פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  19מיום  28דצמבר ( 2020יג' טבת תשפ"א)
הישיבה התקיימה באמצעות היוועדות חזותית
נוכחים:
אייל בצר

אבי סמוביץ

דליה אייל

שי יזרעאלי

איתי אדמון

אייל ברש

זיו ורהפטיג

אפי קידרון

אייל ליבוביץ

יעקב איציק

אברהם כץ

יריב בן עזר

גבריאל קנץ

רחל בן חורין

שיר פרסאי ברניב

אלי בראל

יוסי גת

רפאל פלט

יאיר כץ

מירה גלס

רז קרני

ישראל ויזל

ערן בר רבי

אלי בן סימון

שמוליק דודאי

שמר ויניק

בן זייד

ארז בלסקי

תמי נתיב

נועם הולנדר

ארז יפלח

גל בריל

אורי קירי

דורית סלע

רמי יחיא

צליל אבני

יוחאי פורת

עומר סעאידה

לא נכחו:
סוואעד טאהא

עודד טל

אילן סופר

יורם רז

יובל גולדשטיין

משתתפים :רינת זונשיין ,עו"ד עודד דונג ,שגיא וייץ ,דובי וינגרטן ,מירי שריג ,אלי יהודה ,מורן
ניר ,כליל כנעני.
על סדר היום:
דיווחי ראש המועצה
דיווחי קורונה – אבי סמוביץ
 .1הצגת פעילות אגף החינוך
 .2שכונת כדורעף קיבוץ שריד  -שינוי תב"ע בסמכות מקומית (הארכת דרך קיימת) לטובת
הסדרת גישה למגרשים פנימיים בשכונה
 .3הצטרפות המועצה כמגישת התכנית  -תב"ע למט"ש דברת עבור התאגידים :מוא"ז עמק
יזרעאל/יובלי העמק ,כפרי גליל תחתון והרי נצרת
 .4תקנון עמותת כחול לבן בסימון שינויים לאחר קבלת הערות רשם העמותות ומשרד הפנים –
 .5תקציב מועצה לשנת 2021
 .6תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2021
 .7האצלת סמכויות לוועדים מקומיים לשנת 2021
 .8אישור גיוס מנהל/ת אגף משאבי אנוש בשכר בכירים – נדחה לישיבת המליאה הבאה
 .9מכרז ( )22.2020קירוי סולארי בקשה להתקשרות ללא מכרז בהתאם לסעיף  22ח' לתוספת
השנייה לצו המועצות המקומיות /מועצות אזוריות
יטֹורי)  – 2021מסגרת אשראי
ִּ
 .10מסגרת חח"ד (חשבון חוזר דֶ בִּ
 .11שינוי מורשה חתימה חשבון הורים בי"ס רעים שמשית
 .12עדי ,אישור שם רחוב (סביון)
 .13ועדות ביקורת לוועד מקומי :אלונים ,יפעת
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.14
.15
.16
.17

