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 2019/9פרוטוקול דיון מליאה מס' 

 26.6.19-ה מתאריך

 , עו"ד גלדיס פליישריריב  יערי )יעריב(, ד"ר עזוז יצחק,  רו"ח סתיו וייס,  ד"ר גלית שאול,  השתתפו

ידד מיכל אביחי גאון,  אמנון שפיר, טוביה ויסבלום ליבנה, דורון גייר, מקרוב,  אדרי חנן, 

פסח פורצלן, , שירי בר כהן, , הילה עיני, , עופר כהן ן ברי,, גדעורן שכטר ל, כלפון, ירון קומפ

עו"ד גיא רון פז, מאיר טודר, נשטיין, רזיו טומי, אהובה פאר, עמוס חייקין, דותן בו אילנה גולן,

 ויצלבסקי, , אהובה פאר

עו"ד  ,בכרטן יוסי, בר סלע יואב , בארי מוטי, ערבה נדב, שילה אמיר, רף אמיר, מרגלית יוכבד התנצלו

 .שמיל פלג

י אורי, מרגלית רועי, רון קינן , מרום , גיסיס יואב, נאהר, סבלום ליבנו טוביה, עו"ד הדס מדליה לא נכחו

 .בתיה רגב, רחל 

 סגן ראשת המועצה . -יעריב יערי בנוכחות

 ע. ראשת המועצה -אלדד גוטלון

 מנהלת אגף חינוך -ירונה פוליטי 

 מהנדס המועצה  -ארמין אברמוביץ

 התנצל -עו"ד אורן חייקין  משקיף

 

 סדר היום:

 . . דיווחי ראשת המועצה1

  (.יאושר  במליאה הבאה 08/19מליאה  פרוטוקול ) 07/19מליאה מספר  . אישור פרוטוקול2

 , מציג: מנשה דוד, גזבר המועצה.2020. הצעת צו המיסים לשנת 3

 , מציג: יו"ר המועצה הדתית, יאיר בטיטו.המועצה הדתית. הצגת 4

מעבדת שירות  . מינוי סגן ומ"מ ראשת המועצה, חיזקי סיבק כדירקטור בעמותת5
 יעריב יערי, סגן ראשת המועצה. , מציג: השדה

, מציג: מנשה דוד, בית ספר אביחיל –מורשי חתימה בחשבון הבנק  –.שינויים/עדכונים 6
 . גזבר המועצה

 

 19:00בשעה:  נפתחההישיבה 

 

 אישור פרוטוקול:. 1

 מנכ"ל המועצה.יום תנוהל על ידו בשל היעדרות מדווח לנוכחים, כי המליאה היעריב: 

לא התקבלו כל הערות לנוסח הפרוטוקול שפורסם. עם זאת, נמצאה טעות סופר אחת. 

מיליון והפרוטוקול  50במקום ₪  50,000בקשר להיקף ההלוואה שאושרה, נכתב בטעות 

 יאושר בכפוף לתיקון טעות סופר זאת.
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מבקש להתייחס לפרוטוקולים הקודמים, מכיוון שנעדר משתי הישיבות  דר' עזוז:

הקודמות בשל שהות בחו"ל. מביע עמדתו באשר לצורך בשקיפות בכל הקשור לתקציב. 

 בנוסף, מתייחס דר' עזוז לרעיון הקמת בי"ס "שורשים".

 : ההחלטהצעת 

תוך תיקון טעות סופר בהחלטה המאשרת  7/19מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול מס' 

 .50,000מיליון במקום  50 בנטילת הלוואה כך שייכת

 )דר' עזוז( 1מתנגד: 

 נמענים: אין 

 .הצעת ההחלטה התקבלה ברוב קולות

 

 דיווחי ראשת המועצה:. 2

 גלית מדווחת למליאה בנושאים הבאים:

 צו ארנונה. .א

 תוכנית ניהולית מתקדמת לראשי רשויות. .ב

ביקור שר המדע והטכנולוגיה, אופיר אקוניס, בפסטיבל  רובוטיקה וחלל בתפוח  .ג
 הפיס.

