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 2019/31מס'   מליאהפרוטוקול דיון 

 מתאריך 18.12.19

 

 בן דוד אברהם, סיבק חיזקי, עזוז יצחק, אדרי חנן, בר סלע יואב, , בארי מוטי, השתתפו

 ויצלבסקי גיא, כלפון מידד  שפיר אמנון, חייקין עמוס, סבלום ליבנו טוביה, 

 ,גיסיס יואבעו"ד שמיל פלג, בורנשטיין דותן, שכטר רן, , ערבה נדב, , מרום רחל

עו"ד גלדיס פליישר קרוב,  אורי , ברי גדעון, רו"ח וייס סתיו,  נטע אריאלי, ,

ה, פז רון, זיו טומי, רגב בתידביר שרון, כהן עופר,שוסטר ישי, הילה עיני,   נאהרי,  

 פסח. , פאר אהובה , פורצלןיעריב יערי

, גולן אילנה , אביחי מיכל, קומפל ירון , טודר מאירבכרטן יוסי, שרעבי רצון   התנצלו  

 לא השתתפו     

 

, , גייר דורון, שילה אמיר, רף אמיר, מרגלית יוכבד, כהן בר שירי, מדליה הדס

 קינן רון , פרץ ליאור
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 בית ספר משגב, מציג: מנשה  -מורשי חתימה בחשבון הבנק -שינויים/ עדכונים .10

 דוד, גזבר המועצה. 

הארכת תוקף לגביית היטלי שמירה מיישובי המועצה, מציג : מנשה דוד, גזבר  .11
 המועצה. 

 

 19:05בשעה:  נפתחההישיבה 

 מבקש לפתוח את הדיון. : בן צבי, מנכ"ל המועצה  עמית

 

 :  , ד"ר גלית שאולדיווחי ראשת המועצה .1

עדכון לגבי הדיון שמתקיים כעת בנוכחות  -עתירה נגד מיקום אסדות הגז .א
 חיזקי סיבק .

עמק חפר לאור הישגים בתחום קבלת אות הנשיא למועצה האזורית  .ב
 המחזור.

קריה יפה ומקיימת בישראל כוכבי יופי במסגרת תחרות " 5פרס קבלת  .ג
 .יפה " 

 .2019מסמך סיכום שנת  .ד

-העדכון לגבי תוכנית התחבורה החדשה בשיתוף משרד התחבורה )פתרון   .ה
 "שאטלים" והקווים החדשים(.

התחלת עבודות בעוד כחודש להקמת מעגל תנועה בצומת צפי לראשית  . ו
 אליכין.

 עדכון במצב הילדות שנפגעו בבחן+ חשיבה בנושא.  .ז

 פיקוד העורף שהתקיים במועצה.מטעם  תרגיל פתע  .ח

 סיור חברי המליאה בעמק. .ט

 מרוץ עמק חפר. .י

 

 אישור פרוטוקול: .2

 הצעת החלטה:

 .12/19המועצה מאשרת פרוטוקול מס'  תמליא

 אין :יםמתנגד

 נמענים: אין 

 פה אחד.בהצעת ההחלטה התקבלה 

 

 : 2020עקרונות תקציב המועצה והישובים לשנת התקציב  .3

  

מסבירה את עקרונות תקציב המועצה  : שאול , ראשת המועצה גליתד"ר 
 . 2020והיישובים לשנת 

. 
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 : 2020הצעת תקציב המועצה לשנת  .4

  .2020את תקציב המועצה לשנת ומפרט מסביר מנשה דוד, גזבר המועצה : 

 

 :הצעת החלטה

  . 2020ת המועצה מאשרת את הצעת תקציב המועצה לשנת מליא

 

 .אין :יםמתנגד

 .איןנמענים: 

 .בפה אחד הצעת ההחלטה התקבלה 

 

 : 2020הצעת תקציב הפיתוח לשנת   .5

  .2020פיתוח לשנת  את עדכון תקציב ומסבירמציג   :דוד, גזבר המועצה מנשה

 

 הצעת החלטה:

  . 2020לשנת  פיתוחמועצה מאשרת את הצעת תקציב הת המליא

 

 אין. :יםמתנגד

 אין.נמענים: 

 .בפה אחד הצעת ההחלטה התקבלה 

 

 

 : 2020המועצה לשנת   י יישוביהצעת תקציבי   .6

 .2020 תקציב יישובי המועצה לשנת את  ומסבירמציג  מנשה דוד, גזבר המועצה:

  :הצעת החלטה

תאם בה 2020יישובי המועצה לשנת  תקציבי המועצה מאשרת את הצעת מליאת
: אחיטוב, אלישיב, אמץ, בארותיים, ת המועצהמליאלרשימת היישובים שהוצגה ב

בורגתה, בית הלוי, בית ינאי, בת חפר, גאולי תימן, גן יאשיה, חיבת ציון, חניאל, 
מונאש, עולש, צוקי ים, חרב לאת, יד חנה, כפר הרא"ה+בית חזון, כפר חוגלה, כפר 

 . קדמה, שושנת העמקים 

 

 אין. :יםמתנגד

 אין.נמענים: 

 .בפה אחד  אושרההצעת ההחלטה 
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 :לתקופה  2019דוח רבעוני לשנת  .7

 

 .2019לשנת  3סביר דוח רבעון מ ומסבירמציג  מנשה דוד, גזבר המועצה:

  :הצעת החלטה

  שהוצג בפני חברי המליאה.כפי  3/2019דוח רבעוני המועצה מאשרת  מליאת 

 אין. :יםמתנגד

 אין.נמענים: 

 .בפה אחד  אושרההצעת ההחלטה 

 

 תב"רים: .8

 

 .18.12.19מציג ומסביר את טבלת התב"רים מיום : מנשה דוד, גזבר המועצה

 

  :הצעת החלטה

, כפי 18.12.19המופיעים בטבלה מיום  מליאת המועצה מאשרת פה אחד תב"רים
 שהוצגו בפני חברה המליאה.