ועדת ערר – הארכת כהונה ליו"ר אילנה מירז עזר
תב"רים
תב"רים לסגירה
שונות

דיווחים ראש המועצה:
שדה תעופה:
נבחרי הציבור כולל שר התחבורה ושר הביטחון מבינים שהשדה חייב לקום בדרום .הפקידים
ממשיכים לפעול שהשדה יוקם בצפון .אנחנו עושים מאמץ ששדה תעופה משלים יוקם בדרום
ובצפון יוקם שדה קטן בחיפה.
חקלאות:
אנחנו פועלים בנושא מחירי המים לחקלאות .משרד החקלאות חייבים לסייע לחקלאים ולעמוד
לצידם במאבק מחירי המים.
איכו"ס:
המועצה האזורית עמק יזרעאל קיבלה מקום שני בקטגוריה של רשויות ממחזרות.
בזכות התושבים הממחזרים ופעילות אגף איכו"ס.
מלגות לסופרים מהעמק:
הוענקו מלגות בסך  ₪ 2,500לשישה סופרים  /יוצרים מהעמק כדי לעודד יצירה וכתיבה בעמק.
חנוכת גן פסלים באלון תבור:
השבוע נחנוך גן פסלים נוסף באזור תעשייה אלון תבור.
חנוכת גנים ומעונות יום:
אנו חונכים  4מעונות יום ב 4-ישובים (היוגב ,כפר ברוך ,בלפוריה ,אחוזת ברק) ו 2-גנים חדשים
בנהלל ובציפורי .מהלכים אלה מראים על צמיחה וגידול בעמק.
פגישה עם שר ההתיישבות:
שר ההתיישבות צחי הנגבי ,ביקר במועצה .המטרה לפתח ולהגדיל את אזור עדי-הרדוף.
יו"ר קק"ל החדש – אברהם דובדבני ביקר במועצה ,יש חשיבה לשיתופי פעולה נוספים.
השקת מקטע חדש – נחל ציפורי (מהסוללים לציפורי)
החזון שלנו שתהיה דרך סלולה להולכי רגל ולרוכבי אופניים מציפורי ועד לתחנת הנזירים .המקטע
האחרון שחנכנו הוא בין הסוללים לציפורי .צולם סרטון הסברה יפה.
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עדיפות לאומית:
יש רצון של רשות מקרקעי ישראל להקטין את ההנחה .צפויה להתקבל פשרה על פיה ההנחה תינתן
לפי מדד סוציו אקונומי של כל ישוב בנפרד ולא לפי הרשות .ישוב בדירוג סוציו-אקונומי  8ומטה
לא יפגע.
הוראת המעבר היא עד ה  31ינואר  ,2021אנחנו פועלים להאריך הוראת המעבר לשלוש שנים נוספות
ולאפשר ליישובים להתארגן.
לפי דירוג הלמ"ס החדש שטרם פורסם ,יש במועצה ישובים שהדירוג שלהם צפוי להיות  .9להחלטת
רמ"י תהיה השפעה על ישובים אלה.

דיווחי קורונה  -אבי סמוביץ:
המועצה האזורית עמק יזרעאל שומרת על רשות בצבע ירוק מתחילת הדרך .חשוב שנמשיך כך.
נכון להיום ,יש במועצה  82חולים .התחלואה במגמת עלייה.
בכל יום אנחנו שולחים ליישובים גיווח על מצבם .יש היום  4יישובים צהובים ואחד כתום.

 .238אגף החינוך – הצגת פעילות:
יפתח גיא מציג את פעילות אגף החינוך – מצ"ב נספח א'.
מירה גלס :תודה .מבקשת לדעת איך ואם עבודת צוותי המסע החינוכי מוטמעים בתכנית ובפעילות
אגף החינוך.
יפתח גיא :במסע החינוכי הוגדרו  4אבנידרך עיקריות שכולן מוטמעות בתכנית העבודה של אגף
החינוך .הצוותים מאיצים את התחומים שנבחרו.
דליה אייל :כל הצוותים עובדים .עד חודש אפריל  2021כל הצוותים יציגו את עבודתם לראש
המועצה.
תמי נתיב :איזו השפעה יש למועצה על המורים שמעבירים עכשיו שיעורים בזום? יש סתירה מול
מה שהוצג.
יפתח גיא :מדובר בתהליך שבדרך לשינוי משמעותי ,זה לא שינוי שיכול להתקיים ביום אחד .משרד
החינוך משמר מנגנונים ואנחנו פועלים לשינוי .יש מקומות שיש לנו יותר השפעה ויש מקומות
שפחות.
שמוליק דודאי :מה לגבי החינוך הבלתי פורמאלי? איפה הממשק?
יפתח גיא :בשלב זה דחינו את הכפיפות של החינוך הבלתי פורמאלי לאגף החינוך .פועלים בשיתופי
פעולה עם כלל המחלקות.
 .239אישור פרוטוקולים ישיבה מספר  18מיום  08נובמבר :2020
החלטה:
לאשר את פרוטוקול המליאה מיום  08נובמבר 2020
 אושר ללא מתנגדים

