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פרוטוקול קודם :מליאה מס'  451/5מיום 3/.3./5
טיוטת צו הארנונה.
נוסח הודעה לרשומות  -ועדת ערר בארנונה.
רשימת תב"רים מעודכנת ליום המליאה.
דו"ח רבעוני .44/5
תקציבי וועדים מקומיים לשנת  : 44/5מגן שאול ,ניר יפה ,מולדת ,תל יוסף ,גדעונה ,פרזון ,רמת צבי ,עין
חרוד מאוחד ,רם און ,בית השיטה ,גבע ,גדיש ,מלאה ,חבר ,בית אלפא ,טייבה ,יזרעאל.
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נוכחים מקרב חברי המליאה

חסרים מקרב חברי המליאה

נוכחים שאינם מקרב חברי המליאה

דני עטר – ראש המועצה

עיד סלים -מוקיבלה

ג'ואד זועבי -גזבר המועצה

רמי אלהרר -ברק

אמויאל רמי -אומן

ארז שטיין -רמ"ט המועצה

אילן הרוניאן -אביטל

יעקב פרץ -גדיש

עו"ד אילן מירון -יועץ משפטי

בונפיל דוד ישי  -אדירים

ששון יעקב -גן נר

אייל פייגנבאום -מבקר המועצה

שרי הרפז  -בית אלפא

ארמנד עמוס -דבורה

בני סיגל -מהנדס המועצה

משה פלד -בית השיטה

יונה אפרים -מגן שאול

חגית בנימין -מנהלת מחלקת גביה ואכיפה

דן פלג  -גבע

סלאח זיאדת  -מוקיבלה

ירון אוחיון -מנכ"ל החברה הכלכלית גלבוע בע"מ

אהרון יהושוע  -גדעונה

חמאד קאסם -מוקיבלה

נתן קלימי -מנכ"ל חב' מגע"ר

איתן עזר -גן נר

אברהם מיכאל -מיטב

עו"ד עודד מהצרי -יועץ משפטי ,חב' מגע"ר

ליאור שמש  -חבר

שירי איטלמן -מנהלת המח' הכלכלית ,חב' מגע"ר

אגמון ישי  -חפציבה

רו"ח נזיה זיאדת  -רו"ח החברה הכלכלית גלבוע

פודי עבדל לטיף  -טייבה

אלונה סדן -שאול -מנהלת הלשכה

זועבי עבדל רחמן  -טמרה
קובי לוי  -יזרעאל
לירון רותם -כפר יחזקאל
עומר רימשון -מולדת
טייר מאיר אברהם  -מלאה
דניאל וייס -נורית
אבנר חייט -ניר יפה
מוחמד זועבי  -נעורה
עבדל סלאם זועבי  -נעורה
עבדל סלאם עומרי -סנדלה
יצחק צפדיה  -עין חרוד איחוד
רמון בן ארי -עין חרוד מאוחד
ערן יעקב  -פרזון
אסף ורדי -רם און
שניר פרידמן  -רמת צבי
צבי שחר -תל יוסף
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תמצית הדברים:

החלטה

הנושא לסדר תמצית הדברים
היום
ראש המועצה מברך את חבר המליאה ערן יעקב לרגל הולדת בנו .מברך את חבר המליאה זועבי מוחמד על נישואי בנו.
סעיף  /לסדר
:
היום
פרוטוקול
מליאה מס'
 451/5מיום

-

זמן שאלות ותשובות -

בעד 42-
נגד  -אין
נמנע -
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת
פרוטוקול מליאה מס'  451/5מיום . 3/.3./5

.3/.3./5

סעיף  4לסדר ראש המועצה :
היום  :דיווח  חילופי גברי  -שניר פרידמן ,נציג רמת צבי במליאה הודיע על התפטרותו מהמליאה .יחליפו ,הבא אחריו
שוטף  -ראש
ברשימתם ,ניב שולמן .מודה לשניר פרידמן על שנות שירותו למען הציבור בגלבוע ובשם חברי המליאה מאחל
המועצה.
המשך הצלחה ועשייה.
שניר פרידמן  -מודה לכל חברי המליאה ,לצוות המועצה ולראש המועצה .הייתה תקופה מעניינת .מאחל המשך
הצלחה לחברי המליאה.


שניר פרידמן עוזב את הישיבה -

אוטונומיה ניהולית  -מדווח רמ"ט המועצה  :אנו מצויים מזה כחמישה חודשים בתהליך .לומדים במקביל
את כל הניואנסים הנדרשים ומבצעים התאמות במבנה הארגוני של המועצה .בשבוע שעבר התקיימה ישיבת
הכרזה לשבעה וועדים מקומיים ולאחריה הושלם תהליך הכרזת הוועדים המקומיים .במהלך החודש
האחרון התקיימו פגישות רבות עם הוועדים בהנחיה לבניית והגשת תקציבי הוועדים המקומיים לאישור
מליאת המועצה ולהשלמת התנאים המקדמיים לזכאות להחזר הוועדים .לאחר אישור ישיבת מליאה זו את
תקציבי הוועדים המקומיים נעמוד עם  11תקציבי וועדים מקומיים מאושרים .הוקם צוות בראשות רמ"ט
המועצה ,הכולל את מנהלת המתנ"ס ,מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים ויועצת ארגונית שילווה את
הוועדים ויסייע להם בהכנת תכניות עבודה.
חוברת סל השירותים הושלמה ותפורסם בימים הקרובים לכל בתי האב במועצה.

אבנר חייט  -לגבי וועד מקומי ניר יפה ,לא יודע איך הגעתם למסקנה שיש וועד מקומי בניר יפה .לא נבחר וועד
מקומי ואני מבקש התייחסות היועץ המשפטי בנוגע לחוקיות הוועד .זה שהמועצה משתפת פעולה עם קבוצת
אנשים ביישוב זה בסדר אבל זה לא הוועד .לכן מבקש לא לאשר את תקציב הוועד של ניר יפה .מבקש גם
התייחסות ראש המועצה.


סיור לימודי במועצה אזורית יואב ובמועצה אזורית מטה יהודה  -בסיור למדנו על הפער העצום במערכי
השירותים וההתנהלות של הרשויות למול הישובים .במועצה אזורית יואב ,שהינה רשות קטנה יחסית,
הייתה אוטונומיה ניהולית לאורך כל השנים ועכשיו הם מעוניינים להחזיר כמה מן השירותים לאחריות
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המועצה ,כך שמתקיים שם תהליך הפוך .התהליך דומה לזה שלנו אבל מטרתו הפוכה .במועצה אזורית מטה
יהודה התמקדנו בעיקר ביישום המודל בכפרים הערביים ובסוגיית גביית מיסי וועד מקומי .אנו נמצאים
בסדרת דיונים פנימיים לאור הדברים שראינו ,לגיבוש פורמט בסוגיה זו.
אני מוצא לנכון להודות מעל במה זו לראשי המועצות יואב ומטה יהודה על שיתוף הפעולה ,הנכונות,
האירוח המקצועי והקדשת הזמן תוך מתן מרב הפרטים הנדרשים ,בשקיפות מלאה על מנת לענות על כל
שאלותינו ולהגיע למיצוי הדברים.