 

 אין. :יםמתנגד

 אין.נמענים: 

 .בפה אחד  אושרההצעת ההחלטה 

 

 :2020משיכות ייתר לשנת   .9

 

 .2020מסביר ומציג את משיכות הייתר לשנת מנשה דוד, גזבר המועצה: 

 

  :הצעת החלטה

 

משיכת ייתר בסך פה אחד מליאת המועצה מאשרת המועצה מאשרת את  מליאת 

 מלש"ח לפי הפירוט הבא: 20של 

 מלש"ח מבנק פועלים  9.5  

 מלש"ח מבנק לאומי 9.5

 מלש"ח בנק מרכנתיל. 1-ו
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 אין. :יםמתנגד

 אין.נמענים: 

 .בפה אחד  אושרההצעת ההחלטה 

 

 בית ספר משגב:  -חתימה בחשבון הבנק מורשי -שינויים/ עדכונים .10

 

 מציג את השינויים במורשי החתימה בבית ספר משגב.מנשה דוד, גזבר המועצה: 

 

  :הצעת החלטה

ומורשה חתימה בחשבון  החלפת גזבר לבית ספר משגב מליאת המועצה מאשרת

 וס, תבוא הגזברית , מיה קסטל ת.ז: במקום הגזבר היוצא, מתי גרההורים

038790234                  . 

 

 אין. :יםמתנגד

 אין.נמענים: 

 .בפה אחד  אושרההצעת ההחלטה 

 

רה מיישובי המועצה לתקופה של  הארכת תוקף לגביית היטלי שמי .11
 שנה: 

 

הארכת תוקף לגביית היטלי שמירה ב  הצורך    : מסביר אתמנשה דוד, גזבר המועצה
 מיישובי המועצה לתקופה שנה.

 

: מבקש לצבוע את שימוש הכסף לצורכי בטחון ולא לשימוש שפיר, בית יצחקאמנון  
 אחר. 

 

הארכת תוקף לגביית היטלי שמירה  מליאת המועצה מאשרתהצעת החלטה : 
 מיישובי המועצה לתקופה של שנה.

 

 אין. :יםמתנגד

 אין.נמענים: 

 בפה אחד אושרההצעת ההחלטה 

 

 

  22:05  הישיבה ננעלה בשעה:
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 ריכוז החלטות מליאת  המועצה, מתאריך ה-  18.12.19: 

 

 החלטה נושא מס'

 .12/2019פרוטוקול מס'  מליאת המועצה מאשרת 12/19מספר  מליאה אישור פרוטוקול 1

 

 תב"רים  2
תב"רים המופיעים בטבלה מיום פה אחד המועצה מאשרת מליאת 

  המליאה., כפי שהוצגו בפני חברה 18.12.19
 

 2020הצעת תקציב המועצה לשנת  3
 2020את הצעת תקציב המועצה לשנת  פה אחד מליאת המועצה מאשרת 

 

 

 2020הצעת תקציב הפיתוח לשנת  4

 

 2020את הצעת תקציב הפיתוח לשנת פה אחד מליאת המועצה מאשרת 

 

הצעת תקציבי יישובי המועצה לשנת  5

2020 

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הצעת תקציבי יישובי המועצה 

 בהתאם לרשימת היישובים שהוצגה במליאת המועצה . 2020לשנת 

כפי שהוצג בפני  3/2019מליאת המועצה מאשרת פה אחד דוח רבעוני  2019דוח רבעוני לשנת  6

 חברי המליאה .

מלש"ח לפי  20משיכת ייתר בסך של פה אחד מליאת המועצה מאשרת  2020משיכת ייתר לשנת  7

 הפירוט הבא:

 מלש"ח מבנק פועלים  9.5 

 מלש"ח מבנק לאומי 9.5

 מלש"ח בנק מרכנתיל. 1-ו

 

מורשי חתימה  -שינויים/עדכונים 8

 בית ספר משגב–בחשבון הבנק 

 

ומורשה   החלפת גזבר לבית ספר משגבפה אחד     מליאת המועצה מאשרת

: במקום הגזבר היוצא, מתי גרוס, תבוא הגזברית חתימה בחשבון ההורים

 .                   038790234, מיה קסטל ת.ז 

 

הארכת תוקף לגביית היטלי שמירה  9

 מיישובי המועצה

 

הארכת תוקף לגביית היטלי שמירה פה אחד מליאת המועצה מאשרת 

 מיישובי המועצה לתקופה של שנה.

 

       

________________________          _______________________ 

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


