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 (זתשע" כסלו' כה) 2016 דצמבר 25מיום  13מס' פרוטוקול ישיבת מליאה 
 

 נוכחים:

 שאול פינקרפלד יוסי גת משה לפידות אפי קידרון עידו דורי אייל בצר

 שמואל טלאור יוחאי פורת חנה פרידמן זיו ורהפטיג מיכאל ראטה יואל בן ברוך

 משה ציפורי 'וקטניה בונצ טלי זייד שמעון סויסה גלעד דקל מיקה בכר

 חיים יזרעאלי לימור ירון איתי אדמון יריב בן עזר שי יזרעאלי דורון מור

    ישראל ויזל מרדכי הייזלר אופיר שדמי
 

 חסרים, הודיעו:

 עומר נוביץ גבי בורנשטיין אבנר כרמון עופר שלזינגר יאיר כץ דניאל די קסטרו

      חיים כהן
 

 חסרים, לא הודיעו:

 אלי בן סימון טוניה ליפשיץ טאהא סוואעד עדנאן עבד אל חלים רן יפעה בולידניאל קור
 

 

 ו, מורן ניר, ויקי ליטביננקמירי שריגשגיא וייץ, ליאת מלכה, , עודד דונגעו"ד  דן תנחומא, משתתפים:
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 דיווחים ראש המועצה:

ולבנה של סלעית יעקובי חברת מליאה לשעבר  טניה בונצ'וקבנה של לס: ברכות יסיום קורס טי

 .ומזכירת היישובים חנתון ובלפוריה

אמר שר  בו 2016דצמבר  23שדה תעופה משלים לנתב"ג: בעקבות הפרסום בעיתון ביום שישי 

מק, דיברתי עם יעקב גנות ושדה תעופה משלים יוקם ברמת דוד, בדקנו את הידיעה לעשהתחבורה 

 בדיקת חלופותהם מחוייבים בכתבה. ידעו להגיב על השניהם לא  –ועידו דורי דיבר עם יואל פלדשו 

הרנו . נמסר שהמועצה תוזמן לבוא ולשמוע על ההתקדמות בתהליך. הבנוספות להקמת שדה תעופה

יש לנו ישיבה  )לאחר הישיבה( 19:00שהמועצה מתנגדת ודורשת את בחינת החלופות. היום בשעה 

אנחנו אליו וזה הכיוון אפשרית לבחינת חלופת חיפה. הצבא מתנגד לדרום ונראה שחלופת חיפה עדיין 

עצה המו מובילים. החלופה של חיפה זה בשדה הקיים, הארכה של המסלול לטובת טיסות לאירופה.

שתשמש כיועצת אסטרטגית של המועצה במאבק נגד הקמת שדה התעופה עם יעל שביט  התקשרה

 .ברמת דוד

 

 
 

 :20162.111.קודם מיום  אישור פרוטוקול .341

 

 החלטה:

 11.12.2016לאשר את פרוטוקול מישיבת המליאה מיום 

 0 נמנע:  0נגד:   פה אחדבעד: 

 מאושר 

 

 

 :דיווח - 2016לשנת  מעקב אחר החלטת מליאה .342

 .נספח א'מצ"ב  –דן תנחומא מציג את הקובץ, יישלח לחברי המליאה 

 ח."לתת הערות לדו וכלומבקש שחברי המליאה י :בן ברוךיואל 

 .מוצג כדיווח, זהו לא נושא לדיוןו"ח הד :תנחומאדן 

 

 

 :( לפי תקנות ההנחות2017מתן הנחות מארנונה ) .343

 'במצ"ב נספח  – שגיא וויץ מציג את ההנחות לפי תקנות ההנחות

כמידי שנה ולאור עדכוני החקיקה השוטפים של תקנות הסדרים במשק המדינה )ההנחה מארנונה( ויתר 

לעדכן את שיעורי מתן ההנחות בארנונה  הוראות הדין המעניקות הנחות מארנונה, עולה הצורך

 שבסמכות המועצה להעניק. 