מנהלת מחלקת חינוך  -נבחרה ד"ר מיכל סדן ,שאמורה להתחיל לעבוד מחר .התגוררה בלכיש ומתעתדת
לעבור לגור בתמרת.

איתן עזר  -מה הרזומה שלה ?
ראש המועצה  -לא נכחתי בוועדת הקבלה .תוכל לקבל פרטים אלה במועצה .נבחרה בוועדת הבחינה בעדיפות
שנייה .לאחר שברוכי מגל ,שנבחר במכרז השני הסיר מועמדותו ,רצינו לצאת למכרז נוסף ,אולם משרד הפנים
הודיענו שאי אפשר וכי עלינו למנותה לתפקיד .היא תכנס מחר לתפקיד ואני מקווה שהיא תהיה טובה.


פרויקטים מרכזיים בתאגיד קולחי הגלבוע  -תאגיד המים והביוב של המועצה מבצע שני פרויקטים גדולים.
האחד פרויקט מט"ש(מתקן טיהור שפכים) עמק חרוד ליישובי עמק חרוד המשותף עם עמק המעיינות ובית
שאן .עד כה חוברו למערכת הציבורית שהקמנו בית אלפא ,חפציבה ,כלא שיטה ,כלא גלבוע ,גבע ,כפר
יחזקאל ואתר הסקי .משם יחוברו למט"ש המרכזי .יתר היישובים בעמק חרוד יחוברו לאחר ביצוע הפרדות
ומתקני קדם לרפתות כנדרש .עלות הפרויקט בכללותו כ  50 -מיליון  .₪פרויקט מט"ש תענך שייתן פתרון
סופי לשפכי אזור התעשייה מבואות הגלבוע ,ליישובי תענך ולשפכים הזורמים בקישון .סיום העבודות
מתוכנן לחודש מאי  .1415עלות הפרויקט כ  11 -מיליון .₪
זמן שאלות ותשובות -

אבנר חייט  -מבקש תשובה לנושא שהעליתי.
ראש המועצה  -הסוגיה הופנתה למפקח על הבחירות עם כל התכתובות שהיו והוא אישר אותם כוועד מקומי.
אבנר חייט  -המועצה שלחה לי מכתב שאני כנראה בניגוד עניינים בגלל שאני חבר בוועד המקומי וגם חבר מליאה
ואני צריך לבחור ממה להתפטר .פנה אלי היועץ המשפטי .שאלתי אם אני מכהן כיו"ר ועד אגודה חקלאית מחייב
אותי להתפטר מהמליאה ,שלח לי סעיף שלא הבנתי .ביקשתי הבהרה ולא קיבלתי.
ראש המועצה  -ניתן לצרף לפרוטוקול המליאה את כל ההתכתבות שלך עם עו"ד מירון .לא מבין מה אתה רוצה .
אבנר חייט  -רציתם לעשות תרגיל כדי שאני אתפטר מהמליאה.
עו"ד מירון  -השאילתה הייתה על כפל כהונה .עכשיו אתה אומר שהוועד לא חוקי.
אבנר חייט  -לא יודע לא חוקי.
ראש המועצה  -לא הגיוני מה שאתה אומר .אמרת שאתה יו"ר ועד אגודה שמכהן בזהות וועדים ,לכן מצאנו
שאתה מצוי בניגוד עניינים של כפל כהונה .אחר כך אמרת שאין זהות וועדים ושמדובר בשני וועדים שונים .פנינו
למפקח הארצי על הבחירות והוא אישר את רשימת האנשים לוועד .אם יש השגות על זה נפנה שוב למפקח הארצי
על הבחירות .אם יתברר שמה שטענת עכשיו נכון ,נבטל את ההחלטה לאישור תקציב הוועד ,אבל לא נבטל עכשיו
אישור תקציב של וועד ונעכב יישוב שלם .אתה מסכים שנצרף את כל התכתובת לפרוטוקול ?
אבנר חייט  -כן.
איתן עזר  -לגבי אתר פסולת מתחת לגן נר
ראש המועצה  -תוכל להעלות את הנושא בסעיף שונות.
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עבדל סלאם זועבי  -שלחתי לך מכתב על תג מחיר וביקשתי לכנס מליאת חירום בנושא.
 מקריא את המכתב  -מצ"ב לפרוטוקול -יצחק צפדיה  -מציע שמליאת המועצה תקבל החלטה הצהרתית שמגנה בתוקף את פעולות תג מחיר ותעשה
למניעת התופעה ככל יכולתה .ברור שהקמת משמר אזרחי היא סוגיה תקציבית.
דוד בונפיל ישי  -גם באירועים הכי קשים שהיו במדינה ,באזור שלנו לא קרה כלום ואנחנו צריכים להיזהר לא
לפתוח פתח לדברים כאלה .אתה (פונה לעבדל סלאם זועבי) יושב כאן לידי ויודע שלא קרה כלום .המכתב שלך
עלול ליפול לידיים הלא נכונות שיעשו בזה שימוש.
צבי שחר  -לא הייתי נכנס לנושא אבל זה נושא חשוב .ייתכן שבסוף יהיה צורך להקים משמר אזרחי ולתקצב
אותו .מצטרף להצעה של יצחק צפדיה ומציע לקבל החלטה הצהרתית שאנו כן מגנים את התופעה .גם אם היה
קורה הפוך ,גם היה צריך לומר ולגנות .הגענו למצב באזור של דו קיום בשלום.
שרי הרפז  -לגבי ההצעה למשמר אזרחי ,יש כאן מתמי"ד.
משה פלד  -מציע שלא להיכנס לעניין הזה במליאה .מועצה אזורית עוסקת בנושאים מוניציפאליים ולא בעניינים
של פשיעה .לא זוכר שאי פעם המליאה עסקה בפיגועים כלפי יהודים ,אז למה צריך שתעסוק בזה בפיגועים כלפי
ערבים ? זה עניין למשטרה ולבית משפט .אני מתנדב במתמי"ד .דווקא לכפרים הערביים המפקדים שלנו לא
מרשים לנו להיכנס .אני מציע לא להתייחס לזה.
דן פלג  -מצטרף ליצחק צפדיה .בגלל שאנו מועצה של דו קיום צריך החלטה הצהרתית.
אילן הרוניאן  -אז למה לא לקבל החלטות כאלה כשיש פיגועים כלפי יהודים ?!
פודי עבדל לטיף  -לא צריך להביא דברים כאלה למליאה .בגלבוע לאורך השנים לא קרה כלום ויש יחסים
מצוינים.
ראש המועצה  -במהלך  14שנות כהונתי ,התחוללו אירועים רבים וקשים במדינה ,שמערכת היחסים המיוחדת
והראויה לציון שרקמנו בגלבוע ,עמדה איתנה בפניהם .כאן בגלבוע תמיד נשמר השקט .גם באירועי אוקטובר
 1444לא קרה כאן כלום ועוד הייתה אצלנו התארגנות של מבוגרים בכפרים שווידאו שלא יתפתח כלום .דווקא
אצלנו לא צריך לצאת בהכרזות ובהצהרות .דווקא אצלנו כשהיה צריך מנהיגות הכפרים התייצבה לצדנו וגינתה
בתקשורת פיגועים ביהודים ,למרות שחטפו על זה ביקורת קשה .מציעה להשאיר את הדברים כך.
לגבי סוגיית המשמר האזרחי ,דיווחתי למליאה כי אנו עובדים על פתיחת יחידת מתמי"ד מעורבת ברמת יששכר.
הנושא בטיפול קב"ט המועצה ,ויזמנו את המהלך ללא שום קשר לתג מחיר ,אלא מתוך תפיסת הייחודיות של
האזור שלנו ,של הדו קיום והחיים המשותפים והמודל של החיים אצלנו .השאלה בהקשר לנושא שהועלה ,היא
איך אנחנו מונעים כיום מגורמים מחוץ לאזור להתסיס .זהו אזור מיוחד מאוד בכל הקשור ליחסי יהודים -ערבים
ותפקידינו לשמור אותו ככזה ולא לאפשר לגורמים מבחוץ להתסיס את האזור.
עומר רימשון  -חושב שצריך לשתף את משמרות ההורים ,שעושות למניעת אלימות וונדליזם ,גם בנושא הזה.
ראש המועצה  -במועצות האזוריות ישנן שתי קטגוריות  :מתמי"ד -האמון על השמירה האזורית .משמר השכונה-
פנים יישובית המוקמת עפ"י החלטה של כל יישוב .כל יישוב שירצה להקים משמר שכונה יוכל לקבל את מלוא
הסיוע מהמועצה וממג"ב בהכשרות ,הכוונה וציוד.
במהלך הישיבה מחוסר שימת לב ,הועלו נושאים  4 , 5לפני נושא  3לסדר היום .למען הסדר הטוב יירשמו הדברים כפי שעלו
אולם בסדר העוקב עפ"י ההזמנה לסדר היום.