 כנס חברות כלכליות במועצות האזוריות שהתקיים בעמק חפר. .ד

 בי"ס שורשים. –קבלת סמל מוסד  .ה

 עמק חפר.-ועדת גבולות זמר .ו

 במסגרת תחבורה שיתופית גמישה.פרויקט "קווי לילה" והרחבתו לכלל העמק  .ז

 העמק. יסבב שני של בסיקורי מטה ביישוב .ח

עלויות וסוגיות הקשורות בכך:  –פתיחת שנת הלימודים בצל המציאות הכלכלית  .ט

 הסעות, סייעות, צהרונים, התחדשות בקיצוץ. 

  

 גזבר המועצה משה דוד: , מציג2020הצעת צו המיסים לשנת . 3

עליית  בעזרת מצגת. 2020הנוכחים את הצעת צו המיסים לשנת מציג בפני  :דויד מנשה

המדד בשנים האחרונות מוצגת לנוכחים וכן מוסבר עליית הארנונה במסגרת "טייס 

הכוונה, לעלייה המוכתבת על ידי משרד הפנים, שהיא פרי של נוסחה  –אוטומטי" 

ש, כי כל סירוב המבטאת שינויים ברכיבים שונים כגון מדד עליית שכר וכדומה. מודג

לעלות את הארנונה במסגרת ה"טייס האוטומטי" אפשרית רק באישור חריג של שרי הפנים 

ארונה שאינה ממגורים.  44%-ארנונה ממגורים ו 56%והאוצר. הארנונה בעמק מושתת על 

ניתן הסבר על שתי סוגי גביית הארנונה בישובים: המרוכזת, הנעשית על ידי הישובים 

הנעשית על ידי המועצה. בנוסף מדווח, על יצירת תת סיווג חדש תחת  עצמם והפרטנית
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אולמות וגני אירועים והמליאה מתבקשת לאשר את התוספת. ניתנה  –סיווג "משרדים" 

התייחסות לחיוב בריכות שחייה בארנונה וניתן הסבר לאבחנה בין בריכת שחייה פרטית 

הפחות תעריף מינימאלי המאושר על פי  לבין ציבורית. כמו כן, מוסברת החובה לגבות לכל

 משרד הפנים וכי חל איסור לגבות תעריף הנמוך מהרף המינימאלי שנקבע. 

 ץ: מבקשים בחינה נוספת של הייעומבית יצחקשפיר עופר כהן מכפר ויתקין ואמנון 

 המשפטי בנושא הטלת ארנונה על בריכות שחייה ציבוריות שאינן בריכות פרטיות. 

ביע התנגדות לביטול ההנחה שניתנה למשלמים בהוראת קבע מפר ויתקין: עופר כהן מכ

 בכל הקשור לוועדים המקומיים. 

לא ניתן להחריג רק וועדים מציין, כי לעניין ביטול ההנחה של תשלום מראש,  מנשה דויד:

מכיוון שתעלה טענה של אפליה. מוצע, כי הסוגיה לא תיכלל בצו המיסים ותידון בדיוני 

התקציב. מוסכם, כי נושא ביטול הנחת תשלום באמצעות הוראת קבע ביחס לוועדים 

במסגרת ההחלטה המאשרת את צו  לולא ייכל 2020ידון בדיוני התקציב לשנת  -המרוכזים

 .2020לשנת  המיסים

 : הצעת החלטה

בהתאם למסמך שהוצג בפני חברי  2020מליאת המועצה מאשרת את צו המיסים לשנת 

 המצורף לפרוטוקול.  26.6.19המליאה מיום 

 מתנגדים? אין.

 נמנעים? אין.

 הצעת ההחלטה אושרה פה אחד.

