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  :-דיון והחלטות

 

. דב ישורון מודיע על שינוי סדר היום: הודעה על שינוי סדר יום

. אין התנגדות לשינוי סדר היום

 

 .ברכות להצטרפות סאלח חסן למליאת המועצה כנציג ראס עלי.         1

 

. 2008 באוקטובר 6 מיום 08/2008' אישור פרוטוקול המליאה מס. 2

 .2008 באוקטובר 6 מיום 07/2008' המליאה מאשרת את פרוטוקול מליאה מס

 

   2009אישור תקציב . 3

ן "אנחנו יכולים לבשר שבז, ן" עמדנו בפני גרעון צפוי גבוה בגלל אי הגעת כספי בז2009בהכנת תקציב : דב ישורון

.  ₪ מליון 6 הוא 2008הסכום עבור . הכסף עוד לא נרשם בחשבוננו, הודיעו שהכסף עבר ובגלל תקלת מחשב בבנק

 המועצה 2007- מ. ₪ מליון 6המבוססים על תשלום ארנונה של  (2006)ן מהעבר "מציג את תשלומי בז: עודד יניב

-  ב32% במקום 33%בהצעת התקציב יש החזר לישובים של . לשנה₪  מליון 6ן יעבירו "מתנהלת בהתאם להנחה שבז

ההרחבה הריאלית .  לעומתו בתקציב הפיתוח יהיו תוספות2008התקציב השוטף המוגש דומה לתקציב . 2008

. ₪ מליון 1- בתקציב היא של כ

בהמשך לדיוני , (ריכוז הצעת התקציב מצורף) ₪ 76,312,000ס " ע2009- מציג את הצעת התקציב ל: דב ישורון

. ההנהלה נתחיל את הדיון בנושא החינוך

, החינוך' מפרטת את הצעת התקציב של מח, י מצגת"מציגה את מחלקת החינוך ע: (חינוך' מנהלת מח)אריאלה וולק 

 ₪. 28,477,000ס "ע

החינוך ומה אבני הדרך על מנת להגיע לשם בנוסף מבקש לתקצב את ' מבקש לדעת מה החזון של מח: מוקי בן עמי

. 2008- הוצאות הנסיעה לפולין בהתאם להוצאה ב

. יש תוכנית אב לחינוך ואפשר להציג אותה בישיבה נוספת:  דב ישורון

. מציגה את פעילות ותקציב מחלקתה: (תרבות' מנהלת מח)הלן בוטנסקי 

על פי . י אגודה"מתחיל בענף הכדורמיים המתנהל ע, מציג את פעילות הספורט: (ספורט ונוער' מנהל מח)דני אלימלך 

. תוכנית האב נקבע כי ענף הכדורמיים יהיה הענף היצוגי של הספורט במועצה

.  מבקש לקיים דיון על חלוקת תקציב הספורט: מוקי בן עמי

. עכשיו זה המקום והזמן לדון בשאלה: דב ישורון

 .מוקי בן עמי ואביהו גלעד, בהשתתפות דדי יניב, נערך דיון בנושא קבוצה עילית ומימונה

. (על פי בקשת מוקי בן עמי)מבקש לאשר את תקציב הספורט בהצבעה : דב ישורון

. תקציב הספורט אושר, 12: בעד, 1: (מנחם במברגר)נמנע , 1: (מוקי בן עמי)מתנגד 



. ממשיך להציג את התקציב ומבקש לאשר את התקציב במלואו: דב ישורון

. מבקש לדון בתקציב הנוער לפני אישור התקציב: מוקי בן עמי

.  מבקש לאשר את התקציב במלואו, ניתן לקיים דיון על תקציב הנוער גם אחרי אישור התקציב: דב ישורון

. התקציב אושר, 13בעד , 1 (מוקי בן עמי)מתנגד : הצבעה

 

: (ארנונה)אישור צו המיסים . 4

 . בהתאם להוראות משרד הפנים4.57%מציג את צו המיסים בתעריף זהה לצו הקודם בתוספת : דב ישורון

.  ומבקש אישור

. צו המיסים אושר ללא מתנגדים

. מעלה את מחאתו לכך שיש לדעתו אפליה בין הישובים בנושא חיוב על מקלטים: מנחם במברגר

. יש פטור בחוק על מקלטים ציבוריים, אנו פועלים על פי החוק: עודד יניב

 

אישור תקציב ומס ועד מקומי נופית  . 5

 בהתאם להחלטת הוועד המקומי בישיבתו 2009הוועד המקומי מבקש לאשר את התקציב ומס הוועד המקומי לשנת 

:- 27.10.2008 מיום 19/08' מיום מס

. ב" כמופיע בטבלה הרצ–ח " אלש2,728ס "  ע2009התקציב המוצע לשנת 

.   ב לפרוטוקול"רצ- ר "למ ₪ 9 לפי תעריף של 2009צו המיסים וועד מקומי נופית לשנת 

 

.  2009של נופית לשנת  (מס ועד מקומי)לאשר התקציב ואת צו המיסים : הוחלט

 מאצילה 1958-ח"התשי (מועצות אזוריות) לצו המועצות המקומיות 132מכוח סמכותה של המועצה על פי סעיף 
המועצה לוועד המקומי נופית את כל הסמכויות הנדרשות לוועד המקומי לביצוע פעולותיו המפורטות בתקציב 