אלונה סדן -שאול ,מנהלת הלשכה ורשמת הפרוטוקול.
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נושא  3לסדר
היום :
דיון ביניים –
הצגת עבודת
צו
ביניים
הארנונה עד
כה .

ראש המועצה :
כבר לפני זמן רב עמדנו על הצורך לשנות את צו הארנונה של המועצה לנוכח הערות משרד הפנים ומשרד מבקר
המדינה ,בעיקר על החלוקה לאזורים ובתים ,כמו גם סוגיות שנדונו בבית המשפט הקשורות בצו הארנונה הקיים.
ההנחיות ,התקנות והחוק שואפים לייצר צו ארנונה פשוט ,בעל הגדרות כוללניות מוכתבות ,שאין בידינו לשנות
וכל מטרתם היא להפוך את המס לשוויוני ,אחיד ובהתאמה לתעריפים הנהוגים בנפה אליה אנחנו שייכים .תחת
הנחיות אלה ,של משרד הפנים ומשרד מבקר המדינה ,התחלנו כבר לפני מספר חודשים לבצע סקר נכסים ומדידות
וכבר כמחצית מיישובי המועצה נמדדו ואנו מקווים שעד סוף השנה נסיים את המדידות והסקר ביתר היישובים.
הנחיות אלה הועברו בהתאמה גם לחברת מגע"ר ,שניסיונה הרב בבניית צווי ארנונה ברשויות מקומיות בכלל
ובמועצות אזוריות בפרט  -גם אלו השכנות לנו ,יעמוד לה בגיבוש צו הארנונה למועצה.
את ההמלצות לצו הארנונה החדש יציגו נציגי חברת מגע"ר וחגית בנימין ,מנהלת מחלקת גביה ואכיפה במועצה.
בתום הסקירה נודיע על הנוהל שיביאנו לאישור הצו במליאה הבאה.

עו"ד עודד מהצרי  -יועץ משפטי ,חב' מגע"ר:


פרופיל החברה  -החברה פועלת בכ 144 -רשויות מקומיות ביניהן מועצות אזוריות ,כמו עמק יזרעאל ,עמק
המעיינות ,עמק הירדן.



צו הארנונה החדש  -נתבקשו לבדוק את צו הארנונה הקיים בהתאם לתמורות בחקיקה ובפסיקה .בתוך כך
בדקו את צו הארנונה של המועצה משנת  1985ועד היום וזאת בהשוואה לתעריפי מינימום ומקסימום
ובהתאמה לתעריפים הנפתיים .מועצה אזורית הגלבוע שייכת לנפת יזרעאל ב'.



אזורים וסיווגים מוגדרים  -חלוקה לאזורים כמו גם סיווגים מסוימים עשויים להפלות בין נישומים .על כן
במקרים רבים בהם נתקף הנושא בבתי משפט ,הורה בית המשפט לבטלם .מועצה אזורית הגלבוע הינה בין
המועצות הבודדות שיש להן חלוקה לאזורים בצו ובצו המתגבש יש לבטלם.



השינויים  -השינויים המומלצים שיפורטו בפני חברי ההנהלה מומלצים לביצוע עפ"י החוק והפסיקה.
-



תמצית השינויים  -מצגת טבלה לפי החלוקה  :הגדרת הסיווג כיום 1תעריף כיום 1הגדרה מומלצת1
תעריף מומלץ -

הגדרת סיווגים  -מציעים סיווגים פשוטים וכוללניים יותר .לדוגמה ,הגדרה של מגורים לרבות בתי אבות
במקום ההגדרה הקיימת בצו כיום.



המלצה לתעריפים שונים  -התערי4פים המומלצים נקבעו בטווח שבין תעריפי המינימום לתעריפי
המקסימום תוך נירמול לתעריפים נפתיים ,בעיקר בסיווגי שירותים ומסחר.

