תמצית מפרוטוקול מליאה  8/08מיום 1.12.2008
נוכחים מקרב חברי המליאה:
-

דני עטר
עיד סלים
רמי אלהרר
שמחה צלניקר
אילן אהרוניאן -
רמי אמויאל
יוסף פרג
דן פלג
אהרון יהושע
יאיר אפשטיין -
פודי עבדל לטיף טייבה -
אורי עזר
יצחק שדה חן -
ציון לוי
עמרם אפרים
נפתלי דהן
חאלד חאלדי
צביקי נור
רמון בן ארי
יוסי פן
שניר פרידמן
יוסי ביתן
צבי שחר
-

ראש המועצה
מוקיבלה
ברק
בית אלפא
אביטל
אומן
בית השיטה
גבע
גדעונה
חפציבה
טייבה
יעל
כפר יחזקאל
מגן שאול
מיטב
מלאה
נאעורה
עין חרוד איחוד
עין חרוד מאוחד
יזרעאל
רמת צבי
רם-און
תל יוסף

נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה:
אילנה חייט
ג'ואד זועבי
ארז שטיין
אלי כהן
ירון אוחיון
שי גוטמן
עו"ד אילן מירון -
יעל אשל
אלונה סדן -שאול -

-

חסרים מקרב חברי המליאה:
דוד קדוש
רן שריג
יעקב פרץ
מוטי כהן -
יצחק אביעד
דוד סוברנו
זועבי יונס
אריה ברוש -
סמיח זיאדאת -

מזכיר המועצה
גזבר המועצה
רמ"ט המועצה
ראש מנהל חינוך
מנכ"ל חברה כלכלית
רכז פניות ציבור
יועץ משפטי
מבקרת המועצה
מנהלת הלשכה
אדירים
בית השיטה
גדיש
גן נר
דבורה
חבר
טמרה
מולדת
מוקיבלה
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מוחמד זועבי
אבנר חייט
עיזאת עומרי
רחמים אליה
שאול דדון

-

-

נאעורה
ניר יפה
סנדלה
פרזון
גן נר

על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול קודם 7/08 :מיום  + 22.9.08תיקון לפרוטוקול שנשלח ב.10.11.08 -
 .2דיווח שוטף – ראש המועצה.
 .3אישור תקציב המועצה לשנת .2009
 .4אישור ועדכון צו הארנונה לשנת  – 2009העלאה ב 4.57% -לפי הנחיית משרד הפנים.
 .5אישור תבחינים (קריטריונים) לתמיכות לשנת .2009
 .6אישור ערבות בנקאית למשרד ראש הממשלה ע"ס  ₪ 300000לתקופה של  60יום.
 .7אישור הארכת תוקף אשראי בבנק "דקסיה ישראל בע"מ" וב"בנק הפועלים בע"מ" 0לשנת
.2009
 .8אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת  – 2009גן נר 0כפר יחזקאל 0בית אלפא 0בית
השיטה 0תל-יוסף 0יזרעאל.
 .9אישור הצטרפות לעמותת "ארץ אהבתי".
 .10אישור תבר"ים.
 .11שונות.
נדון והוחלט:
 .1סעיף  1לסדר היום  :אישור פרוטוקול קודם 7/08 :מיום  + 22.9.08תיקון לפרוטוקול
שנשלח ב.10.11.08 -
בעד – 23
נגד – אין
נמנע – אין.