 לקבוע האם להעניק הנחות וכן את שיעורי ההנחות שאותן תחליט להעניק.נדרשת המליאה 

 נחה.בקביעת שיעור ההנחה, רשאית המועצה לקבוע תנאים ומבחני משנה לקביעת הזכאות לה
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על פי החלטות קודמת של מליאת המועצה, שיעורי ההנחות שאושרו הם השיעורים המרביים הקבועים 

 , מלבד הנחה בגין נכס ריק.בנספח ב'בחוק, כמפורט בעמודת "תקרת ההנחה" 

(, החליטה המועצה לצמצם את ההנחה הניתנת בגין נכס 30)פרוטוקול  20.11.11בהחלטת מליאה מיום 

 בטבלה. 21 יףוט סעריק, ראה פיר

 זיו ורהפטיג: מה קורה עם המבנה באורחאן דברת?

 שגיא וויץ: מדובר על מבנה נטוש, לא מבנה ריק.

המועצה ביצעה עבודות לאיטום המבנה ותבעה מבעל הנכס את עלות העבודות. במסגרת אייל בצר: 

 ₪.  55,000הסכם גישור שקיבל תוקף של פסק דין שולם למועצה סך 

 

 החלטה:

 בנספח ב'.לפי המפורט  2017ההנחות מארנונה לשנת לאשר את 

 0 נמנע:  0נגד:   24בעד: 

 מאושר 

 
 

 :תכנית חומש שלישי .344

 לתכנית החומש. התכנית לא תובא לאישור בישיבה זו.אייל בצר מסביר את העקרונות 

בממוצע שהמועצה הקצתה "ח מלש 1.0שנים, התחלנו בחומש הגדול בסך  10עם תחילת כהונתי לפני 

שהמועצה אלש"ח  250חומש השני בסך ציבור ותשתיות ותיקות, לאחריו יצא ה יליישוב עבור מבנ

 .ליישוב בעיקר למוסדות חינוךהקצתה 

אלש"ח "תקציב ירוק" שהמועצה  100מועצה מקצה + כ האלש"ח ש 400 סך החומש השלישי מדבר על

 מקצה בגין השינוי ביישובים עם הכנסת הפחים הכתומים.

 -מתוך ה  ,אלש"ח 120של הקצאה מיידית המליצה ההנהלה על   2016דצמבר  18בישיבת ההנהלה מיום 

התחלה  מתקני שעשועים בשצ"פים.של מבני ציבור ובטיחות הנגשת עבור    ,מצ'ינג, ללא אלש"ח 400

 וסיום תוך שנתיים. 2017בשנת 

עבודות יבוצעו בתיאום מלא עם שנים להנגיש מקומות ציבוריים. ה Xחוק הנגישות מחייב תוך 

וחלק אלש"ח( מתוכנן שחלקם יהיה שווה,  280לגבי היתרה ) היישובים לקביעת סדר העבודה והעדיפות.

 יישוב(. –שקל מול שקל )מועצה יחסי 

ממחיר החיסכון  50%התקציב הירוק גם הוא ללא מצ'ינג, עפ"י ניתוח ירידת מספר הפחים הירוקים, 

לאחר אישור  2017ההחלטה לגבי החומש תובא לדיון ברבעון הראשון בשנת פים. לחזות היישוב ולשצ"

 .2017חוק ההסדרים, הביצוע יהיה מחודש מרץ 

 מיכאל ראטה: איך וממה מחושב התקציב הירוק?

 הפינוי של הפחים הירוקים.אייל בצר: החיסכון הוא מהמועצה, מהפחתת 

 חיים יזרעאלי: אם אין חיסכון עד היום?

יש חיסכון בשל  2015מכרז, אבל לעומת זה נכון שאין חיסכון בגלל תוצאות ה 2014חומא: לעומת דן תנ

למועצה כי  והתוצאה היא חיסכוןהפחים הכתומים העובדה שמספר הפחים הירוקים ירד עם הכנסת 

 מחירי המכרז גדלו. הבטחנו ליישובים לתגמל על הוצאת פחים ירוקים.
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ם היו יותר פחים ירוקים ולא יותר א בסופו של דבר היינו נדרשים לשלם ,אייל בצר: השתנו תנאי השוק

 היו כתומים. תכנית החומש תובא לדיון חוזר בהנהלה, היום זה רק דיווח למליאה.