יצחק צפדיה  -רואים קפיצה גבוהה ברוב המקרים בין הצו הקודם לעכשיו.
עו"ד מהצרי  -אנחנו רחוקים מעריפי המקסימום ,יותר קרובים לתעריפי המינימום ולתעריף הנפתי .רוב
התעשייה עתירת שטח .סיווג המלאכה ברובו יתכנס לתעריפים במינימום שינויים על מנת שהצו יעמוד בדרישות
החוק והתקנות.
ראש המועצה  -אין לנו מתקני נופש .מבקש להוריד סעיף זה.


מבנים מים ,חשמל ותקשורת  -הגענו לתעריפים התואמים את ההסכמים עם גופים אלה .מעיר כי משרד
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הפנים לא גיבש החלטות לגבי תאים וולטאיים ולכן בינתיים לא מחויב.


מבני חינוך ותרבות למטרות רווח  -התעריף המוצע הינו תעריף המינימום הקבוע בתקנות .מציין כי מוסדות
חינוך ותרבות שאינם למטרות רווח (מלכ"רים) זכאים לפטור מלא מארנונה בתאי שמקיימים פעילות לילדים
עד גיל  .18מגיל  18פעילותם של מוסדות מלכ"ר זכאים לפטור בגובה .1/3

עומר רימשון -שואל לגבי סעיפים  175-184תעריפי חיוב מבני חינוך ,תרבות וספורט.
דני עטר  -נעשתה אבחנה בין מוסדות חינוך ,תרבות וספורט הפועלים כמלכ"ר לבין אלו הפועלים למטרות רווח.
מטרת האבחנה היא להבהיר שכל מוסד שכזה שבשימוש היישובים ,פטור וכל שפועל כעסק יחויב.


בתי מלון  -נותר בתעריף הגבוה.



אכסניות ,בתי הארחה ,צימרים  -מומלץ תעריף אחיד.



תעשיה ומלאכה  -ממליצים תעריף מדורג לפיו מפעלים קטנים ישלמו קצת יותר ,מפעלים גדולים ישלמו
קצת פחות .התעריפים המומלצים רחוקים מהתעריף הנפתי .מציין כי מבטלים את כל האזורים ,על מנת שלא
לפתוח פתח לתביעות בגין אפליה.
מציין כי תעשיה ומלאכה אוחדו תחת אותו סיווג .האבחנה הקשה בין שני הסוגים מייצרת מחלוקות ,לעיתים
מלאכותיות.



מפעל לייצור בטון  -נשאר בתעריף הגבוה שלו ,התעריף המקובל.



קרקע תפוסה  -שמשתמשים בה ,ללא מבנה .חלק מהסיווגים בקטגוריה זו אוחדו .חלק מהתעריפים נשארו.
חלק מהתעריפים אוחדו.



אדמה חקלאית  -השארנו את התעריפים ואיחדנו את הסיווגים.



בריכות מים ומאגרים לשימוש חקלאי  -היו תחת נכסים אחרים .הועברו לסיווגים בהם הם צריכים להיות
מבלי שינוי בתעריפים.



מבנים חקלאיים  -אוחדו סיווגים .התעריפים ללא שינוי.

עומר רימשון  -סעיף  5.1תעשיה ומלאכה מובחן לעסקים קטנים ,שעד  544מ"ר .עסקים קטנים הינם מנוע צמיחה
של הכלכלה ובאופן הצהרתי צריך להתנגד לתעריף המוצע ולהורידו.
ראש המועצה  -הערה ראויה למחשבה ודיון .הרעיון בקביעת התעריף היה לעודד עסקים לגדול בהיקפי הפעילות
באמצעות גובה החיוב .יש היגון במה שאמרת .מבקש את עמדת חברי המליאה לגבי דבריו של עומר רימשון.
בונפיל דוד ישי  -עומר צודק.
יצחק צפדיה  -עומר צודק .צריך לקבוע קטגוריה נוספת בה יהי תעריף לעסק מאוד קטן ,בין 54מ"ר74 -מ"ר וכל
מה שמעליו יהיה בקטגוריה של עד  544מ"ר.
ראש המועצה  -מנחה את מגע"ר לרשום הערה זו בפניהם.
שרי הרפז  -תעריף חדר אוכל ציבורי גדל .לא גרים שם ,רק אוכלים .זה פי  .1יוצא סכומים אדירים .מוחה על גובה
הסכום .גם תעריף הקרקע התפוסה ,הסכום בשמיים וזה גידול עצום .תעריף בניין מגורים אצלנו גבוה מאשר
במגידו ובעמק המעיינות.
עו"ד מהצרי -בתעריף מגורים צריך להסתכל על הממוצע הנפתי ,שנקבע ע"י משרד הפנים ל ₪ 06.59 -והוא מנחה
את הרשויות להתיישר אליו .התעריף המוצע קרוב מאוד למינימום ורחוק מהמקסימום.
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ראש המועצה  -מנחה את מגע"ר לרשום הערה זו.
איתן עזר  -חיוב בארנונה של עסקים ,כדאי בחשיבה מחודשת על מנת לעודד צמיחה ,להוריד את התעריפים כדי
למשוך יזמים ולתת הנחות או אי תשלום למפעלים לכמה שנים.
ראש המועצה  -מה ההיגיון ? אם כל שטח אזור התעשייה שווק ,לאן יש לגדול ? היזמים והמשקיעים לא באו לכאן
סתם .אנו מציעים אזור פיתוח א' ,תעריפי ארנונה מאוד נמוכים ובסוף גם נאשר קטגוריה של "מפעלי עוגן".
איתן עזר -עשיתם תחשיב מה זה עושה לתקבולי המועצה ?
ראש המועצה  -דיברנו על זה ,אולם לא נקבל החלטה כלשהי באשר לצו מתוך נקודת המבט של הכנסות המועצה,
אלא מתוך הצורך בשינוי מעמד משפטי של סעיפים וביטול אזורים ,עדכון תעריפים לפי הנפה ולפי החוק והתקנות
של משרד הפנים בלבד .צו הארנונה החדש לא ייפגע במענק האיזון.
דן פלג  -לגבי קרקע תפוסה ,מדיניות המועצה קבעה תעריף מאוד נמוך .הייתה נוסחה מאזנת שחישבה את היחס
בין השטח הבנוי לקרקע התפוסה .מבקש לשמור על נוסחה זו בקביעת התעריפים ועל האיזון.
עבדל סלאם עומרי  -יש הנחה ליישובים שנמצאים על הקו הירוק ?
ראש המועצה  -אנו דנים בהנחיות חיוב שהחוק קובע ולא בהנחות הקבועות בחוק .אצלנו אף יישוב אינו מוכר
כיישוב קו עימות.
בחודש הקרוב חברי המליאה מתבקשים ללמוד את התיקונים לצו ולהביאם בפני הגורמים הרלוונטיים
ביישוביהם .צוות מגע"ר יעמוד לרשות חברי המליאה בתאום מראש דרך חגית בנימין .חגית תקבע עם צוות
מגע"ר שני מועדים בהם יוכלו חברי המליאה ונציגים מיישוביהם להגיע לפגישה עם צוות מגע"ר ,לשאול שאלות
ולהעיר הערות .מדגיש כי כל השאלות וההערות לצו יועברו בכתב עם העתק ללשכת ראש המועצה על מנת שניתן
יהיה לרכז את הדברים ולעקוב אחריהם ,לתת תשובות ולהגיע לישיבת המליאה הבאה לאישור הצו .לאחר
המפגשים עם צוות מגע"ר תתקיים ישיבת ועדת הנהלה וכספים נוספת שתדון בשאלות ובתשובות שעלו במפגשים
ולאחר מכן יובא הצו בשנית בפני ישיבת המליאה לדיון ואישור.

