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

 -בצירוף לפרוטוקול 

 

 11/18פרוטוקול מליאה  נושא :

 12.12.18 :תאריך 

 על סדר היום:

 

 למתנדבי נוערברכות 

 

 .                  28.11.18, מיום 10/18אישור פרוטוקול קודם  .1

 דיווח שוטף.  .2

 הרכב ועדות המליאה.אישור  .3

 .2019דיון על תקציב המועצה לשנת  .4

 .4%אישור העלאת ארנונה למגורים ב .5

 פתיחת חשבון ייעודי עבור פיתוח תשתיות בכפר יחזקאל .6

 אישור תב"רים.  .7

 שונות.  .8

 

    

 

 

נוכחים מקרב חברי 
 המליאה

חסרים מקרב חברי 
 המליאה

נוכחים שאינם מקרב חברי 
 המליאה

 מנכ"ל המועצה   –ענת מור  אומן -עמיאל דהאן  המועצהראש  –עובד נור 

  גזבר המועצה -ואד זועבי'ג  טייבה –הישאם זועבי 

יועץ  –עו"ד אילן מירון   אדירים –דוד בונפיל ישי 
 משפטי

 דובר המועצה –שי אלט   אביטל  –מולא דוד 
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מנהלת  -סיון גולדמן  בית אלפא –לאה נהוראי 
 המתנ"ס

מנהלת  -רוחמה לבקוביץ  פרזון  –ירון דוד 
 מחלקת נוער

בית  –שחר תמיר 
 השיטה

 מתנדבי נוער 

מזכירת  – לימור אברהם  ברק –רמי אלהרר 
 גזבר

   גבע  –זוהר ברג 

   גדיש –יעקב פרץ 

   גדעונה –עידן דוד 

   גן נר –מלכא ניסים 

   גן נר –כהן שגיא 

   דבורה  –עמרם עמוס 

   חבר –שחר ביטון 

חפציבה –ישי אגמון     

   טמרה –זועבי חסן 

   יזרעאל –אריאל דולינקו 

כפר  –לירון רותם 
 יחזקאל 

  

   מגן שאול  –פרדו עדנה 

   תל יוסף –שוקי שפרן 

   מולדת  –ערן גולן 

   מוקיבלה –עיד סלים 

 –זיאדאת הישאם 
 מוקיבלה

  

 –עותמאן זיאדה 
 מוקיבלה

  

   מיטב –יוסף יהודה 

   מלאה –שלמה אוחנונה 

   ניר יפה  –יעקב אזולאי 

   נעורה –חאלד חאלדי 

   נעורה –זועבי מחמוד 

   סנדלה  –עומרי טלאל 

   עח"א –יצחק צפדיה 

   עח"מ –רמון בן ארי 

   רם און –אילן ניר 

   רמת צבי –אלון רודברג 
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   נורית  –מירב אזולאי 

 

 

 :תמצית הדברים

 

 החלטה תמצית הדברים הנושא לסדר היום

 
 משה אריאלי וערן שקולניק -ותודות למתנדבי נוערברכות 
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 :  לסדר היום 1סעיף 
אישור פרוטוקול 

, מיום 10/18קודם 

28.11.18 

    

 

אין הערות חברים  -               

         -לפרוטוקול 

 

 

 

 36 - בעד

 אין -נגד

  אין -נמנע

 

מליאת המועצה :  החלטה

מליאה הפרוטוקול מאשרת את 

 . 28.11.18מיום  10/18
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 :  לסדר היום 3 סעיף
הסבר על הרכב 

 –וועדות המליאה 

 מציג ראש המועצה

 : ראש המועצה

נתבקשתם להעביר את בקשותיכם 

באיזה ועדות אתם מעוניינים להשתבץ. 

השתדלנו להתחשב וגם להפעיל את 

והיתרונות והחסרונות שכל  שיקול הדעת

. יש כאלה שלא פנו כלל אחד יכול להביא

בצתי לפי מה שאני מכיר וכאלה ואני שי

 לא שיבצתי כלל.שאני פחות מכיר אז 

במהלך יכול להשתנות השיבוץ  מבחינתי

אם משהוא ירצה הקדנציה הנוכחית 

 .לבוא לידי ביטוי בועדה אחרת או בנוסף

יש גם נציגי ציבור שהועדות פתוחות 

ויש כאלה שהן   מסוימתלהם במידה 

 פתוחות לכל המרבה אם משהוא רוצה.

אנחנו בשלב זה מאשרים את ההרכב 

ה לציבור ישהוא נכון לניהול, יש נטי

להצטרף לוועדות ובמספרים גבוהים 

אנחנו נאלצים מאוד קשה לנהל אז 

 לבחור. 

 

  הועדותראש המועצה מקריא את הרכב 

המצ"ב לפרוטוקול ומהווה חלק בלתי 

 נפרד ממנו.

 

 -זמן להערות חברים -

  

חאלד חאלדי ביקש למחוק את עצמו  -

 .מהועדה למאבק בנגע הסמים

 
עדנה פרדו תישאר בועדת חינוך   -

 בכפוף לאישור היועץ המשפטי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 29 -בעד

 4 -נגד

 3 -נמנע

 

 

מליאת המועצה  :החלטה

כפי  מאשרת את הרכב הועדות

 שהוצג
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ניסים מלכא מבקש למחוק את עצמו  -

מהועדה למאבק בנגע הסמים בשל 

 ניגוד עיניים

 
 : שחר תמיר -

סבור שלירון רותם לא יכול לכהן שוב 

בוועדה  המקומית לתכנון ובנייה, 

נגוע  בניגודי  ימפני שהוא לטעמ

 עניינים. 

ולכן אני מבקש להצביע על הרכב 

המקומית כחלק נפרד מכל  הועדה

 הוועדות. 