3
פרוטוקול מליאה מספר  19מיום  28דצמבר ( 2020יג' טבת תשפ"א)

 .240תקציב המועצה לשנת :2021
שגיא וייץ ומירי שריג מציגים את תקציב המועצה לשנת  – 2021מצ"ב נספח ב' (קובץ אקסל
מפורט)
תחזית הכנסות עיקריות תקציב  364.6 :2021מלש"ח.
הנחות בארנונה 4% ,תקבולים אחרים2% ,
תקבולים ממשלתיים
אחרים3% ,
תקבולים ממשרד
הרווחה6% ,

ארנונה כללית40% ,

תקבולים ממשרד
החינוך31% ,

אגרת מים1% ,
עצמיות חינוך3% ,

יתר עצמיות10% ,

הוצאות:
העברות חד פעמיות
3%
הוצאות שכר כללי
7%

הנחות הוצאות מפעל
בארנונה(הוצאות) מים
1%
4%

פרעון מילוות אחרים
3%
פרעון מים וביוב(מלוות)
1%

פעולות רווחה
7%
פעולות כלליות
26%

שכר עובדי רווחה
2%

פעולות חינוך
26%
שכר חינוך
20%

חלוקת ההכנסות:
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ארנונה למגורים
40%

ארנונה לעסקים
60%

שמוליק דודאי :תקציב אמור להראות תכנית עבודה ,אני חושב שהיה ראוי לעשות דיון מקדים לפני
שלושה חודשים על עיקרי תכנית העבודה ולגבש ביחד את הדגשים .זה תקציב של הנהלת המועצה
ולא של נבחרי הציבור ,לא היינו שותפים.
רחלה בן חורין :תומכת בשמוליק .נושא האשכולות ,נאמר שיובא לדיון במליאה לאחר סיום שנת
פעילות .חשוב להבין לגבי החטיבה להתיישבות ,האם מתקצבים .לא נעשה שלב של עבודת איסוף
בשטח לקבלת חוות דעת .בתקציב מופיע שיש כוונה להוסיף רכז אשכול נוסף ,מציעה להמשיך עם
שני האשכולות הקיימים לסקור את עבודתם כולל משובים מכולם (הנהלות ותושבים) .לאחר דיון
בתוצאות עבודת הסקר ,יש לשקול גיוס רכז נוסף ופתיחת אשכול שלישי.
מבקשת הסבר לגבי אופן תקצוב אולמות הספורט ביישובים.
יריב בן עזר :בשנה כזאת מורכבת הצליחה המועצה לבצע את המשימה ללא גירעונות לדורות
הבאים ,התקיימו פעילויות למרות הגזרות .כמליאה האחריות שלנו לא לקרוא להוצאות נוספות.
כל הכבוד למועצה על שמירת התקציב.
תמי נתיב :התגברנו על שנת  2020ונתגבר על שנת  ,2021לא צריכים לעצור פעילות טובה .ההתנהלות
של המועצה מבוקרת ולא מתפרעת.
רחלה בן חורין :מבקשת לקיים חשיבה ,זה אינטרס של כולנו ,ללמוד מהשטח .מבקשת שיתקיים
דיון כפי שהובטח.
שיר פרסאי בר ניב :מבקשת הסבר על אולמות הספורט.
אייל בצר – סיכום:
בשלב הכנת תקציב המועצה לא היה ידוע שהולכים לבחירות לכנסת ,דבר המשפיע על תקציב
המועצה .התקציב שהוצג הוא שמרני ומאוזן .מאז תחילת כהונתי ,המועצה לא לוקחת הלוואות
לתקציב השוטף (משרד הפנים מאפשר זאת) .תודה לאגף הכספים ולמנכ"לית על עבודת הכנת
התקציב.
בנושא אשכולות ,יתקיים דיון באחריות דליה אייל .החטיבה להתיישבות מעבירה תקציב ובנוסף
לא איישנו משרות פנויות במועצה וזה חלק מהמקור התקציבי לפעילות האשכולות הקיימים.
(לדוגמה :קליטה ,צעירים ,נשים ,רווחת הפרט).
המליאה היא גוף מאשר ולא גוף מנהל .תקציב המועצה נבנה על ידי הגזבר בהנחיית ראש המועצה,
בשיתוף עם המנכ"לית ועם מנהלי האגפים .התקציב מובא לאישור המליאה ולא להכנה על ידי
המליאה .המליאה היא הכנסת ולא הממשלה.
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אולמות ספורט :יש שני מודלים בניהול האולמות ,אחד שהמועצה מנהלת והיישוב משתמש והשני
שהיישוב מנהל והמועצה משתמשת.
יתכן שנבקש לעשות עדכונים בתקציב לאחר שיאושר תקציב למדינה .בינתיים נמשיך לנהוג
בשמרנות.
שמר ויניק :מבקש לחייב את היישובים בעיקור וסירוס חתולי רחוב.
שי יזרעאלי :המליאה לא צריכה להתערב בניהול השוטף של היישוב.
אייל בצר :המועצה קיבלה החלטה לבצע סירוס ועיקור של חתולים בישובים שהתחייבו להשתתף
במימון.
בעניין אולמות הספורט מיניתי את אבי סמוביץ ,מנכ"לית המועצה ,הגזבר ומנהל מחלקת הספורט
לקבלת המלצות לנוסחה.
שיר פרסאי ברניב :מבקשת שיקבע מועד לדיווח ממצאי הוועדה .והתייחסות לגגות אסבסט.
אורי קירי :מציע שהדיון יתקיים לפני עדכון תקציב המועצה.
אבי סמוביץ :עשינו עבודה רצינית בחצי שנה האחרונה על כל האולמות .בדקנו את החוזים ,את
הסכומים עבור שעת פעילות וכו' .אנחנו ממשיכים את הבדיקה ונעדכן בסיומה.
רחלה בן חורין :ממה שאני בדקתי ,יש פערים גדולים בעלות שימוש .מבקשת שהתחשיבים יוצגו
לכולם.
אבי סמוביץ :בסיום הבדיקה ,נציג את כל הנתונים.
אייל בצר :ככל הנראה ברבעון השני יובא תקציב המועצה לעדכון.
החלטה:
לאשר את תקציב המועצה לשנת  2021כמפורט בנספח ב'.
 אושר ללא מתנגדים

 .241תקציבי ועדים מקומיים לשנת :2021
שגיא וייץ מציג את רשימת היישובים ותקציבי הוועדים המקומיים כולל מודל התפעול – מצ"ב
נספח ג'.
בכל שנה הוועדים המקומיים נדרשים להגיש למועצה את התקציב ,יש סעיפי חובה בתקציב הוועד
המקומי ,התקציב נבדק על ידי ועל ידי הוועדה בהרכב :חלי דניאל – חשבת הוועדים המקומיים,
שגיא וייץ ,לילך כהני ,שאול הלפרין – נציג היישובים .התקציבים מועברים לאישור המליאה
כנדרש.
כל התקציבים שמועברים למועצה ,אושרו בוועד המקומי של אותו היישוב.
תקציב הוועד המקומי הוא מהכנסות הארנונה בעיקר.
החלטה:
לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים לשנת  2021המפורטים בנספח ג'.
 אושר ללא מתנגדים
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 .242האצלת סמכויות לוועדים המקומיים לשנת :2021
מצ"ב נספח ד'
הוועד המקומי מוסמך לפעול לפי הסמכות שאוצלת לו המועצה האזורית והוא חלק ממערכת
השלטון המקומי הכפוף לכללי המשפט המינהלי – ציבורי.
האצלת סמכויות מובאת לאישור המליאה ביחד עם אישור תקציבי הוועדים המקומיים.
אין חובה על שוויוניות באצילות סמכויות ,המועצה האזורית רשאית לאצול סמכויות שונות
לוועדים מקומיים בתחום שיפוטה.
 #המועצה האזורית רשאית לבטל או לשנות את הסמכויות שאצלה לוועד המקומי לאחר שנתנה לו
הזדמנות להשמיע את טענותיו.
סל השירותים אינו צבוע ,הוא כללי .נקבעה נוסחה לקביעת הסכום לוועדים המקומיים ,הסכום
צמוד לארנונה החל מה  01ינואר .2017
בדיקת סעיפי החובה מבוצעת על ידי המועצה באישור תקציב הוועד.
שמר ויניק :מבקש לקחת את האצלת הסמכות מהוועדים המקומיים לעניין סירוס ועיקור חתולי
רחוב .יש  14יישובים שלא משתתפים.
עו"ד עודד דונג :הסמכות היא של המועצה והמועצה בחרה לבצע על חשבונה סירוס ועיקור לחתולי
רחוב ביישובים שמשתתפים בעלויות.
אייל בצר :הנושא לא על סדר היום ,יתקיים דיון בנפרד.
החלטה:
לאשר את האצלת הסמכויות לוועדים המקומיים לשנת 2021
מודל תפעול  :1בית זייד ,כפר גדעון ,סוואעד חמירה
מודל תפעול  :2אחוזת ברק ,אלוני אבא ,אלונים ,אלון הגליל ,בית לחם הגלילית ,בית
שערים ,בלפוריה ,גבעת אלה ,גבת ,גזית ,גניגר ,דברת ,חנתון ,הושעיה ,היוגב ,הסוללים,
הרדוף ,יפעת ,כפר ברוך ,כפר החורש ,כפר יהושע ,מרחביה קיבוץ ,מרחביה מושב,
*מנשיה זבדה ,מזרע ,נהלל ,עדי ,עין דור ,ציפורי ,רמת דוד ,שדה יעקב ,שמשית ,שריד,
תל עדשים ,תמרת.
* מנשיית זבדה – מודל תפעול  2ללא סמכויות כספיות ,כל התחייבות מטעם הוועד המקומי
בעלת משמעות כספית מחוייבת בקבלת אישור גזבר המועצה ,בטרם קבלת ההתחייבות.
בעד30 :