מהחיסכון בפועל לעומת  1/2שאושר המיחזור, היתה שיקבלו  2014חלטה מפברואר יואל בן ברוך: הה

. אני בעד לתת את הכסף ליישובים אבל 2015היום להגיד משנת  זו ההחלטה. אתה לא יכול לבוא 2014

לא  ,לא מכספי הלוואה, לבוא ולבחון שוב את התקציב בסוף מרץ ולהקצות את הסכום מהשוטף

 מהלוואות.

אייל בצר: לא מדובר כרגע בהלוואות, הדיון לגבי החומש והתקציב הירוק יובא לדיון חוזר בהנהלה 

 ברבעון הראשון.

פטיג: החיסכון הוא חיסכון של היישובים, אסי אמר פה וביישובים שכנגד החיסכון, איך זה זיו ורה

 קשור לחומש?

 400החומש הוא קשורים לחומש, כפי שציינתי "התקציב הירוק" נאמר שכספי החיסכון אייל בצר: לא 

 אלש"ח שהמועצה מקצה. 

 ש שיותר.אלש"ח לנגישות ובטיחות וי 50זיו ורהפטיג: יש יישוב שצריך 

 אלש"ח ליישוב, הביצוע יהיה לפי תכנית. 120אייל בצר: כפי שאמרתי, המועצה מקצה עד 

חיים יזרעאלי: נושא ההלוואות, הגיע הזמן שנקטין את ההלוואות שנלקחות לצורך מטרות וצריך 

ות אין ירידה בהלווא 2019להחזיר אותן. צריכים להיגמל מהם. מהמסמך שקיבלנו, פרעון מילוות עד 

 ובעומס ההחזרים. להשקפתי לא צריך לקחת כלום. 

 7.5מלש"ח וירדנו לפי הגדרה ל  11.5דן תנחומא: בתחילת הקדנציה של מליאה זו, נלקחו הלוואות של 

מלש"ח. השנה הוצגה תכנית הפיתוח ללא הלוואות. תכנית החומש תידרש בהלוואות, כל שנה אנחנו 

 15שנים נמוך, ל  10ש"ח. הריבית היום מאוד זולה, הפריים ל מל 7.5מלש"ח ולוקחים  11.7פורעים כ 

זה ליישובים, מה שנתן לנו לבצע פיתוח, לוקחים מלש"ח מההלוואות היום  6. 3%שנים הריבית 

 הלוואות בצורה מאוזנת. לא ביקשנו הלוואות וזה לא על סדר היום בישיבה זו.

יריב בן עזר: נכון שצריך להוריד את עומס המילוות, דובר על כך שברבעון הראשון תתקיים חשיבה 

. אין יש מאין, או מקורות נוספת. יש ישובים שרוצים להשקיע. יש הלוואות ויש מקורות המועצה

 לדיון בהנהלה.הנושא יובא כפי שאייל דיווח בתחילה, המועצה על חשבון פעילות או מהלוואות. 

 

 

 :2017לשנת  האצלת סמכויות .345

 'גמצ"ב נספח  –ליאת מלכה מקריאה ומציגה את סעיפי האצלת הסמכויות 

 01במידה ויהיה שינוי בעקבות המלצות הועדה לבחינת סל השירותים, העדכון יוחל מיום  דן תנחומא:

 .2017ינואר 

 האצלת הסמכויות הינה עפ"י שני מודלים: 

  .רק בתחום הקהילה והתרבות –ד וויות מצומצמות מאוועד עם סמכ – 1מודל תפעול 

 החלטת המליאה בעניין מודלי התפעול.שפורטו ב הסמכויות – 2מודל תפעול 

 עפ"י צו המועצות כל הסמכויות בידי המועצה אלא אם המועצה האצילה לוועדים את הסמכויות.

 בתקציב הועד יש סעיפי מינימום מוגדרים.

 כפר גדעון, סוואעד חמירה. : בית זייד,1מודל תפעול 
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בלפוריה, גבעת אלה, גזית, גניגר, הושעיה, היוגב, הסוללים, *אלון הגליל, בית שערים, : 2מודל תפעול 

 הרדוף, כפר ברוך, כפר החורש, מזרע, נהלל, עין דור, רמת דוד, שמשית, שריד.