סעיף  5לסדר
היום  :אישור
הודעה
לרשומות ועדת
ערר בארנונה.

נציגי חב' מגע"ר ומנהלת מח' גביה ואכיפה יוצאים מהישיבה -

ראש המועצה :
מקריא את נוסח ההודעה לפרסום וועדת הערר
ברשומות -

-

נוסח ההודעה שהוקרא מצ"ב לפרוטוקול -

בעד42 -
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשר נוסח פרסום וועדת
ערר בארנונה ברשומות כפי שהוקרא לחברים ומצ"ב
לפרוטוקול.

סעיף  4לסדר ראש המועצה :

בעד 42 -

לא מצליח עדיין להגיע למיצוי הנושא ,ביחס למה שנאמר
היום :
אישור נציגי במליאה הקודמת .רוב הדברים הוסדרו ,עדיין נותר
ציבור לוועדות להשלים את סבב הפגישות עם מספר חברי מליאה,
שכמעט הסתיים .בהמשך לקול קורא לציבור להצטרף
המליאה.
למספר וועדות מליאה ולדירקטוריונים מבקש את

נגד  -אין
נמנע / -
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת מינוי נציגי ציבור
כר"מ :
אלה פלק  -כפר יחזקאל  -בוועדה למניעת סמים

8

המליאה לאשר חברות :
אלה פלק  -כפר יחזקאל  -בוועדה למניעת סמים
ובדירקטוריון החברה הכלכלית גלבוע בע"מ.
יעל פוגל  -בוועדה למניעת סמים ובדירקטוריון החברה
הכלכלית גלבוע בע"מ.
ביטול מינוי נציג ציבור בדירקטוריון החברה הכלכלית
לבקשת החבר :
עופר גולן  -בית השיטה  -בשל היותו עובד הביטוח
הלאומי ,אין באפשרותו לכהן כדירקטור.

ובדירקטוריון החברה הכלכלית גלבוע בע"מ.
יעל פוגל  -בוועדה למניעת סמים ובדירקטוריון
החברה הכלכלית גלבוע בע"מ.
מליאת המועצה מאשרת ביטול מינוי נציג ציבור
כר"מ :
עופר גולן  -בית השיטה.

סעיף  2לסדר ראש המועצה :

בעד42 -

היום  :תקציבי אישור מורשי חתימה בחשבון בנק  -לתקציב וועד מקומי
סנדלה –
ועדים
ת"ז 454178795
עומרי עבד אלגפר -
ת"ז 450064900
עומרי באסם –
מקומיים
ת"ז 451976669
עומרי עימאד –
לשנת .44/5

נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת מורשי חתימה
בחשבון בנק של וועד מקומי כפר סנדלה :
ת"ז 444422254
עומרי עבד אלגפר -
ת"ז 445524555
עומרי באסם –
ת"ז 444522225
עומרי עימאד –

ראש המועצה :
אישור מורשי חתימה בחשבון בנק  -לתקציב וועד מקומי
נעורה –
ת"ז 13131770
זועבי מואפק -
ת"ז 58573413
הבראת גמאל -
ת"ז 30011147
זועבי שריף –

ראש המועצה :
מביא לאישור את תקציב וועד מקומי מגן שאול לשנת
.44/5

בעד42 -
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת מורשי חתימה
בחשבון בנק של וועד מקומי כפר נעורה:
ת"ז 43/3/225
זועבי מואפק -
ת"ז 42423443
הבראת גמאל -
ת"ז 3554//42
זועבי שריף –
בעד42 -
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת תקציב וועד
מקומי מגן שאול לשנת .44/5

ראש המועצה :
מביא לאישור את תקציב וועד מקומי ניר יפה לשנת
 44/5ואת רשימת מורשי החתימה בחשבון בנק -
לתקציב וועד מקומי ניר יפה–
ת"ז 419696317
אמיתי צור -
ת"ז 431141197
ערן ביטרני -
ת"ז 461674633
שרל פרטי –

בעד42 -
נגד/ -
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת תקציב וועד
מקומי ניר יפה לשנת  44/5ואת רשימת מורשי
חתימה בחשבון בנק של וועד מקומי ניר יפה:
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אבנר חייט  -מודיע כי יתנגד לאישור תקציב הוועד
ומורשי החתימה לנוכח השגתו על חוקיות הוועד המקומי
המכהן.
ראש המועצה  -תקציב הוועדים המקומיים כולם עובר
בדיקה מקדמית של וועדת בדיקה מקצועית טרם הבאתם
לאישור המליאה .אי לכך התקציבים המובאים בפני
המליאה תקינים .התנגדותך תירשם .במידה ואכן המפקח
הארצי על הבחירות יחליט כי אכן הוועד המקומי הרשום
אינו הוועד החוקי ,תובא החלטה זו למליאה לביטול.

