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  21/4פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה וכספים 

 

 4/.1/.1/תאריך : 

 

 :  על סדר היום

 

 ./11.6.1 מיום, /321 קודם פרוטוקול אישור. 1

 .המועצה גזבר, זועבי ואד'ג - 113/ לשנת המועצה תקציב מסגרת הצגת. /

 

 הועדהנוכחים שאינם מקרב חברי  חסרים מקרב חברי הועדה משתתפים מקרב חברי הועדה

 גזבר -ג'ואד זועבי  כפר יחזקאל -יצחק שדה חן  ראש המועצה –דני עטר 

 יועץ משפטי -עו"ד אילן מירון  דבורה -ארמנד עמוס  מוקיבלה -עיד סלים 

 מנהלת הלשכה -שאול  -אלונה סדן מלאה -מנשה אזרד  ברק -רמי אלהרר 

  גן נר -אליהו ארבל  אביטל -שאול מיכאל 

   עין חרוד איחוד -נור  צביקי

   עין חרוד איחוד -רמון בן ארי 

   בית אלפא -שמחה צלניקר 

   רמת צבי -שניר פרידמן 

   נעורה -חאלד חלדי 

 

 :  סיכום

 החלטות תמצית הדברים הנושא לסדר היום

:  לסדר היום /סעיף 

פרוטוקול אישור 

מיום  31/4קודם: 

/1.6./4 

בפרוטוקול קודם דיווח ראש המועצה על הפרדת  - צביקי נור

יש להציג הנושא גם בדירקטוריון  מלוות ביוב ממלוות המועצה.

תאגיד קולחי הגלבוע ולהראות במספרים מה מופרד, כמה 

 מלוות נשארות בתאגיד וכמה במועצה.

מזה כארבע  אנו עוסקים בנושא מלוות הביוב - ראש המועצה

ובדירקטוריון התאגיד. הנושא מוכר שנים בהנהלה, במליאה 

וידוע. מקווה כי אנו נעים לקראת פתרון. כשנדע מספרים 

מדויקים נעדכן. השאיפה היא להעביר את כל מלוות הביוב 

 לתאגיד.

בפרוטוקול הקודם נימקת את סוגית הנחות  - צביקי נור

במצב כלכלי קשה. ההנחות ניתנו מסיבות  112/ -הארנונה ב 

 9 -בעד

 אין -נגד

 אין –נמנע 

: ועדת הנהלה וכספים  החלטה

 31/4מאשרת פרוטוקול מישיבתה 

 .4/.1.6/מיום 
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 אחרות.

ההנחות ניתנו משתי סיבות מרכזיות,  בהן המצב  - המועצהראש 

ה, יו"ר יהכלכלי הקשה שהיה נכון ואמיתי. באשר לסיבה השני

וועדת ההנחות דאז כבר אינו חבר מליאה. אציין כי נחקר ביח"א 

על נושא זה ובאחרונה קיבל הודעה כי נמצא נקי מכול חשד. על 

האחרים  גם הנחקרים כן לא נכון להיכנס לסוגיה זו. מדגיש כי

קיבלו  בחקירות האחרות של יח"א, כולל ראש המועצה עצמו,

 הודעות פורמאליות כי נמצאו נקיים מכול חשד.

טענתו של צביקי נור בנושא הנחות בארנונה  - עו"ד אילן מירון

בכל ישיבות הוועדה  אני או נציג משרדי נכחאינה נכונה.  112/

ורק בגלל מצב כלכלי קשה וזה  דאז ופונים אכן קיבלו הנחות אך

הוועדה שהייתה הטענה של משרד הפנים בלבד היה הקו המנחה. 

 עפ"י פרמטרים לא נכונים.כפי הנראה עבדה 

 :  לסדר היום 4סעיף 

מסגרת תציב הצגת 

הכנסות מועצה לשנת 

41/3. 

 

 : תמצית דברי ראש המועצה

  כולו מבוסס על ידיעתנו והבנתנו בהתפתחות תקציב משנה לשנה. העובדה כי ראש  113/תקציב

הממשלה הכריז אתמול על הליכה לבחירות, משמעה בהקשר זה, היא כי עד שלא יאשר את תקציב 

. זו מציאות שלא ניתן להתעלם  /121,  /11/ המדינה, המדינה והרשויות ימשיכו לעבוד על תקציב

 ממנה והיא עומדת בבסיס דיוני התקציב של המועצה.

  מענק האיזון מבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המעודכנים שנתיים וחצי לפחות

 אחורה.

 

  -גזבר המועצה מסביר ומפרט דף התקציב שחולק לחברי הוועדה  -

 

 :  דגשים לדברי גזבר המועצה

  תקציב ההכנסות מבוסס על הגידול הטבעי של הגביה, עליה בהיטלים, הכנסות מאזור התעשיה

 מבואות הגלבוע.

  ישנה לכאורה הפחתה בתקציב מחלקת התברואה, בגלל הורדת סעיף חד פעמי של השכרת תאים

 סולריים.

  -זמן שאלות ותשובות  -

 

  שאול,  מנהלת הלשכה. -רשמה :  אלונה סדן

 :  העתקים

 ./221לנוכחים. לחסרים. חברי וועדת הנהלה וכספים. תיק ועדת הנהלה וכספים 

 

 