  ודל התפעול., לפי ממצאי דו"ח הביקורת יוחלט בעניין מ2בלפוריה כרגע במודל תפעול 

 

 החלטה:

 ועדים המקומיים הבאים;לו 2017לאשר את האצלת סמכויות לשנת 

 : בית זייד, כפר גדעון, סוואעד חמירה.1מודל תפעול 

בלפוריה, גבעת אלה, גזית, גניגר, הושעיה, היוגב, *: אלון הגליל, בית שערים, 2מודל תפעול 

 ל, עין דור, רמת דוד, שמשית, שריד.הסוללים, הרדוף, כפר ברוך, כפר החורש, מזרע, נהל

  במידה ויהיה שינוי בעקבות המלצות הועדה לבחינת 2זוהי ההאצלה הרגילה למודל ,

 .2017ינואר  01סל השירותים, העדכון יוחל מיום 

  לפי ממצאי דו"ח הביקורת יוחלט בעניין מודל התפעול.2בלפוריה כרגע במודל תפעול , 

 

 0נמנע:  0נגד:   25בעד: 

 ושרמא 

 

 

 :2017תקציבי ועדים מקומיים לשנת  .346

את תקציבי הוועדים המקומיים לאחר בדיקת המועצה שהתקציב הוגש לפי כללי  המציג ליאת מלכה

 .'דמצ"ב נספח  –משרד הפנים

 בית זייד, כפר גדעון, סוואעד חמירה.

לים, הרדוף, כפר ברוך, אלון הגליל, בית שערים, בלפוריה, גבעת אלה, גזית, גניגר, הושעיה, היוגב, הסול

 כפר החורש, מזרע, נהלל, עין דור, רמת דוד, שמשית, שריד.

 ליאת מלכה: כל התקציבים שהוצגו הם ללא מערכת החינוך כולל היוגב ששלחו הבוקר תקציב מעודכן.

 

 החלטה:

 לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים;

 בית זייד, כפר גדעון, סוואעד חמירה.

ערים, בלפוריה, גבעת אלה, גזית, גניגר, הושעיה, היוגב, אלון הגליל, בית ש

הסוללים, הרדוף, כפר ברוך, כפר החורש, מזרע, נהלל, עין דור, רמת דוד, שמשית, 

 שריד.

 

 0 נמנע:  0נגד:   25בעד: 

 מאושר 
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 :2016עדכון תקציב  -ועד מקומי בית לחם הגלילית  .347

הועד המקומי, בין אם בשיעור ההוצאות או שינוי בתקציב  חלבמידה ובמהלך שנת הכספים, 

 תיקון תקציבלאשר  חובה על הוועד המקומיייעודן ובין אם בשיעור ההכנסות וייעודן, 

 מליאת המועצה.בהתאם ולהעביר את התקציב המתוקן לאישור 

, העדכון נובע מעדכונים בתוך 2016ועד מקומי בית לחם הגלילית מבקש לעדכן את תקציב 

 מגביה בפועל; הסעיפים וכן

  :1,203,851מקורי  ₪ 

  :1,387,489עדכון  ₪ 

 

 

 החלטה:

 ₪.  1,387,489ועד מקומי בית לחם הגלילית על סך  2016עדכון תקציב לאשר את 

 2 נמנע:  0נגד:   21בעד: 

 מאושר 

 

 

 :שינוי מורשי חתימה –חשבון הורים בי"ס שדה יעקב  .348

י הבנק, ל ידהתאגיד על כל המסמכים שידרשו ע להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשםמבוקש 

בחשבון לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה 

 .בי"ס יסודי שדה יעקב המנוהל בבנק הפועלים סניף קריית טבעון על שם 323444הורים 

 (:323444חשבון הורים )

 .056761448ז. אריאלה קליר: מנהלת בי"ס ת 

  .053407631מתוקה האוסהלטר, מזכירת בי"ס ת.ז 

  .במקום דדון מרים( 040255762ורד נטע, נציג ההורים ת.ז( 

מנהלת ביה"ס ובעל זכות חתימה נוסף בצירוף חותמת בית  –הרכב החתימה: חתימותיהם של שניים 

 הספר יסודי שדה יעקב.