. 2009הוועד המקומי לשנת 
 
 

. אישור תקציב ומס וועד מקומי כפר ביאליק. 6

 

 בהתאם להחלטת הוועד המקומי בישיבתו 2009הוועד המקומי מבקש לאשר את התקציב ומס הוועד המקומי לשנת 

:- 17.11.2008מיום 

. ב" כמופיע בטבלה הרצ–ח " אלש508ס "  ע2009סכום התקציב לשנת 

תעריף לבריכה של ; ר"למ ₪ 3.93תעריף לחניה של ;  ר"למ ₪ 7.86 לפי תעריף למגורים של 2009צו המיסים לשנת 

.   ב לפרוטוקול"רצ-  ;ר "מ ₪ 5.03תעריף לעסקים ; ר"למ ₪ 0.15תעריף למבנים חקלאיים ; ר"למ ₪ 7.69

 

.  2009של נופית לשנת  (מס ועד מקומי)לאשר את התקציב וצו המיסים : הוחלט

 מאצילה 1958-ח"התשי (מועצות אזוריות) לצו המועצות המקומיות 132מכוח סמכותה של המועצה על פי סעיף 
המועצה לוועד המקומי נופית את כל הסמכויות הנדרשות לוועד המקומי לביצוע פעולותיו המפורטות בתקציב 

. 2009הוועד המקומי לשנת 
 



 )'ב+' א)אישור מס ועד מקומי כפר חסידים . 7

 

.  בתוספת התייקרויות על פי דין2008המועצה מבקשת לאשר צו המס הוועד המקומי בתעריפים זהים לשנת 

 מאושר בתעריפים שהיו נהוגים לשנת 2009לשנת  ('ב+'א)של כפר חסידים  (מס ועד מקומי)צו המיסים : הוחלט

המועצה מבקשת מהוועד לזרז הגשת המסמכים על מנת לעמוד בדרישות ,  בתוספת התייקרויות על פי דין2008

. החוק

 

מינוי מזכיר המועצה . 8

 

. בהתאם לנוהל שירות עובדים נבחר לכהונת מזכיר המועצה מר ארז ארד

ל ולפי אחוז "המועצה מאשרת העסקתו של ארז ארד כמזכיר המועצה לפי הסכם בכירים כפי שפורסם בחוזרי מנכ

. 1.12.2008כהונתו של ארז ארד תחל מיום . 66%שכר של 

 

שינויים בהרכבי המליאה ובהרכבי ועדות המועצה . 9

התמנה תחתיו כחבר מועצה מר , כחבר מועצה (נציג קיבוץ אושה)בעקבות הודעת התפטרותו של ישראל יוספיאן 

. עמוס בונה

:- להלן השינויים בהרכבי וועדות המועצה

 ימונה עמוס בונה– במקום יוספיאן ישראל – תמיכות /רכש/כספים/ועדת הנהלהבו

 .יבוטלו כמשקיפים יוספיאן ישראל ועמריה חסן נאסר– ב "לתוהמקומית עדה בו

– וועדת הקצאות קרקע ומבנה  ; מערכת השבט השישי; ח צוות הנהלת יד למגינים"ועדת מל;  מכרזיםבוועדת

 . ארז ארדיכהןבמקום חיים רגב 

 .ימונה ניר יובלבמקום ישראל יוספיאן – וועדה חקלאית ב

. לאשר את הרכבי הוועדות כמפורט לעיל: הוחלט

 

אישור אחוז שכר בכירים . 10

 

 :- מליאת המועצה מתבקשת לאשרר את אחוזי שכר בכירים כמפורט להלן, ל משרד הפנים"על פי הוראת חוזר מנכ

. 66% –ארז ארד 

. 95% –עודד יניב 

. 86.5% –יהודה ליפשיץ 

. 55% –שלמה כפיר 

. 65.4% –רן ברוקנר 

. 70% –קרן רוזליס 

 

. לאשר את אחוזי השכר כמפורט לעיל: הוחלט

מינוי הרכב ועדת תמיכות . 11



 

בהתאם לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי רשויות מקומיות ממנה המועצה את הרכב הועדה המקצועית כמפורט 

.  שסמכויותיה להביא לאישור המועצה רשימת תבחינים ולדון בבקשות לתמיכה, בנוהל 

. ד קרן רוזליס" עו–ש " עודד יניב ויועמ–גזבר המועצה ,  ארז ארד–בוועדה יהיו חברים מזכיר המועצה 

.  לאשר את הרכב ועדת התמיכות: הוחלט

 

 

 תקציבי פיתוח –ם "תברי. 12

ן וגיוס תקציבים לקליטת רס עלי למועצה "בעקבות הגעת כספי בז, (מצורפת)רים "מציג את טבלת התב: דב ישורון

 הרים הגדולה ביותר שהיית"זו הקצבת התב,  12,679,000₪אנו מציגים רשימת פרויקטים לפיתוח בסך כולל של 

. במועצה

 

. רים" את התבלאשר: הוחלט

 

 

:-   מר דב ישורון, הפרוטוקול נחתם על ידי ראש המועצה

              

       _____________________ 

       דב ישורון  

       ראש המועצה האזורית זבולון 

 

: העתק

 צוות המועצה,  חברי המועצה

 

 

 