 

היועץ המשפטי, עו"ד אילן  התייחסות

: 

עלתה כבר בעבר ונבחנה על זו סוגיה 

ואני מודיע , כבר מספר פעמים ידי

ה יחרץ כי אין כל בענלמליאה באופן 

 ינים. ישל ניגוד ענ

 

 ראש המועצה: 

מבקש להצביע לאישור הועדות  כפי 

עדה המקומית תערך ו, כשלו גשהוצ

 הצבעה נפרדת.

 30 -בעד ועדה מקומית לתכנון ובניה  

 4 -נגד

 2 -נמנע

 

מליאת המועצה  :החלטה

מאשרת את הרכב הועדה 

כפי  המקומית לתכנון ובניה

 שהוצג.

 34 -בעד דירקטוריון חכ"ל

 אין  -נמנע
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 2 -נגד

 

מליאת המועצה  :החלטה

מאשרת את הרכב דירקטוריון 

 .החכ"ל כפי שהוצג

 35 -בעד דירקטוריון קולחי הגלבוע

 אין -נמנע

 1 -נגד

 

מליאת המועצה  :החלטה

מאשרת את הרכב הדירקטוריון 

 של קולחי הגלבוע כפי שהוצג.

 

 

 

 

 :  לסדר היום 4 סעיף
דיון על תקציב 

לשנת  המועצה

2019  

 

 

 

 

 ראש המועצה:

אנחנו הולכים לשנה מאוד מאתגרת 

מבחינת התקציב שלנו, נאלצנו לגזור על 

מיליון  13מ  העצמנו קיצוצים של למעל

אני רק אגיד שבסופו של דבר אנחנו  .₪

מקובעים למסגרות שאישרנו מול משרד 

 הפנים בתכנית התייעלות.

בגלל שהמועצה במשך שנים יצרה 

אז חלק  וגיבנותלעצמה התנהלות 

ביצוע  "בעובר"הם בכלל  מהדברים

פה בתקציב תראו ו ,ואנחנו חותכים אותם

שזה אותו הדבר אבל בביצוע חתכנו 

 אותם.

מה שלא מופיע כרגע זה העלאה נוספת 

שבאה לידי שנדרשת ע"פ משרד הפנים 

יות שכר שקורות במהלך ובעל ביטוי

השנה. זה לא החלטה של הרשות זה 
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משרד הפנים וקשור להסתדרות ולאוצר 

. כרגע לא לתקציב מחייב אותנו להכניס

הכנסנו אבל אנחנו יודעים שאנחנו 

לקראת שיח ודיאלוג עם ועד העובדים 

 כדי לאזן את זה.

אני מבקש  , ופהעמרם עמוספניתי ל

להיות חלק מהצוות  אותולאשר 

במשאבי המצומצם שאנחנו מקימים 

מול העובדים שלנו. עם שיעבוד  אנוש

לא יהיה רק שיח הניסיון שהוא יביא זה 

 ים.של הנהלה וועד העובד

 

 

גזבר המועצה מציג ומפרט את    -   

 התקציב  טיוטת

כפי  שחולקה לחברי                   

 - המליאה

 

זמן שאלות ותשובות  -                  

 -לחברים 
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 :  לסדר היום 5סעיף 
העלאת אישור 

ארנונה למגורים ב 

 2019לשנת  4%

 

 28 - בעד -במליאהדיון  -

 8 -נגד

 אין  -נמנע

 

מליאת המועצה :  חלטהה

העלאת ארנונה מאשרת 

 2019לשנת  4%למגורים ב

 : לסדר היום 6סעיף 
פתיחת חשבון ייעודי 

עבור פיתוח תשתיות 

 בכפר יחזקאל

 - הסבר ראש המועצה -

 

 

 

בהמשך להחלטת המליאה ב  הערה:

יוצג לאישור המליאה ההסכם  2016

 והפרוייקט

 33 – בעד     -

 2 – גדנ     -

 1 – נמנע     -

 

: מליאת המועצה  לטהחה

פתיחת חשבון ייעודי מאשרת 

עבור פיתוח תשתיות בכפר 

 יחזקאל

 : לסדר היום 7סעיף 
 אישור תב"רים

 

 

 רשימת את ומפרט מציגגזבר המועצה  - 

   - רים"התב

 

זמן שאלות ותשובות  -               

 -לחברים 

 

 35 – בעד     -

 אין – גדנ     -

  1 – נמנע     -

 

: מליאת המועצה  חלטהה

כפי  יםמאשרת את התב"ר

    ה ע"י גזבר המועצה.שהוצג

 :  שונות לסדר היום 8סעיף     

חשבון יעודי פתיחת 

בבנק הפועלים 

 לתקציבי פיתוח

 36 – בעד     - 

 אין – גדנ     -

  אין – נמנע     -

 
מליאת המועצה : החלטה

 מאשרת 
חשבון ייעודי בבנק פתיחת 

 הפועלים לתקציבי פיתוח.
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מינוי נציג ציבור 

לוועד הנהלה של 

העמותה לניהול 

 תחנת העמקים

 36 – בעד 
 אין – גדנ

 אין – נמנע

: מליאת המועצה  החלטה
את אסא גיארי כנציג מאשרת 

בוועד הנהלה של ציבור 
העמותה לניהול תחנת 

 העמקים.

                                                 

 – שרון שכטמןרשמה :                                                          
 .מזכירת לשכה

                                                                                    

 

 על החתום

 

 ________________________                             
___________________ 

עובד                                                           מנכ"ל המועצה  –ענת מור                     
 ראש המועצה -נור 

 
 

 

 

 .1810/סרים. תיק מליאה חלנוכחים. ל:  תקיםהע