 

בית ספר אביחיל,מציג:  –מורשי חתימה בחשבון הבנק  –שינויים/עדכונים . 4
 :מנשה דוד, גזבר המועצה

מעדכן על תחלופת מנהלת בביה"ס באיבחיל ועל הצורך בעדכון מורשה  מנשה דויד:

חתימה בחשבון בית הספר. גזבר המועצה מהווה כמורשה חתימה נוסף. בעלי זכות 

גם בחשבון ההורים וגם בחשבון  -החתימה הם: המנהל אלי ארביב וסנדרה יערי המנהלנית 

 ר גזבר המועצה כחותם שלישי ונוסף.בית הספר וכאמו

 הצעת החלטה:

בית  -מורשי חתימה בחשבון הבנק –מליאת המועצה מאשרת פה אחד שינויים/עדכונים 

יבוא מורשה  25226408ספר אביחיל במקום מורשת החתימה היוצאת, יפעת צאירי ת.ז. 

 . באשר ליתר מורשי החתימה לא יחול שינוי.  036485414החתימה אלי ארביב ת.ז. 

 נגד? אין.

  .נמנעים? אין

 הצעת ההחלטה התקבלה פה אחד.
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המועצה, חיזקי סיבק כדירקטור בעמותת מעבדת מינוי סגן ומ"מ ראשת . 5
 :שירות השדה, מציג: עו"ד יעריב יערי, סגן ראשת המועצה

נותן מידע לנוכחים באשר לעמותה, למטרותיה ולתפקידה. מדובר בעמותה : יעריב

מקצועי, מתן שירותי שדה  משותפת למספר רשויות, שהמטרה שלה להביא לקידום

בתחומי המועצות האזוריות חוף הכרמל, עמק חפר, מנשה ועיריית חדרה וזאת על ידי 

שיפור רמת השירותים והייעוץ התומכים והדרושים לחקלאות. העמותה הוקמה בשנת 

 . יש צורך להחליף את נציג המליאה בדירקטוריון מאלדד שלם לחיזקי סיבק. 1995

 הצעת החלטה:

את המועצה מאשרת את מינוי סגן ממלא מקום ראשת המועצה, חיזקי סיבק, מלי

 כדירקטור בעמותת מעבדת שירות השדה, כפי שהוצג בפני חברי המליאה. 

 מתנגדים: אין.

 נמנעים? אין.

 הצעת ההחלטה התקבלה פה אחד.

 

 .21:15הישיבה ננעלה בשעה: 

 
 ריכוז החלטות מליאת המועצה, מתאריך ה- 26.6.19:

 החלטה נושא מס'

אישור פרוטוקול מליאה מספר  1

07/19 

 ברוב קולות. 07/2019פרוטוקול מליאה מס'  מליאת המועצה מאשרת

 

 2020הצגת צו המיסים לשנת  2

 

 .2020הצגת צו המיסים לשנת את פה אחד מליאת המועצה מאשרת 

 

מינוי סגן ומ"מ ראשת המועצה,  3

חיזקי סיבק כדירקטור בעמותת 

 מעבדת שירות השדה

 

 

את מינוי סגן ומ"מ ראשת המועצה,  פה אחד מליאת המועצה מאשרת

חיזקי סיבק כדירקטור בעמותת מעבדת שירות השדה כפי שהוצג בפני 

.המליאהחברי   

 

מורשי חתימה  –שינויים/עדכונים  4

 בית ספר אביחיל –בחשבון הבנק 

 

מורשי חתימה  –שינויים/עדכוניםפה אחד מליאת המועצה מאשרת 

במקום מורשת החתימה היוצאת, יפעת  בית ספר אביחיל –בחשבון הבנק 

 036485415, יבוא מורשה החתימה, אלי ארביב ת.ז. 25226408צאירי  ת.ז. 

 בשאר מורשי החתימה לא יחול שינוי.

 
       

________________________          _______________________ 

 , ראשת המועצהר גלית שאול"ד          , מנכ"ל המועצה                                      עו"ד עמית בן צבי


