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 (זתשע" שבט ב') 7201 רינוא 92מיום  23מס' פרוטוקול ישיבת מליאה 
 

 נוכחים:

 שאול פינקרפלד יוסי גת משה לפידות דניאל די קסטרו עידו דורי אייל בצר

 שמואל טלאור יוחאי פורת חנה פרידמן זיו ורהפטיג חיים כהן יואל בן ברוך

 טאהא סוואעד בונצ'וקטניה  טלי זייד שמעון סויסה גלעד דקל מרדכי הייזלר

 גבי בורנשטיין לימור ירון איתי אדמון יריב בן עזר אלי בן סימון עופר שלזינגר

    יאיר כץ ישראל ויזל אופיר שדמי
 

 חסרים, הודיעו:

 עומר נוביץ מיכאל ראטה אבנר כרמון מיקה בכר שי יזרעאלי אפי קידרון

    דורון מור חיים יזרעאלי משה ציפורי
 

 לא הודיעו: חסרים,

   טוניה ליפשיץ עדנאן עבד אל חלים רן יפעה דניאל קורבולי
 

 

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

 

 

 

 

 על סדר היום:

 הצגת הפעילות –מינהל הכנסות  .1

 2016דצמבר  25אישור פרוטוקול קודם מיום  .2

 אישור נוסח נדרש על ידי משרד הפנים –ייה ממונה גב .3

  בקשת ועד מקומי שדה יעקב להלוואה .4

 תב"רים .5

 שונות .6
 

 

 
 

 :20162.125.קודם מיום  אישור פרוטוקול .351

יואל בן ברוך: מבקש שירשם בפרוטוקול בסעיף מעקב אחר החלטות מליאה, שחברי המליאה יכולים 

 ת לדו"ח מעקב אחר החלטות.ולתת הער

 דו"ח הוצג לחברי המליאה כדיווח, זהו לא נושא לדיון.דן תנחומא: ה

 

 החלטה:

 בתוספת הערת יואל בן ברוך 25.12.2016לאשר את פרוטוקול מישיבת המליאה מיום 

 0 נמנע:  0נגד:   24בעד: 

 מאושר 
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 :הצגת פעילות –מינהל הכנסות  .352

 .נספח א'מצ"ב  –גיל גוטמן מנהל מינהל הכנסות מציג את הפעילות

 

 

 :גבייה ממונה .353

, משרד הפנים דורש 2015אוגוסט  10בת המליאה מיום יישבגבייה על השגיא וויץ אושר כממונה 

 שהנוסח בפרוטוקול יהיה מפרט ויכלול את כל הסמכויות;

 ה הבאות:יממונה על הגבייה לצורך סמכויות הגבימינויו  .1

קיקה להשגת יעדי גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני ח .א

 , ותשלומי חובה המגיעים לרשות המקומית על פי כל דין.1992תקציב( התשנ"ג 

 םלענייני, של קנסות שפסק ביהמ"ש 1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 70גבייה לפי סעיף  .ב

 מקומיים לטובת הרשות המקומית.

שהן ברירת  בשל עבירות 1977 -לחוק העונשין התשל"ז 70גביית קנסות כמשמעותם בסעיף  .ג

, המגיעים 1982 -)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב228משפט כאמור בס' 

 לרשות המקומית על פי כל דין.

, של קנסות מנהליים 1985 -לחוק העבירות המנהליות התשמ"ן 18גבייה של קנסות לפי סעיף  .ד

שהוטלו לטובת המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס 

 בדרך מנהלית לפי חוק העבירות המנהליות.

 

 החלטה:

במועצה האזורית גבייה ממונה על הכ 013200605שגיא וויץ ת.ז. לאשר את מינויו 

 יה הבאות:ילצורך סמכויות הגבעמק יזרעאל 

גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה )תיקוני  .א

, ותשלומי חובה המגיעים לרשות 1992חקיקה להשגת יעדי תקציב( התשנ"ג 

 המקומית על פי כל דין.

ל קנסות שפסק ביהמ"ש , ש1977 -לחוק העונשין, התשל"ז 70גבייה לפי סעיף  .ב

 מקומיים לטובת הרשות המקומית. םלענייני

בשל עבירות  1977 -לחוק העונשין התשל"ז 70גביית קנסות כמשמעותם בסעיף  .ג

)א( לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, 228שהן ברירת משפט כאמור בס' 

 , המגיעים לרשות המקומית על פי כל דין.1982 -התשמ"ב

, של 1985 -לחוק העבירות המנהליות התשמ"ן 18לפי סעיף  גבייה של קנסות .ד

קנסות מנהליים שהוטלו לטובת המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא 

 עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מנהלית לפי חוק העבירות המנהליות.

 0 נמנע:  0נגד:   26בעד: 

 מאושר 
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 :לוואהן ערבות להתבקשת וועד מקומי למ –שדה יעקב  .354

 'בנספח  –דן תנחומא מציג את בקשת היישוב 

 אלש"ח. 700עד לסכום של למתן ערבות להלוואה לוועדים מקומיים המליאה קבעה שהאישור 

 

 החלטה:

אלש"ח בכפוף לבדיקת היתכנות ההחזר של הוועד  700לאשר ערבות להלוואה על סך 

באחריות דן  –המקומי מהתקציב השוטף וקבלת כתב שיפוי מהוועד המקומי 

 תנחומא.

 

 0נמנע:   0נגד:   23בעד: 

 מאושר 

 

 

 
 תב"רים: .355

  .'ג מצ"ב נספח – רשימת התב"ריםאת  דן תנחומא מציג

  אושר בישיבת המליאה  2016שיפוץ מגרש ספורט אחוזת ברק  –חומש גדול אחוזת ברק תב"ר

למספר תב"ר ( 2016דצמבר  11) 1935, מבקשים לשנות רק את מספר התב"ר 2016בחודש דצמבר 

 '.גכפי שמוצג בנספח  1944

 

 

 החלטה:

 ;'גאת רשימת התב"רים המפורטים בנספח לאשר 

 1 נמנע:  1נגד:   25בעד: 

 מאושר 

 

 

 

 

 
 

 שמה: מורן נירר

_________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא
 ראש   המועצה  מנכ"ל וגזבר המועצה


