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 ***מצ"ב 
 

 . 8/17פרוטוקול מליאה  -
 .2018הצעת מסגרת תקציב המועצה לשנת  -
 רשימת תב"רים. -

 

 

 נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה חסרים מקרב חברי המליאה נוכחים מקרב חברי המליאה
 מנהלת אסטרטגיה וארגון  –ענת מור  מלאה -מאיר ביטון ראש המועצה –עובד נור 

 גזבר המועצה –ג'ואד זועבי  מגן שאול -יונה אפרים אדירים –דוד בונפיל ישי 

 יועץ משפטי –עו"ד אילן מירון  כפר יחזקאל -לירון רותם טייבה –הישאם זועבי 

 מבקר המועצה  –אייל פייגנבאום  גן נר -ששון יעקב גדעונה -אהרון יהושוע

 דובר המועצה –שי אלט  רם און -אסף ורדי עין חרוד איחוד -יצחק צפדיה

 מזכירת לשכה -רונית סבג טמרה -זועבי עבדל רחמן דבורה -ארמנד עמוס

 מנהלת מחלקת גביה  –חגית בנימין  יזרעאל -עשהאל מור גן נר -איתן עזר

 תושבים מוקיבלה -עיד סלים נעורה –מוחמד זועבי 

רמת צבי -ניב שולמן בית השיטה -שחר תמיר   

גדיש -יעקב פרץ אביטל -אילן הרוניאן  
 

מוקיבלה-חמאד קאסם ניר יפה -פליקס דה פז   

חבר -ליאור שמש עין חרוד מאוחד -רמון בן ארי   

  נורית –מירב אזולאי  גבע -דני פלג

  מיטב –מיכאל אברהם  חפציבה -אגמון ישי

  אומן -עמיאל דהאן תל יוסף –צבי שחר 

  בית אלפא -לאה נהוראי פרזון -ירון דוד

  ברק -רמי אלהרר סנדלה -עבדל סלאם עומרי
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 מולדת -עומר רימשון
 

 

   נעורה –עבדל סלאם זועבי 
 

 

 :תמצית הדברים

 החלטה תמצית הדברים הנושא לסדר היום

 :  לסדר היום 1סעיף 
 08/17פרוטוקול מס' אישור 

 25.10.17מיום 

  -אין הערות חברים לפרוטוקול  -             

 

 19 –בעד 

 אין -נגד

 אין -נמנע

מליאת המועצה מאשרת את :  החלטה

 .25.10.17מיום  09/17מס' פרוטוקול 

 סעיף 2 לסדר היום:

דיווח שוטף     

 –ראש המועצה -                                                               

 

 ישראלית לתקווה הנשיא אות הענקת   -

 מחר  .אות נשיא המדינה לתקווה ישראלית לחינוךבבמקום הראשון זכייה של הרשות      

 החינוך לבית הנשיא לקבל את אות ההוקרה. מינהל נעלה לירושלים יחד עם הנציגים של     

 

  מגפת הכלבת   -

 התפרצה לפני מספר שבועות, מדובר בסכנה שאנחנו מתריעים עליה הרבה זמן.    

 התנים הגיעו למספרים אדירים באזור שלנו, כמו בעמק המעיינות, כמו באזורים אחרים.     

 גם בלהוביל צוות הגובלות, ובנחישות, גם בנושא החיסונים, גם בשיתוף הרשויות ועלים פאנחנו     

ונוקטים הבריאות, ומשרד להגנת הסביבה ה ,חקלאותהממשלה השונים,  ימשרד בין משרדי של    

 כל ב

  למיגור וצמצום התופעה.  האמצעים האפשריים    

 פגיעות בחקלאות, פגיעות בעדרים, תקיפות בני אדם, בהחלט תופעה לא נעימה.  ותקיימ    

 צריך להישאר על המשמר, להיות עירניים.     

 

 התעשייה "מבואות הגלבוע"כיכר באזור    -

ר שהתחלנו בעבודות הכיכר בכניסה לאזור התעשייה שאחרי דרך ארוכה שעברנו, שמח לב      

 מבואות 

 . 2018הגלבוע.   מצפים לסיים את העבודות בין אפריל למאי      

    נושא הבטיחות יוסדר ויקל על כל היזמים.      