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול  7/08מישיבתה ביום  22.9.08ואת
התיקון לפרוטוקול מיום . 10.11.08
 .2סעיף  2לסדר היום  :מבוטל .
 .3סעיף  3לסדר היום  :אישור תקציב מועצה לשנת :2009
בעד – 23
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת . 2009
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 .4סעיף  4לסדר היום  :אישור ועדכון צו הארנונה לשנת  – 2009העלאה ב 4.57% -לפי הנחיית
משרד הפנים .ראש המועצה מעיר כי מתקיימים כיום דיונים בממשלה באשר לעדכון הארנונה
.אם יוחלט בממשלה על הפחתת הארנונה יובא הנושא למליאת המועצה .
בעד – 23
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את צו הארנונה לשנת  2009ועדכונו בהתאם להנחיית
משרד הפנים ,ב. 4.57% -
 .5סעיף  5לסדר היום  :אישור תבחינים לתמיכות לשנת  . 2009גזבר המועצה מציין כי אין כל
שינוי באשר לתבחינים שאושרו במליאה בשנת . 2008
בעד – 23
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את התבחינים לתמיכות לשנת . 2009
 .6סעיף  6לסדר היום  :אישור ערבות בנקאית למשרד ראש הממשלה ע"ס  ₪ 300000לתקופה
של  60יום.
בעד – 23
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת ערבות בנקאית למשרד ראש הממשלה ע"ס ₪ 30,000
לתקופה של  60יום.
 .7סעיף  7לסדר היום  :אישור הארכת תוקף אשראי בבנק "דקסיה ישראל בע"מ" ובבנק
"הפועלים בע"מ" 0לשנת .2009
בעד – 23
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת הארכת תוקף אשראי בבנק "דקסיה ישראל בע"מ"
ובבנק "הפועלים בע"מ" ,לשנת .2009
 .8סעיף  8לסדר היום  :אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת  – 2009גן נר 0כפר יחזקאל 0בית
אלפא 0בית השיטה 0תל-יוסף 0יזרעאל .התקציבים עברו את ועדת הבדיקה שמונתה ע"י
המליאה .
בעד – 23
נגד – אין
נמנע  -אין
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החלטה  :מליאת המועצה מאשרת תקציבי ועדים מקומיים לשנת  – 2009גן נר ,כפר
יחזקאל ,בית אלפא ,בית השיטה ,תל-יוסף ,יזרעאל.
 .9סעיף  9לסדר היום  :אישור הצטרפות לעמותת "ארץ אהבתי".
בעד – 23
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת הצטרפות המועצה לעמותת "ארץ אהבתי" .
 .10סעיף  10לסדר היום  :אישור תבר"ים .
בעד – 23
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים שחולקה בישיבה ומצ"ב
לפרוטוקול .
 .11סעיף  11לסדר היום  :שונות :
א .פתיחת חשבון עזר ייעודי בבנק "דקסיה ישראל בע"מ" לפרויקט בניית בית הספר
"עמל עמק חרוד"  :מענק מס'  3788לשנת  2007ומענק מס'  653/08לשנת 2008
– הקצבת מפעל הפיס לתב"ר . 1465
בעד – 23
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבון עזר ייעודי בבנק "דקסיה ישראל בע"מ"
לפרויקט בניית בית הספר "עמל עמק חרוד"  :מענק מס'  3788לשנת  2007ומענק מס'
 653/08לשנת  – 2008הקצבת מפעל הפיס לתב"ר . 1465
ב .שער הגלבוע – הגדלת שטחי שירות מ –  30%שאושרו במליאה 0ל –  55%עפ"י
אישור ועדה מקומית .
בעד – 23
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת הגדלת שטחי שירות מ –  30%שאושרו במליאה,
ל –  55%עפ"י אישור ועדה מקומית .
ג .מחיקת חובות ארנונה לשנת  2008ומחיקת חובות עבר לשתי משפחות במועצה0
בשל מצב סוציאלי וכספי קשה ביותר ובהסתמך על בדיקת והמלצת עו"ס :
 משפ' ציפי סויסה מהישוב גן נר .
 משפ' מרים עמר ממושב אדירים  .נמחק בשל מגבלות צנעת הפרט
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בעד – 23
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת מתן פטור מארנונה לשנת  2008ומחיקת חובות עבר
למשפ' ציפי סויסה מהישוב גן נר ולמשפ' מרים עמר ממושב אדירים .נמחק בשל
מגבלות צנעת הפרט
ד .ראש המועצה מבקש להקים ועדת המלצה לדיון בבקשות פטור מארנונה ומחיקת
חובות עבר 0שתדון במקרים חריגים ותביא המלצותיה לדיון והחלטה במליאת
המועצה  .התנדבו  3חברי מליאה:
 חאלד חאלדי – נעורה .
 עמרם אפרים – מיטב .
 יאיר אפשטיין – חפציבה .
הרכב הועדה מייצג את  3מגזרי ההתיישבות במועצה .בוועדה זו יהיו חברים מן
המניין  :עו"ד מירון היועץ המשפטי למועצה 0חגית בנימין – מנהלת מחלקת
הגביה והעו"ס הרלוונטי לישוב בתיק הנדון.
בעד – 23
נגד – אין
נמנע – אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת הקמת ועדת המלצה לפטור מארנונה ומחיקת חובות
עבר שחבריה הם  :חאלד חלדי ,עמרם אפרים ,יאיר אפשטיין  .המלצות הוועדה יובאו
לדיון והחלטה במליאת המועצה .
ה .ראש המועצה ביקש את מבקרת המועצה להציג את דוח הביקורת בנושא כ"א
ןגביה לשנת  .2007חברי המליאה דרשו לדון בדו"ח באחת הישיבות הבאות .

ערכה לפרסום :אלונה סדן -שאול ,מנהלת הלשכה .
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