אמיתי צור -
ערן ביטרני -
שרל פרטי –

ראש המועצה :

בעד42-

מביא לאישור את תקציב וועד מקומי מולדת לשנת 44/5
ואת רשימת מורשי החתימה בחשבון בנק  345444בנק
הפועלים סניף  - 242לתקציב וועד מקומי מולדת–
ת"ז 57665853
גלית פייגה –
ת"ז 413819804
שגיא מרק -
ת"ז 410005403
אוה כהן -

נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת תקציב וועד
מקומי מולדת לשנת  44/5ואת רשימת מורשי
החתימה בחשבון בנק  345444בנק הפועלים סניף
 - 242לתקציב וועד מקומי מולדת:
42224243
461674633
ת"ז ת"ז
גלית פייגה –
ת"ז 4432/5254
שגיא מרק -
ת"ז 4/5554453
אוה כהן -

ראש המועצה :
מביא לאישור את תקציב וועד מקומי תל יוסף לשנת
 44/5ואת רשימת מורשי החתימה בחשבון בנק -
לתקציב וועד מקומי תל יוסף–
ת"ז 30560765
אתי קריו -
ת"ז 455035806
רן רותם –
ת"ז 417403890
לאונרדו רם –
ת"ז 17489105
היידי שדה –

בעד42 -
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת תקציב וועד
מקומי תל יוסף לשנת  44/5ואת רשימת מורשי
חתימה בחשבון בנק של וועד מקומי תל יוסף:
ת"ז 35425224
אתי קריו -
ת"ז 444534252
רן רותם –
לאונרדו רם –
היידי שדה –

ת"ז 4452523/2
ת"ז 434/4/452
ת"ז 424224233

ת"ז 4/2453255
ת"ז /2425/54

ראש המועצה :

בעד42-

מביא לאישור את תקציב וועד מקומי גדעונה לשנת 44/5
ואת רשימת מורשי החתימה בחשבון בנק מס' 35/542

נגד -אין
נמנע -אין

הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ -לתקציב וועד
מקומי גדעונה–
ת"ז 451519150
אבנר יוסף –

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת תקציב וועד
מקומי גדעונה לשנת  44/5ואת רשימת מורשי
החתימה בחשבון בנק מס'  35/542הבנק הבינלאומי
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דלית שגב –

ת"ז 41966868

הראשון לישראל בע"מ -לתקציב וועד מקומי
ת"ז 461674633
גדעונה–
ת"ז 44/4/5445
אבנר יוסף –
ת"ז 44522222
דלית שגב –

ראש המועצה :

בעד42 -

מביא לאישור את תקציב וועד מקומי פרזון לשנת 44/5
ואת רשימת מורשי החתימה בחשבון בנק  -לתקציב וועד
מקומי פרזון–
ת"ז 404155937
חנוכה אלעד –
ת"ז 431706191
יעקב ירמי –

נגד -אין
נמנע -אין

ת"ז 431014118

שי פרג –

ראש המועצה :
מביא לאישור את תקציב וועד מקומי רמת צבי לשנת
 44/5ואת רשימת מורשי החתימה בחשבון בנק מס'
 /44/54242בנק בינלאומי  3/סניף  ///עפולה  -לתקציב
וועד מקומי רמת צבי–
ת"ז 466418333
מיטל רותם –
פרדי אידל –
ליאור ארבל –

ת"ז 68814013
ת"ז 33598665

ראש המועצה :
מביא לאישור את תקציב וועד מקומי עין חרוד מאוחד
לשנת  44/5ואת רשימת מורשי החתימה בחשבון בנק -
לתקציב וועד מקומי עין חרוד מאוחד–
ת"ז 49173151
אייל לויטה -
ת"ז 451357013
צבי עממי –
שי סט –
מורן בן ארי –

ת"ז 58193381
ת"ז 438395371

ראש המועצה :
מביא לאישור את תקציב וועד מקומי רם און לשנת 44/5

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת תקציב וועד
מקומי פרזון לשנת  44/5ואת רשימת מורשי
החתימה בחשבון בנק  -לתקציב וועד מקומי פרזון–
ת"ז 454444532
חנוכה אלעד –
ת"ז 43/252/5/
יעקב ירמי –
ת"ז 43/544/42
שי פרג –
בעד42-
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת תקציב וועד
מקומי רמת צבי לשנת  44/5ואת רשימת מורשי
החתימה בחשבון בנק מס'  /44/54242בנק בינלאומי
 3/סניף  ///עפולה  -לתקציב וועד מקומי רמת צבי–
ת"ז 422442333
מיטל רותם –
ת"ז 222/4543
פרדי אידל –
461674633
33452224
ת"ז
ת"ז
ליאור ארבל –
בעד42 -
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת תקציב וועד
מקומי עין חרוד מאוחד לשנת  44/5ואת רשימת
מורשי החתימה בחשבון בנק  -לתקציב וועד מקומי
עין חרוד מאוחד–
ת"ז 4542344/
אייל לויטה -
ת"ז 444342543
צבי עממי –
ת"ז 42453324
שי סט –
ת"ז 432354324
מורן בן ארי –
בעד42 -
נגד -אין
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ואת רשימת מורשי החתימה בחשבון בנק  -לתקציב וועד
מקומי רם און–
ת"ז 451611901
אורי אורן -
ת"ז 458135765
יצחקי גולן –
זיו בן יהודה –
יורם כפרי -

ת"ז 433550005
ת"ז 410991877

נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת תקציב וועד
מקומי רם און לשנת  44/5ואת רשימת מורשי
החתימה בחשבון בנק  -לתקציב וועד מקומי רם
און–
ת"ז 44/244554
אורי אורן -
ת"ז 442/34224
יצחקי גולן –
זיו בן יהודה –
יורם כפרי -

ראש המועצה :

בעד42 -

מביא לאישור את תקציב וועד מקומי בית השיטה לשנת
 44/5ואת רשימת מורשי החתימה בחשבון בנק -
לתקציב וועד מקומי בית השיטה–
ת.ז456539181 .
עודד יוחנן –
ת.ז449760317 .
עמיר לוטן –
ת.ז417334063 .
שי חצב –
ת.ז454055111 .
דניאלי מרדכי –

נגד -אין
נמנע -אין

ת"ז 433445554
ת"ז 445554222

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת תקציב וועד
מקומי בית השיטה לשנת  44/5ואת רשימת מורשי
החתימה בחשבון בנק  -לתקציב וועד מקומי בית
השיטה–
ת.ז44243542/ .
עודד יוחנן –
ת.ז4452253/2 .
עמיר לוטן –
ת.ז442334523 .
שי חצב –
ת.ז444544//4 .
דניאלי מרדכי –

ראש המועצה :

בעד42 -

מביא לאישור את תקציב וועד מקומי גבע לשנת 44/5
ואת רשימת מורשי החתימה בחשבון בנק  -לתקציב וועד
מקומי גבע–
ת"ז 449116400
צלילה לקס –
ת"ז 449189356
מוקי ידין –
ת"ז 457906794
אליהו מזרחי-

נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת תקציב וועד
מקומי גבע לשנת  44/5ואת רשימת מורשי החתימה
בחשבון בנק  -לתקציב וועד מקומי גבע–
ת"ז 445442455
צלילה לקס –
ת"ז 445425342
מוקי ידין –
ת"ז 442552254
אליהו מזרחי-

ראש המועצה :
מביא לאישור את תקציב וועד מקומי גדיש לשנת 44/5
ואת רשימת מורשי החתימה בחשבון בנק  -לתקציב וועד
מקומי גדיש–
ת"ז 410405134
יהודה פרץ –
ת"ז 58448018
אסתר וקנין –
ת"ז 11807958
יהודה פרץ –

בעד42 -
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת תקציב וועד
מקומי גדיש לשנת  44/5ואת רשימת מורשי
החתימה בחשבון בנק  -לתקציב וועד מקומי גדיש–
ת"ז 445454/34
יהודה פרץ –
ת"ז 424425/2
אסתר וקנין –
ת"ז 44252542
יהודה פרץ –
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ראש המועצה :
מביא לאישור את תקציב וועד מקומי מלאה לשנת 44/5
ואת רשימת מורשי החתימה בחשבון בנק  -לתקציב וועד
מקומי מלאה–
ת"ז 467878401
שלמה אוחנונה –
ת"ז 455985145
דהן נפתלי –
ת"ז 40115911
קלמן טייר –

בעד42 -
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת תקציב וועד
מקומי מלאה לשנת  44/5ואת רשימת מורשי
החתימה בחשבון בנק  -לתקציב וועד מקומי מלאה–
ת"ז 42222245/
שלמה אוחנונה –
ת"ז 444524/44
דהן נפתלי –
ת"ז 45//45/4
קלמן טייר –

ראש המועצה :

בעד42 -

מביא לאישור את תקציב וועד מקומי חבר לשנת 44/5
ואת רשימת מורשי החתימה בחשבון בנק  -לתקציב וועד
מקומי חבר–
ת"ז 410405161
דודי סוברנו -
ת"ז 430814167
ליאור לוגסי –

נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת תקציב וועד
מקומי חבר לשנת  44/5ואת רשימת מורשי החתימה
בחשבון בנק  -לתקציב וועד מקומי חבר–
ת"ז 445454424
דודי סוברנו -
ת"ז 435244/22
ליאור לוגסי –

ראש המועצה :
מביא לאישור את תקציב וועד מקומי בית אלפא לשנת
 44/5ואת רשימת מורשי החתימה בחשבון בנק -
לתקציב וועד מקומי בית אלפא–
ת"ז 449166110
אלוני גיורא –

בעד42 -
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת תקציב וועד
מקומי בית אלפא לשנת  44/5ואת רשימת מורשי
החתימה בחשבון בנק  -לתקציב וועד מקומי בית
אלפא–
ת"ז 4454224/5
אלוני גיורא –
ת"ז 44522222/
קליין יעקב –
ת"ז 445424225
ברנע ערגה –
ת"ז 44/444225
דובשני שאול –
ת"ז 44542/234
לב רן –
ת"ז 44444/345
צלניקר ישי –

קליין יעקב –
ברנע ערגה –
דובשני שאול –
לב רן –
צלניקר ישי –
שירלי אלקלעי סלע –
יוסף בארי-

ת"ז 449677881
ת"ז 449161680
ת"ז 451455879
ת"ז 449161835
ת"ז 411441349
ת"ז 438118573
ת"ז 450080851

שירלי אלקלעי סלע –
יוסף בארי-

ת"ז 432442423
ת"ז 445525244

ראש המועצה :

בעד42 -

מביא לאישור את תקציב וועד מקומי טייבה לשנת 44/5
ואת רשימת מורשי החתימה בחשבון בנק  -לתקציב וועד
מקומי טייבה–
ת"ז 57615580
השאם זועבי –
ת"ז 56188487
סאלח זועבי –
ת"ז 4432222//
עבד אלרחמן גומעה –

נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת תקציב וועד
מקומי טייבה לשנת  44/5ואת רשימת מורשי
החתימה בחשבון בנק  -לתקציב וועד מקומי טייבה–
ת"ז 42244425
השאם זועבי –
ת"ז 42422422
סאלח זועבי –
ת"ז 4432222//
עבד אלרחמן גומעה –

13

ראש המועצה :
מביא לאישור את תקציב וועד מקומי יזרעאל לשנת 44/5
ואת רשימת מורשי החתימה בחשבון בנק מס'
 5251533444בנק מזרחי  -לתקציב וועד מקומי יזרעאל–
ת"ז 433347606
עירית מור -
ת"ז 56659781
קובי לוי –
ת"ז 467607735
צבי סדור –
ת"ז 447167197
יהודה ביר –

בעד42 -
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת תקציב וועד
מקומי יזרעאל לשנת  44/5ואת רשימת מורשי
החתימה בחשבון בנק מס'  5251533444בנק מזרחי -
לתקציב וועד מקומי יזרעאל–
ת"ז 433342252
עירית מור -
ת"ז 42245224
קובי לוי –
צבי סדור –
יהודה ביר –

סעיף  2לסדר ראש המועצה :
 :מציין כי לחברים חולקה בתחילת הישיבה רשימת
היום
עדכנית עליה נוספו מספר תב"רים.
תב"רים

סעיף  2לסדר
היום  :הצגת 
ביצוע
דו"ח

רבעון ראשון

שנת - 44/5
גזבר המועצה  .

ת"ז 422252234
ת"ז 442422452

בעד 42 -
נגד -אין
נמנע  -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את רשימת
התב"רים שחולקה ומצ"ב לפרוטוקול.

-

זמן שאלות ותשובות -

-

דגשים לסקירת גזבר המועצה את דו"ח הביצוע הרבעוני הראשון לשנת - 44/5

מציין כי דו"ח הביצוע הינו הערכה בשלב זה.
ניתן להבחין בעלייה של  1%בגביה בארנונה.
קיים קיזוז בין ההוצאות להכנסות בסעיף הרווחה.
בחינוך קיים גירעון של כ  1.0 -מיליון  ₪אולם בשל אופי הפעילות בחינוך ,בו בחודשי הרבעון קיימת פעילות
שיא שתפחת בחגים ובסיום שנת הלימודים ירד הגירעון ,כולל גובה ההוצאות בסעיף ההסעות.

 זמן שאלות ותשובות -צבי שחר  -מברך את הגזבר על עריכת הדו"ח .הערה וביאור :הוצאות כלליות עומד פחות או יותר בפרמטרים.
שכר עבודה מניח שבסדר .הוצאות מימון ,קצת גבוה .הגענו לתקצוב של  7.5%והביצוע  6.7%שזה גם גבוה.
אסף ורדי  -עומדים בארנונה כמעט אחד לאחד .האם אכן רוב האנשים משלמים מידי חודש בחודשו ?
גזבר המועצה  -זו הגביה בשלושת החודשים ואחורה .מי שמשלם מראש נרשם בצורה אחרת ובמקום אחר.
תיתכן סטייה של .1%
אסף ורדי  -ומרכיב הנחות בארנונה ?
גזבר המועצה  -מופיע גם בהכנסות וגם בהוצאות .זה לא לינארי כי הייתה ועדה למחיקת חובות וייתכן
שבחודשים הבאים לא תהיה.
אסף ורדי  -הנחת העבודה מתבססת אם כך על  94%גביה ?
ראש המועצה  -אין קשר בין הנחת העבודה לבין הגביה.
עומר רימשון  -מניח שאין  144%גביה במועצה.
ראש המועצה  -זה נכון לרגע זה.
עומר רימשון  -האם צפי של  03מיליון  ₪לא נמוך מידי ?
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איתן עזר  -יש מידע לגבי גביית הארנונה -כמה מתוך ה 11 -מיליון  ₪זה על השנה וכמה שייך לשנים קודמות ?
ראש המועצה  -לדעתי בדיווח זה אם אני זוכר נכון ,לא מופיע דיווח על שנים קודמות.
גזבר המועצה  -זה נתונים על הגביה בפועל שהפירוט אינו מופיע פה.
איתן עזר  -עכשיו ברור למה יש עלייה של .1%
אסף ורדי  -מברך את הגזבר על עריכת דו"ח קריא ונכון.
סעיף  5לסדר ראש המועצה :
היום :
אישור

אישור בקשת מנהלת בי"ס "יד לחמישה" לשינוי מורשי חתימה
שינוי בחשבון בנק הורים ,בבנק הפועלים  11חשבון מספר  073915כ"מ :

בעד 42 -
נגד  -אין
נמנע  -אין

מורשי חתימה ארז בריימוק  -ביטול הרשאת חתימה.
בחשבון בנק במקומו יורשה חתימה :

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת שינוי
מורשי חתימה בחשבון בנק הורים ,בבנק

הורים בי"ס נדב ממן  -ת.ז431765918 .
ענת רביב  -ת.ז - 451371357 - .השארת הרשאת חתימה.
"יד
לחמישה".

הפועלים  /4חשבון מספר  5235/4כ"מ :
ארז בריימוק  -ביטול הרשאת חתימה.
במקומו יורשה חתימה :
נדב ממן  -ת.ז43/224542 .
ענת רביב  -ת.ז - 44/324342 - .השארת
הרשאת חתימה.

סעיף  2לסדר היום  :שונות.
א .עדכון
שכר
מנהל
מחלקת
תחבורה
ב .הגדלת
משרה
לווטרינר
הרשותי.

ראש המועצה :
התאם להסכם שכר בכירים זכאי מאיר נוריאני לתוספת שכר בת
 5%משכר בכירים לאחר מלאת שנתיים .התחיל לעבוד בשכר

בעד 42 -
נגד -אין
נמנע  -אין

בכירים במאי  .1411עדכון השכר כפוף לאישור משרד הפנים.

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת עדכון
שכר בכירים למאיר נוריאני ,מנהל מחלקת
תחבורה בגובה  4%משכר בכירים.

ראש המועצה :
עפ"י דרישת משרד החקלאות יש להעסיק במועצה וטרינר רשותי
בהיקף  144%משרה .כיום הווטרינר ,ד"ר שי רודריג מועסק ב-
 54%משרה .אישור המליאה לבקשת הגדלת היקף המשרה תועבר
לאישור משרד הפנים.

בעד 42 -
נגד -אין
נמנע  -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת הגדלת
היקף משרת הווטרינר הרשותי ,ד"ר שי
רודריג מ 44% -משרה ל /44% -משרה.

ג .שינוי שם ראש המועצה :
השם ישונה בהתאמה לרישומי משרד החינוך מ"אחווה נעורה" ל-
בי"ס
"אחווה גלבוע".
"אחווה
נעורה"

בעד 42 -
נגד -אין
נמנע  -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת שינוי
שם ביה"ס "אחווה נעורה" ,בהתאמה
לרישומי משרד החינוך ל" -אחווה גלבוע".

איתן עזר  -לפני כחודשיים נשרפה מזבלה מתחת לגן נר בעקבות פיזור פסולת .התעוררנו תחת מיסוך כבד של עשן.
ד .מזבלה
מתחת לגן אחרי השריפה בוצעו עבודות גידור .ממשיכים לזרוק פסולת למרות הגידור ויש חשש שזה גם יתלקח .אילו פעולות
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נר

ה .פינוי
אשפה

המועצה נוקטת למנוע מפגע תברואתי זה?
רמי אלהרר  -המקום תפקד כנקודת ריכוז גזם ,על שטח של כ 5 -דונם .נכון להיום ,תחת התחייבותנו למשרד
להגנת הסביבה ,מתפקד כנקודת ריכוז גזם המפונה באופן קבוע ביום בו מרוכז הגזם או למחרת .במצב זה גם אם
יידלק ניתן יהיה להתגבר על כך במהירות ,כי אין ריכוז גזם.
איתן עזר  -בפעם האחרונה הייתה פסולת בניין.
ראש המועצה  -אתה מהיישוב ויש לך אחריות ציבורית .כשאתה רואה מפגע כזה הודע לזאב שמחי ,שגם הוא
מהיישוב שלך או לרמי אלהרר וזה יטופל .יש עבריינים שגורמים למפגעים .אם יש לך הצעות נוספות לטיפול
המועצה אשמח לשמוע.
פודי עבדל לטיף  -ביישוב שלי התחילו לאסוף אשפה פעם בשבוע.
ראש המועצה  -בכל יישובי המועצה אמורים לפנות אשפה פעמיים בשבוע .הנושא ייבדק מיידית.
מבקש לחברי המליאה בתלונות מסוג זה הקשורות לעבודת המועצה השוטפת ,לא להמתין לישיבת מליאה
ולהודיע למוקד המועצה  149או לאחראים במועצה מיד.

ו.

כלבים
וחתולים
משוטטים

ליאור שמש  -אין טיפול בכלבים וחתולים משוטטים .הייתי בכלביה ואמרו שיש בעיה.
רמי אלהרר  -אכן הייתה בעיה .פעלנו להרחיב מאוד את פעילות תחנת ההסגר והכלביה .עתה עם אישור הגדלת
משרת הווטרינר הרשותי ולאחר אישור משרד הפנים מניח כי הבעיה תבוא על פתרונה.

רשמה  :אלונה סדן שאול ,מנהלת הלשכה.
על החתום

___________________
אילנה חייט – מזכיר המועצה

________________________
דני עטר  -ראש המועצה

העתקים  :לנוכחים .לחסרים .הגב' אילנה חייט – מזכיר המועצה .תיק מליאה .5/10
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