  : לסדר היום 3סעיף 

תקציב דיון במסגרת 

 2018המועצה לשנת 

 :ראש המועצה

למסגרת התקציב, לאחר שהתקיים דיון ראשוני בישיבת  גזבר המועצה יציג פה היום טיוטה ראשונה

 . ההנהלה והכספים

 . המפורטהתקציב נציג את  הבאהת המליאה בישיב .חושב שראוי שתכירו את האתגרים שלנו

 . 2018לשנת  לאישור התקציבחגיגית ת מליאה ישיבתתקיים ולאחר מכן 

 

   -  2018גזבר המועצה מציג ומפרט את על מסגרת תקציב המועצה לשנת  -
 

 -זמן שאלות ותשובות לחברים  -                                                 

 19 – בעד  -
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  אין – נגד  -

   אין – נמנע  -

 

 . 2018מסגרת תקציב המועצה לשנת  את מאשרת המועצה מליאת:  החלטה

 לסדר היום: 4סעיף 

אישור הגדרת אורוות 

כסעיף בצו הארנונה של 

 המועצה

 :ראש המועצה

אין לנו סעיף בארנונה  .פנו אלינו מספר תושבים, גורמים, וגם יישובים בנושא של גידול סוסים

שמייחד ועושה צדק בנושא הזה, אנחנו רואים את גידול הסוסים כענף חיובי ביותר להתפתחות 

 האזור, ורוצים להקל על מגדלי הסוסים. 

כמו כן קיבלנו הנחיות ממשרד החקלאות באשר לדרך שבא הם רואים את האורוות ואת הדרך 

 לחייב אותם בארנונה. 

בעצם לוקח את המבנים ואת הקרקע והופך ש ,ם לאשר פה הגדרה לצו הארנונהולכן אנחנו מבקשי

 אותם לקרקע כמו בחקלאות. 

 להלן הנוסח אותו נרצה לאשר:

 אורוות סוסים בארנונה יבוצע בהתאם לתעריפים של הסיווגים הבאים:"חיוב 

 "קרקע חקלאית"  –ת ושטח תפוס של אורו -

 "מבנה חקלאי"  –ת ומבנים של אורו -

 

 19 – בעד  -

  אין – נגד  -

   אין – נמנע  -

 

ב אורוות סוסים בארנונה יבוצע בהתאם לתעריפים של וחי" מאשרת המועצה מליאת:  החלטה

"מבנה  –ות ו"קרקע חקלאית", מבנים של אור –ות והסיווגים הבאים: שטח תפוס של אור

  . חקלאי"

  :סדר היוםל 5ף סעי

 יםתב"ראישור 

 

   -גזבר המועצה מציג ומפרט את רשימת התב"רים  -

 

 19 –בעד       -       

 אין –נגד  -

 אין –נמנע  -

 

 .ב"רים כפי שהוצגה לחבריםרשימת הת את מאשרת המועצה מליאת:  החלטה

 שונות  : לסדר היום 6סעיף 
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 :ראש המועצה
 : לסדר היוםנוסף להוסיף סעיף  החברים מבקש את אישור

אישור הארכת תוקף אשראי לזמן קצר, בבנק הפועלים ובבנק דקסיה בהתאם לאישור הממונה על המחוז, משרד "
 הפנים." 

 19 – בעד  -

  אין – נגד  -

   אין – נמנע  -
 

אישור הארכת תוקף אשראי לזמן קצר, בבנק הפועלים ": להוסיף סעיף לסדר היום  מאשרת המועצה מליאת:  החלטה

 ". בהתאם לאישור הממונה על המחוז, משרד הפנים ובבנק דקסיה

 

 :זועבי ואד'ג

אישור הארכת תוקף אשראי לזמן קצר, בבנק הפועלים ובבנק  ,על פי בקשת משרד הפנים, נתבקשנו להביא לאישור המליאה

 דקסיה בהתאם לאישור הממונה על המחוז, משרד הפנים.

 
 19 – בעד  -

  אין – נגד  -

   אין – נמנע  -
 

ארכת תוקף אשראי לזמן קצר, בבנק הפועלים ובבנק דקסיה בהתאם לאישור הממונה על  מאשרת המועצה מליאת:  החלטה

 המחוז, משרד הפנים.

 .מזכירת לשכה –רונית סבג רשמה :                                                                                                            
 
 

 על החתום
 

                              ___________________                           ________________________ 
 ראש המועצה -עובד נור                      מזכיר המועצה –אילנה חייט                               

 
 .1790/סרים. תיק מליאה חלנוכחים. ל:  תקיםעה


