשמל באזור  15.11.09לבטל את החלטת המליאה מיום  .1
" מבנה המשמש כתחנת טרנספורמציה"ולהוסיף סיווג משנה של ' ה

למעט אזור , ר בכל האזורים בצו המועצה"ח למ"ש 151.9בשיעור של 
 .'ה

אם הבקשה להוסיף סיווג משנה של תחנת טרנספורמציה שביקשה 
ללא , תאושר במלואה 2009המועצה משר הפנים ושר האוצר בשנת 

וג הנ, הגבלת מועד ל יהיה כפי שאושר על ידי "תבוטל החלטה זו והסיו
בתוספת כל העלאה חוקית שתותר בחוק לשנת , 2009השרים לשנת 

, וללא הגבלת מועד, ן חלקיל תאושר באופ"אם הבקשה הנ. 2010
באופן בו המועצה תבקש , 2010לשנת , תותאם באופן יחסי החלטה זו

ידי  2010רק את ההפרש בין מה שהוחלט לשנת  לבין מה שאושר על 
 .2009השרים לשנת 

  

 - ב' להעלות תעריפי ארנונה באזור ד 15.11.09החלטת המליאה מיום  .2
וי 2.8% משרד הביטחון עד שנת  חתם הסכם הפשרה עםיתבוטל במידה 
  ).2010כולל שנת ( 2010

 

  

  1 -נמנע   0 - נגד   26-בעד 

 מאושר �

  .מבוקש לא להאציל ליישובים שמשית וגבעת אלה את סמכויות גביית הארנונה של המועצה

  חלטהה

עבור , את האצלת הסמכות לגבות את הארנונה של המועצה 2010הוחלט לבטל משנת 

  .לועד מקומי גבעת אלהלועד מקומי שמשית ו, המועצה
  

  2 –נמנע   2 - נגד   22 -בעד 

      

 מאושר �

בישיבת המליאה הבאה תינתן לועד מקומי גבעת אלה ולועד מקומי שמשית האפשרות לטעון כנגד 

 .בפני המליאה, ביטול האצלת סמכות הגבייה

 שונות .84

 חברי ועדת ביקורת ביישובים  .א

  ועדות ביקורת ביישובים מנהל מחלקת יישובים מציג את רשימת  –עוזי עשת 

  .אבו אודי יהודה, נקר שרהיגנס גדי ש, רוזנברג איריס  :שדה יעקב

  

  

  החלטה

  חברי ועדת ביקורת בשדה יעקבלאשר את 

 

  

  1 -נמנע   0 - נגד   23-בעד 

 מאושר �
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 קריאה ראשונה – 2010תקציב מועצה רגיל  .85

  'גב נספח "מצ –דני עייק מציג את הצעת התקציב 

    2009על תקציב התקציב מבוסס 

  .טחוןיארנונה ממשרד הברובו במענק האיזון יוחלף בבהקיצוץ הגדול 

בכדי לשמור על אותה רמת (מחייב במספר התושבים והקיצוץ במענקים ממשרדי הממשלה הגידול 

  .ח"מלש 3.0כ  קיים חוסר מקורות של . ח"מלש 193.0תקציב בסך ) שרות

  :ץ הבאועדת תקציב שדנה בנושא החליטה על קיצו

  .ח"מלש 1.5תקציב מועצה  •

  .ח"מלש 1.0ח ל "מלש 2.0הפחתת רזרבה מ  •

 .ח"מלש 0.5הפחתת העברות ליישובים  •

  

  .בסוף הרבעון הראשון יתבצע עדכון תקציב# 

  .החומר ישלח שנית, מאחר וחלק מחברי המליאה לא קיבלו את החומר# 

  .שור בישיבה הבאהיובא לאי 2010תקציב . רואים בהצגת בתקציב קריאה ראשונה# 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

___________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ


