
 

 

 

 30/05/2019ום מי 7פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 

 :נוכחים
 

 אל עריאן - סולימאן כבהה  ראש המועצה  - אילן שדה
 גן שומרון   - גושן הרצל  גן שומרון  - אוסטר נתי
 גן שמואל  - סקוט אורן  גן שמואל  - שצקי אודי
 כפר גליקסון  - רבין רועי  גן שמואל  - ילין עודד

 להבות חביבה  - אורן ראובן  כפר פינס  - צוהר אלחנן
 מאור - ברקוביץ סימה  להבות חביבה  - לוין שני

 מי עמי  - בז'רנו אורי   מגל  - איציק שלומי
   משמרות  - הן ניצן גורןד   מצר  - ביטל דבא
  קציר - יונה יוסף עופר   קציר   - דוד זלןג

 רגבים  - חקיקת אפרת   קציר  - גורן ליאת
  תלמי אלעזר  - כהן ברק   קציר  - לבבי דב צבי
 תלמי אלעזר    -עידו פרידמן

 
      
  

 :משתתפים
 מנכ"ל המועצה  –חגי פלמר   גזבר המועצה            –נתן קוסקס 

 מבקר המועצה -רז פורת
   

 עדכוני ראש מועצה:
 

 הגאוגרפית על שטח גלילי שחלקו שייך לקיבוצי  המועצה אזורית עמק חפר מנהלת דיונים בוועד
צה לא המועצה שלנו. לאחר ישיבה של הועדה מלפני כחודש בה הודענו באופן חד משמעית שהמוע

תאפשר לקחת את השטח של הישובים של המועצה . בסיור שהתקיים השבוע עם מועצת זמר ועמק 
חפר, מועצה אזורית עמק חפר הביעה שוב את רצונה לקחת את כלל השטח. המועצה פנתה ליו"ר 

, המועצה לא תאפשר לקחת את  לטפל בנושא זה שהינו חציית קו אדוםהאזוריות מרכז המועצות 
 .חברי המליאה הביעו את הצורך להתאגד כציבור ולצאת להיאבק. ההשטח הז

 הוחלט  להכריז על , למרות מאמצי המועצה והמועצות השכנות על מיקום שדה התעופה ,ל"בדיון בותמ
חדרה מזרח להקמת שדה התעופה. המועצה ישבה השבוע עם הרשויות השותפות והוחלט להגיש 

 עתירה לבג"ץ.
 להקמת אזור  אל גרבייה בקהעיריית לכתיבת חוות דעת לגבי הצורך של  המועצה הפעילה יועצים

 ולהתנגד לאזור התעסוקה. תעסוקה בסמוך לישובים. המועצה ממשיכה לפעול ע"פ ההחלטה
בישיבה שהתקיימה עם המחוז נאמר כי מלוא גודל השטח אינו נדרש וממליצה בכל זאת למועצה 

 התעסוקה בכדי שהאזור יבנה בצורה טובה ונכונה. להיכנס בשטח מצומצם יותר כשותפה באזור
  עדכן על התהליך שקורה כיום בשיוך של תנועת הנוער של בני המושבים והדיונים על ראש המועצה

השייכות שלהם לגוף גג. הנושא הובא למרכז המועצות בה הוחלט על מתן חופש פעולה לישובים 
 להחליט תחת איזה גוף הם יפעלו.

  



 

 

 
 

 6וקול מליאה מס אישור פרוט .1
 

 :החלטה

  אושר פה אחד –6מליאה מס' פרוטוקול אישור 
 

 2019אישור הגשת מצפה אילן לקול קורא טיפול נקודתי  .2
מליאת המועצה מתבקשת לאשר להגיש את הישוב מצפה אילן אשר עומד בתנאי הסף לקול  .א

 לחטיבה להתיישבות.. 2019קורא טיפול נקודתי לשנת 
כמו כן המליאה מתבקשת לאשר פתיחת תב"ר בכפוף לחוקים עבור הנושאים הבאים במסגרת  .ב

 הקול קורא:
i. שמתוכם הבקשה  ₪ 270,000 –פעולות ליצירת צמיחה דמוגרפית  חברה קליטה

  ₪ 183,400 –למימון של החטיבה 
ii.  שמתוכם הבקשה  ₪ 96,000 – לכידות וחוסן קהילתיחברה קליטה פעולות ליצירת

  ₪ 65,600 –ן של החטיבה למימו
iii. גני משחק בסך ת כנסת הקבע בישוב וביצוע קירוי פרויקטים למימון יועצים לתכנון בי

 250,000ומתוכם הבקשה למימון החטיבה להתיישבות בסך של  ₪ 602,758כולל של 
₪  

 החלטה:
ובקשה למימון  ₪ 968,758על סך כללי של אישור הגשת מצפה אילן לקול קורא לטיפול נקודתי 

 אושר פה אחד -ופתיחת תב"ר ע"פ הכללים  על פי הפירוט בסעיףש"ח  500,000החטיבה על סך של 
 

 עדכוני גזבר המועצה .3
 גזבר המועצה סקר ועדכן את הנושאים הבאים:

  שהיו השנה שליליות. 2018וכן תשואות לשנת  2018פעולות ועדת השקעות סטטוס  
 ע"פ הקריטריונים שאושרו במליאת המעוצה. 2018ט פעילות ועדת תמיכות פירו 
  פירוט פעילות המועצה והסכומים שאושרו כהנחות במסגרת ועדת הנחות ע"פ קריטריונים ו/או

 פטורים.
 חומר עם פרוט כל הפעילויות לעייל באופן מפורט הועבר כחומר מקדים לחברי המליאה.

 
 לפקודת הפיטורין 32במליאת המועצה על פי תיקון מס' אישור הנחות של מוסד מתנדב  .4

 מליאת המועצה מתבקשת לאמץ את התיקון לחוק ולהעביר את הסמכות לבחינה ומתן המלצות .א
 להחלטת מליאת המועצה על מתן פטור למוסד מתנדב לשירות הציבור לוועדת הנחות שיועברו

 :החלטה
 

  לפקודת הפיטורין והעברת ההחלטה לאחר הבחינה והמלצת ועדת ההנחות  32אישור התיקון
 אושר פה אחד -המועצהמליאת להחלטת 

 
 החברה הכלכלית 2018, 2017אישור דוחות כספיים לשנים  .5

 
 .2018, 2017גזבר המועצה הציג את הדוחות הכספיים של החכ"ל לשנים  .א
 .2019עדכונים על תוכנית העבודה לשנת כמו כן , מסרו ראש המועצה והגזבר  .ב

 
 החלטה:



 

 

 
 אושר פה אחד -2018, 2017ישור דוחות כספיים של החברה הכלכלית לשנת א
 

 2020אישור עדכון צו המיסים לשנת  .6
 

ע"פ המנגנון האוטומטי של  2020המליאה מתבקשת לאשר את עדכון צו המיסים לשנת  .א
 המינימלית המדינה ולאשר את העלייה 

  2.58%הינו  -גובה העלייה  ע"פ המנגנון האוטומטי  .ב
 
 

 החלטה:
 

  אושר פה  -2.58%על פי המנגנון האוטומטי בסך של  2020אישור עדכון צו המיסים לשנת
 אחד

 
 לתשלום חוב ארנונה. כללי החלטה על הסדר פריסת תשלומים .7

 
 המליאה מתבקשת לאשר פריסת תשלומים ע"פ המודל הבא: .א

i.  4%צמוד+ -תשלומים 12עד 
ii.  6%צמוד +  -תשלומים 24עד 
iii.  מעבר לזה ע"פ ריבית פיגורים 

 החלטה:
 אושר פה אחד –לתשלום חוב ארנונה  כללי פריסת תשלומיםהסדר אישור 

 
 עדכון תב"ר ומתווה כביש תלמי אלעזר .8

 
 .המועצה והועד מבצעים עבודות לשדרוג כבישים  .א
לקידום מימון של המועצה בסך של  בכדי לסיים את כלל הכבישים במושב הועד המקומי פנה .ב

 .2020אשר יוחזרו מהתקציב השוטף של הועד המקומי לשנת  ₪ 200,000
זהו פרויקט משותף ראשון מסוגו המובל ע"י המועצה הועד והמושב אשר מסיים את כלל  .ג

 העבודות לשדרוג הכבישים במושב.
את   2020ר בשנת חבר המליאה אודי שצקי שאל מה יקרה במידה והישוב לא יוכל להחזי .ד

 ראש המועצה השיב כי הכסף יקוזז מההעברות השוטפות של המועצה לועד. -הסכום
 
 החלטה:

 
 אושר פה אחד –אישור הסדר מול תלמי אלעזר לסיום ביצוע הכבישים 

  



 

 

 
 
 

 אישור החלפת חבר ועדת ביקורת בגן השומרון .9
 

 
מאורי ולאשר במקומו את רועי מליאת המועצה מבקשת לאשר החלפת חבר ועדת הביקורת  .א

 אייל הרצוג.
 
 החלטה:

  אושר פה אחד -רועי מאורי באייל הרצוג השומרוןאישור החלפת חבר ועדת הביקורת גן 
 

 

                                                                    

 אילן שדה                                          גי פלמרח        
 ראש המועצה                     המועצה               נכ"ל מ              

 

 

 7טבלת ריכוז החלטות ישיבת מליאה מס' 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 הערות התקבלה החלטה מס"ד

  פה אחד 6אישור פרוטוקול מליאה מס'  1

אישור הגשת מצפה אילן לקול קורא לטיפול נקודתי  2
 על פי הפירוט בסעיף ופתיחת תב"ר ע"פ הכללים

  פה אחד

לפקודת הפיטורין והעברת  32אישור התיקון  4
ההחלטה לאחר הבחינה והמלצת ועדת ההנחות 

 המועצהמליאת להחלטת 

  פה אחד

ישור דוחות כספיים של החברה הכלכלית לשנת א 5
2017 ,2018 

  פה אחד

על פי המנגנון  2020אישור עדכון צו המיסים לשנת  6
 2.58%האוטומטי בסך של 

  פה אחד

לתשלום חוב  כללי פריסת תשלומיםהסדר אישור  7
 ארנונה

  פה אחד

אישור הסדר מול תלמי אלעזר לסיום ביצוע  8
 הכבישים

  פה אחד

אישור החלפת חבר ועדת הביקורת גן השומרון רועי  9
 מאורי באייל הרצוג

  פה אחד


