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לינק לצילום המליאה יעלה לאתר האינטרנט של המועצה בצירוף  -שיבת מליאה מוקלטת ומצולמת י

 -לפרוטוקול 

 

 06/16פרוטוקול מליאה  נושא :

 29.6.16 תאריך :

 :  על סדר היום

 
 . 23.5.16 מיום , 5/16  מס' אישור פרוטוקול .1

 ראש המועצה. -דיווח שוטף  .2

 .בקשה לאישור חריג – 2017צו הארנונה לשנת אישור  .3

 בקשה לאישור חריג.  – 2017אישור צו מיסי ועד מקומי גן נר לשנת  .4

 הטלה ראשונה.  – 2017אישור הטלת מיסי ועד מקומי אומן לשנת  .5

 מציג : גזבר המועצה. –אישור תב"רים  .6

 שונות. .7

 

 ***מצ"ב להזמנה : 

 

 .5/16פרוטוקול מליאה מס'   -
 חברה כלכלית.  3/16פרוטוקול אסיפה כללית  -
 .2017צו הארנונה לשנת  -
 רשימת תב"רים לאישור המליאה. -

 
 

 :  חולק לחברים***

 .2017מסמך צו הארנונה לשנת  -
 לאישור המליאה.עדכנית רשימת תב"רים  -

 

 

חסרים מקרב חברי  המליאהנוכחים מקרב חברי 
 המליאה

 המליאהנוכחים שאינם מקרב חברי 
 

 מנהלת אסטרטגיה וארגון  –ענת מור  ברק -רמי אלהרר ראש המועצה –עובד נור 
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 גזבר המועצה –ג'ואד זועבי  גדיש -יעקב פרץ אדירים –דוד בונפיל ישי 

 מזכיר המועצה –אילנה חייט  גן נר -ששון יעקב טייבה –הישאם זועבי 

 מבקר המועצה –אייל פייגנבאום  גן נר -איתן עזר אביטל -אילן הרוניאן

 מנהלת מחלקת גביה –חגית בנימין  דבורה -ארמנד עמוס אומן -אמויאל רמי

 משפטייועץ  –עו"ד אילן מירון  חבר -ליאור שמש בית אלפא -לאה נהוראי

טמרה -זועבי עבדל רחמן בית השיטה -משה פלד  מזכירת לשכה -רונית סבג 

רם און -אסף ורדי גבע -דני פלג  תושבים 

כפר יחזקאל -לירון רותם גדעונה -יהושועאהרון    

  מגן שאול -יונה אפרים חפציבה -אגמון ישי

  מוקיבלה -עיד סלים יזרעאל -עשהאל מור

  מולדת -עומר רימשון ניר יפה -פליקס דה פז

  מוקיבלה-חמאד קאסם נעורה –מוחמד זועבי 

  מיטב –מיכאל אברהם  נעורה –עבדל סלאם זועבי 

  מלאה -מאיר ביטון עין חרוד איחוד -צפדיהיצחק 

  סנדלה -עבדל סלאם עומרי פרזון -ערן יעקב

  רמת צבי -ניב שולמן תל יוסף –צבי שחר 

עין חרוד  -רמון בן ארי 

 מאוחד

 

  נורית -לילי רוטנברג 

   

 

 :תמצית הדברים

 

הנושא לסדר 
 היום

 החלטה תמצית הדברים

 

לסדר  1סעיף 
אישור :  היום

פרוטוקול מס' 
מיום  5/16

23.5.16 

  -אין הערות חברים לפרוטוקול 
 17 - בעד

 אין -נגד

 אין -נמנע

מליאת המועצה  : החלטה

 05/16מאשרת פרוטוקול 

 .23.5.16יום ישיבתה ממ

לסדר  2סעיף 

דיווח  היום:

  שוטף

 – ראש המועצה מציג
 



3 
 

, 14-15.7.16פורחים שיתקיים בתאריכים מזמין את כל חברי המליאה להשתתף בפסטיבל כדורים 

 . במעיין חרוד

 3פים סעי

 :לסדר היום

צו אישור 

הארנונה לשנת 

בקשה  – 2017

 .לאישור חריג

 –ראש המועצה מציג 
 

לפרוטוקול  המועצה מאשרת את שינוי התעריפים כפי שהוצג בצו הארנונה ובנספחים המצורפים 
 זה.

שנים וכפי שהוצג בנספח המצורף  3פריסת השינוי על גבי כמו כן, המועצה מאשרת את אופן 
 .לפרוטוקול

 
 : ערהה
 

בצו הארנונה הנוכחי של המועצה תעריף מפעל ליצור בטון הוא מעל תעריף המקסימום המותר 
(.  על כן תוקן התעריף כך שיעמוד על  162.36לעומת ₪  174.1בחוק לתעשייה  )תעריף של 

 בשני האזורים.₪  162.36
 

 17 – בעד -

 אין  – נגד -

 אין  – נמנע -

 

  : החלטה
 לאישור כפי  שהוצג ופורסם , 2017לשנת  ונהנארהצו הגשת את  מליאת המועצה מאשרת

 בקשה לאישור חריג. – משרד הפנים
)עפ"י תכנית  2% -לא תאושר החלטת המליאה ע"י השרים יעלו התעריפים באופן רוחבי בוככל 

 . 1.77%ההתייעלות( + העלייה האוטומטית שאישר משרד הפנים על סך 
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 לסדר 4סעיף 
   -היום 

אישור  
צו מיסי ועד 
מקומי גן נר 

 – 2017לשנת 
בקשה לאישור 

.חריג  

 

 -ראש המועצה מציג 
 

( א) 132 לסעיף בהתאם נר בגן המקומי הועד לפעילות סמכויות האצילה המועצה מליאת לכם כזכור
1958   – ח"תשי ה( אזוריות מועצות) המקומיות המועצות לצו  

, 2017לשנת   של בשיעור המסים להעלאת חריג לאישור נר גן המקומי הועד בקשת את ומאשרת 
3%  

.הועד בבקשת שפורטו לנימוקים בהתאם  
.ר"מ/₪ 9.65  2017 לשנת הארנונה תקנות במסגרת המאושר  התעריף  

  . ר"מ/₪ 9.95    - 2017 לשנת המבוקש התעריף  
 

 17 – בעד -

 אין  – נגד -

 אין  – נמנע -

 

בקשה לאישור  – 2017צו מיסי ועד מקומי גן נר לשנת  אתמליאת המועצה מאשרת : החלטה

 חריג.

לסדר  5סעיף 
אישור   - היום

הטלת מיסי ועד 
מקומי אומן 

 – 2017לשנת 
 הטלה ראשונה

 - מציג המועצה ראש-
 

  המקומיות  המועצות לצו 132 סעיף לפי אומן מקומי ועדול סמכויות מאצילה המועצה מליאת
, ומסמיכה את הועד להטיל מסי ועד מקומי )ארנונה למגורים( לפי 1958-ח"תשי(, אזוריות מועצות)

.  1958 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח  133סעיף   
/ מ"ר.  ₪ 10 – 2017התעריף המבוקש לשנת   

  
 17 – בעד -

 אין  – נגד -

 אין  – נמנע -

  
 . הטלה ראשונה – 2017מליאת המועצה מאשרת הטלת מיסי ועד מקומי אומן לשנת :  החלטה

לסדר   6סעיף 
: אישור היום

 תב"רים

  –ראש המועצה מציין כי התקבלו תב"רים חדשים שנוספו לרשימה שחולקה לחברים 

  –גזבר המועצה מציג ומפרט את רשימת התב"רים 

 
 17 – בעד -

 אין  – נגד -

 אין  – נמנע -
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  -נוסף ר"תבאישור  *

ע"ס  המשרד לשירות דת, –משרד מממן בית כנסת בחבר מבנה יביל,  -1965 תב"ר  מס'      

300,000 ₪ .    

   

ה ומצ"ב לפרוטוקול.הוצג: מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים, כפי ש החלטה  

 - : שונותלסדר היום  7סעיף  -

 

אישור מינוי  -
נציגי ציבור 

בוועדות נוספים 
 הבחינה

 

 

 -ראש המועצה מציג  -
 

  :המליאה למינוי נציגי ציבור נוספים בוועדות הבחינה של המועצה  מבקש את אישור

 

 מוקיבלהכפר  -  035487586אמין קאסם   ת.ז.  -

 טייבהכפר  -  054390547חמודי זועבי   ת.ז.   -

 

 17 – בעד -

 אין  – נגד -

 אין  – נמנע -

 

בוועדת כנציגי ציבור אמין קאסם וחמודי זועבי של  ייםמינות מאשרמליאת המועצה  : החלטה

 .בחינהה
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 אישרור  -
אילנה חייט 

כנציגת 
המועצה 

בישיבות ועדות 
 הבחינה. 

 

 -ראש המועצה מציג  -
 
 כנציגת המועצה בישיבות ועדות הבחינה.  , מזכיר המועצה,אילנה חייטאת מינוי אשרר מבקש ל -

 

 17 – בעד -

 אין  – נגד -

 אין  – נמנע -

 

מזכיר המועצה, אילנה חייט, כנציגת המועצה מינויה של מליאת המועצה מאשרת את  : החלטה

 בוועדות בחינה.

מינוי נציג 
מועצה נוסף 

בישיבות 
וועדות הבחינה 

 דודי בונפיל –

 -ראש המועצה מציג  -
הביא לאישור גם את מבקש לבנוסף לאישור מינוי אילנה חייט כנציגת המועצה בוועדות הבחינה, 

 מינויו של 

 בחינה. הכנציג המועצה בישיבות ועדות  ,מינהל שירות לתושב אשהמועצה ור אשרגן דודי בונפיל, ס

 

 17 – בעד -

 אין  – נגד -

 אין  – נמנע -

  

מינהל שירות גן ראש המועצה וראש דודי בונפיל, סמינוי  את מליאת המועצה מאשרת : החלטה

 כנציג המועצה בוועדות הבחינה. ,לתושב

אישור שכר לשי 
אלט, דובר 

  50% -המועצה 
משכר בכירים 

בכפוף לאישור 
 משרד  הפנים

 -ראש המועצה מציג  -

 . כדובר המועצהשי אלט כרמלה קופר דוברת המועצה עזבה את תפקידה, ובמקומה התקבל 
, כר בכיריםמש 50% – אלטשי מליאת המועצה שכר לדובר המועצה, להביא לאישור מבקש 

 .אישור משרד הפניםבכפוף ל

 16 – בעד -

 אין  – נגד -

  1 – נמנע -

 

משכר בכירים,  50% –שכר לדובר המועצה, שי אלט מליאת המועצה מאשרת :  החלטה

 בכפוף לאישור משרד הפנים. 
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פתיחת חשבון  -
בבנק דקסיה 

עבור פרוייקט 
 יח"ד. 96חבר 

 

 

 –מציג גזבר המועצה  -
 

 יח"ד.  96יה עבור פרוייקט חבר סלפתיחת חשבון בבנק דקמבקש את אישור המליאה 

 

 17 – בעד -

 אין  – נגד -

 אין  – נמנע -

 

 . יח"ד 96פתיחת חשבון בבנק דסקיה עבור פרוייקט חבר  מליאת המועצה מאשרת : החלטה

 

 

 

 

 .מזכירת לשכה –רונית סבג רשמה : 

 

 

 

 

 על החתום

 

 

 

___________________              ________________________ 

 ראש המועצה -עובד נור            מזכיר המועצה –אילנה חייט          
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 .06/16מזכיר המועצה. תיק מליאה  –לנוכחים. לחסרים. הגב' אילנה חייט :  עתקיםה