נגד1 :

נמנע0 :

 מאושר
 .243שכונת כדורעף קיבוץ שריד  -שינוי תב"ע בסמכות מקומית (הארכת דרך קיימת) לטובת הסדרת
גישה למגרשים פנימיים בשכונה:
מוזמנת :ענבל קורן רייסנר – אגף הנדסה
במסגרת תכנון מפורט לשכונה בדרום קיבוץ שריד ,שכונת הכדורעף ,התברר הצורך בשינוי תב"ע
בסמכות מקומית (הארכת דרך קיימת) לטובת הסדרת גישה למגרשים פנימיים בשכונה.
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התכנית המוצעת 254-0745489 ,מחברת בין שתי דרכים מאושרות ומרחיבה דרך בקיבוץ .התכנית
עברה דיון בוועדה המקומית בתאריך  .15/09/2020במסגרת הדיון התקבלה הערת רמ"י כי בתשריט
קיים ייעוד קרקע של רצועת הדלק (לא קיים בפועל ,אלא תוואי סטטוטורי) וכי לאור זאת ,רמ"י
מבקשים להוסיף את המועצה כמגישת התכנית ,כיוון שרצועת הגז אינה מצויה בתחום המשבצת
של הקיבוץ.
יש אישור מהקיבוץ.
החלטה:
לאשר את הצטרפות המועצה כמגישת התכנית בהתאם לבקשת רמ"י לצורך שינוי תב"ע
לטובת הסדרת גישה למגרשים פנימיים בשכונת כדורעף בקיבוץ שריד.
 אושר ללא מתנגדים

 .244הצטרפות המועצה כמגישת התכנית  -תב"ע למט"ש דברת:
צחי ורמוס מציג את הנושא;
המט"ש שייך לשלושת התאגידים ,מועצה אזורית עמק יזרעאל  /יובלי העמק ,כפרי גליל תחתון,
הרי נצרת .מדובר על הגדלת זכויות (לא שטחים) .החלוקה בעלויות היא באחוזים על פי תרומת
הביוב.
התמודדות שלנו היא על מחירי תשלובת הקישון .קו הביוב למט"ש דברת מחובר לרני הסוללים,
הצינור בדרך מספק מים לחקלאים במחיר זול יחסית .הקו יצר נגישות טובה לחקלאים.
החלטה:
לאשר את הצטרפות המועצה כמגישת התוכנית  -תב"ע למט"ש דברת.
 אושר ללא מתנגדים

 .245מכרז קירוי סולארי – בקשה להתקשרות ללא מכרז:
בהתאם לסעיף  22ח' לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות  /מועצות אזוריות
מציג :שחר אורן
המכרז היה מורכב ,דרישות סף גבוהות .היתה התעניינות והמכרז נרכש על ידי כמה מציעים בסוף
הוגשה הצעה אחת .בהצעה נתגלו פגמים שנוגעים לאופן הגשתה ,ועדת המכרזים החליטה ,על בסיס
חוות דעת משפטית שקיבלה ,לפסול את ההצעה.
בהתאם לסעיף  22ח' לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,ניתן ,בנסיבות
אלה ,להתקשר ללא מכרז ,אם המועצה החליטה על כך ברוב חבריה ,לאחר שנוכחה שבנסיבות
העניין עריכת המכרז לא תביא תועלת.
אורי קירי :צריך לצאת למכרז נוסף ,מדובר בהיקפים גדולים .אם נצא למכרז ייתכן שיהיו מציעים
נוספים.
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שמר ויניק :כחבר ועדת מכרזים ,הייתי בדעת מיעוט לצאת למכרז חוזר.
שחר אורן :הסטנדרטים של המכרז היו גבוהים ,אין לנו כוונה להתפשר .אנחנו שמים את הדגש על
האיכות .אותם תנאי סף שהיו במכרז היו נותרו בעינם וההצעה היא להתקשר באותם תנאים.
שמוליק דודאי :למה הסכום מפריע לנו?
שחר אורן :קיים ספק רב האם יציאה למכרז נוסף תשרת את טובת המועצה.
עד היום פנו  12יישובים שמתעניינים.
אבי סמוביץ :שני יועצים משפטיים ממשרדים שונים אישרו שבנסיבות אלה המועצה רשאית,
בהחלטה של רוב חברי המליאה להתקשר ללא מכרז.
מירה גלס :היה תהליך נכון ,המציע עבר את הבדיקות ורק פגם טכני מנע מוועדת מכרזים לאשר.
אייל בצר :מדובר במכרז שהמשקיע נדרש בהשקעה גדולה ובהקטנת הרווח שלו .תסתכלו על
היישובים שייהנו מהמכרז שיאושר היום.
החלטה:
לאשר התקשרות לקירוי סולארי ללא מכרז
בעד22 :

נגד4 :

נמנע2 :

 מאחר ונדרשת תמיכה של לפחות  23חברי מליאה ,ההצעה לא מאושרת

 .246עמותת הספורט כחול לבן – הערות משרד הפנים לתקנון:
רינת זונשיין מציגה את התיקונים הנוספים ממשרד הפנים לקראת קבלת אישור סופי למעבר
לעמותה עירונית – מצ"ב נספח ה'
החלטה:
לאשר את התיקונים לתקנון עמותת הספורט כחול לבן המפורטים בנספח ה'
 אושר ללא מתנגדים

יטֹורי)  –2021מסגרות אשראי;
ִּ
 .247מסגרת חח"ד (חשבון חוזר דֶ בִּ
מבקשים לאשר מסגרות אשראי לשנת  2021בבנקים ,על פי הנסחים שהובאו על ידי הבנקים;
 בנק הפועלים₪ 500,000 :
 בנק לאומי לישראל (ב.ל.ל)₪ 600,000 :
 בנק מרכנתיל (דקסיה לשעבר)₪ 1,400,000 :
החלטה:
לאשר את מסגרות ח.ח.ד לשנת ;2021
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 בנק הפועלים₪ 500,000 :
 בנק לאומי לישראל (ב.ל.ל)₪ 600,000 :
 בנק מרכנתיל (דקסיה לשעבר)₪ 1,400,000 :
 אושר ללא מתנגדים

 .248מורשה חתימה חשבון הורים ,בי"ס רעים שמשית:
להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו על ידי הבנק,
לייצג את התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה
בחשבון  638304המנוהל בבנק הפועלים סניף מגדל העמק.
קבוצה א'
שלומית גייסט  -מנהלת ביה"ס
קבוצה ב'
אתי כהן  -מזכירת ביה"ס
כרמית ראם  -נציגת ועד הורים (במקום ורד אדלר)
הרכב החתימה :חתימותיהם של שנים  -אחד מקבוצה א' ואחד מקבוצה ב' בצירוף חותמת בית
הספר "רעים"
תחומי פעילות/ערוצי שירות
להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי החתימה
הנזכרים בסעיף 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
הוראות טלפוניות/פקס -מידע ופעולות
פיקדונות בשקלים
פועלים בטלפון -מידע ופעולות
"תיק ממסרים"
מענה קולי/פקס/טלפקס
החלטה:
לאשר את כרמית ראם כמורשת חתימה בחשבון הורים.
 אושר ללא מתנגדים

 .249ועדות ביקורת לוועד מקומי אלונים ,יפעת:
בהתאם להוראות צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) התשי"ח  1958:-ועדת הביקורת של
הוועד המקומי תמנה  5 - 3חברים.
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מליאת המועצה נדרשת לבחור את חברי ועדת הביקורת מתוך רשימת תושבים שהציעו את
מועמדותם:
 )1ועדת הביקורת של הוועד המקומי באלונים:
בועז רשף ,דותן גור ,סינדי מייסל
 )2ועדת הביקורת של הוועד המקומי ביפעת:
משה תרשיש ,סער לופי ,אור שאלתיאלי
 למועמדים אין חוב בארנונה.
 המועמדים רשומים במרשם התושבים בישוב.
החלטה:
לאשר את:
 בועז רשף ,דותן גור ,סינדי מייזל לוועדת הביקורת לוועד מקומי אלונים
 משה תרשיש ,סער לופי ,אור שאלתיאלי לוועדת הביקורת לוועד מקומי יפעת
 אושר ללא מתנגדים

 .250עדי – אישור שם רחוב:
בעדי יש רחוב קטן ללא שם ,הוועד המקומי לאשר את שם הרחוב  -סביון
החלטה:
לאשר את שם הרחוב סביון ביישוב עדי
 אושר ללא מתנגדים

 .251ועדת ערר לארנונה – הארכת כהונה ליו"ר אילנה מירז עזר:
אילנה מירז עזר אושרה במליאה וברשומות בשנת  ,2016בהתאם לסעיף  5לחוק הרשויות
המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו 1976
מליאת המועצה מתבקשת לאשר הארכת כהונה נוספת.
החלטה:
לאשר את הארכת כהונתה של אילנה מירז עזר כיו"ר ועדת הערר לארנונה
 אושר ללא מתנגדים
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 .252תב"רים:
שגיא וייץ מציג את רשימת התב"רים המפורטים בנספח ו'
החלטה:
לאשר את רשימת התב"רים המפורטים בנספח ו'
 אושר ללא מתנגדים

 .253תב"רים לסגירה:
שגיא וייץ מציג את רשימת התב"רים לסגירה המפורטים בנספח ז'
היתרה חוזרת לקרן.
החלטה:
לאשר את רשימת התב"רים לסגירה המפורטים בנספח ז'
 אושר ללא מתנגדים

רינת זונשיין
מנכ"ל המועצה

בצר
אייל
ראש המועצה

רשמה :מורן ניר
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