לפעול בהם באמצעות מורשי החתימה  וברצונם ולהלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחר

 הנזכרים לעיל:

 
 ערוצי שירות:                                                             תחומי פעילות:

 )יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו(        )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(
 

 פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים                                          עו"ש מט"י
  מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס                             פיקדונות בשקלים

    מידע ופעולות -פועלים בטלפון                                            
     ""תיק ממסרים                                           
 מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                     
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 חלטה:ה

 לאשר את שינוי מורשי החתימה כמפורט לעיל.
 

 0 נמנע:  0נגד:   19בעד: 

 מאושר 

 
 
 
 
 

 ועדת ביקורת ועד מקומי ציפורי: .349

ועד המקומי, חייב המחוקק ב"צו המועצות לשמירה על מנהל תקין בהתנהלותו ופעולותיו של ה

עבודת הביקורת בישוב  מינוי ועדת ביקורת בישובים.", 1958 –המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח 

ועדת הביקורת היא גוף האוסף מידע,  מהווה בסיס חשוב לחיזוק האמון בין הקהילה לנבחריה ועובדיה.

המועצה האזורית תקבע ועדת ביקורת  פנימית.ה כת הביקורתאבודק ומבצע הלכה למעשה את מל

)ו( לצו  –א)א( 130עד המקומי מבין תושבי הישוב שאינם חברי הועד ואשר יציעו מועמדות )סעיף ולו

 חברים. 3 – 5ועדת הביקורת תכלול בין  המועצות(.

 :אשר נקבעו במועצה תנאי הסף 

 המועמד אינו קרוב משפחה של חבר הועד המקומי.  .א

נו עובד הועד המקומי, חבר מועצה או עובד מועצה, ואינו קרוב משפחה מדרגה המועמד אי .ב

 ראשונה של אחד מהם.

 המועמד כשיר לכהן כחבר ועד מקומי. .ג

( לפקודת העיריות ]נוסח 10) 120עד המקומי כהגדרתו בס' ולמועמד אין חוב סופי בשל ארנונה לו .ד

תשלום האחרון של החוב ובמשך חדש[. )חוב סופי בעד שישה חודשים, שלא שולם ממועד ה

חוב, שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או  –תקופה העולה על שנה; לעניין זה, "חוב סופי" 

לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה  –ערעור, לפי העניין, ואם הוגשו ערעור או תובענה אחרת 

 סופית שאינה ניתנת לערעור עוד(.

 חשש לתקינותה של עבודת הביקורת. לא מתקיים ניגוד עניינים המעלה  .ה

 המועצה בדקה את תנאי הסף: ד' )בעניין חוב סופי(, ורישום במרשם התושבים ביישוב.
 

 

 החלטה

 את ה"ה: ציפוריועד מקומי  ת ביקורתלמנות לועד

, הדרי גיל ת.ז. 058013350, פרידמן ארז ת.ז. 0007442270נדן נדל אליעזר ת.ז. 

 .023807399ן ת.ז. , גולדשטיין רו022192413

 1 נמנע:  0נגד:   18בעד: 

 מאושר 
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 תב"רים: .350

  .'ה מצ"ב נספח – רשימת התב"ריםאת  המציג ליאת מלכה

 יואל בן ברוך: גינון קהילתי, למה זה תב"ר? למה הסכום ברובו לא בא מהגנת הסביבה?

, 100%לא משתתף ב ליאת מלכה: זהו תב"ר מלפני שלוש שנים, קול קורא ישן. המשרד להגנת הסביבה 

 אלש"ח.  103ההשתתפות של המשרד היא 

אייל בצר: גינון קהילתי זה לא גינת נוי, זו גינת ירק קהילתית, אנחנו מעודדים ביצוע גינות קהילתיות. 

 אגף איכו"ס מביא את האמצעים והידע, הפעילות מתבצעת באחריות היישוב.

 

 החלטה:

 ;'ה את רשימת התב"רים המפורטים בנספחלאשר 

 0 נמנע:  0נגד:   22בעד: 

 מאושר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 שמה: מורן נירר

_________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא
 ראש   המועצה  מנכ"ל וגזבר המועצה


