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    -דיון והחלטות:
 
 

 : היום סדר אישור .0
 .לישיבה היום סדר את לאשר מבקש, ישורון בד

 .אחד פה אושרהמעודכן  היום סדר: החלטה
 

 :4102/8פרוטוקול ישיבה  אישור .7
 .8/7102ישורון, מבקש לאשר את פרוטוקול ישיבת המליאה  דב

 .אחד פה אושר הישיבה פרוטוקול: החלטה
 

 :המועצה ראש דיווחי .3
 המועצה יצאה לחופשה בחג הסוכות, הופעל מוקד פניות, לא נרשמו תקלות.

 צוות המועצה ביקר בכפרים לברך את התושבים. אדחא, -אל–המוסלמים חגגו את עיד 
 יערך הפנינג שביל אוהד בנופית, תושבי המועצה מוזמנים. 8/00ב 

 הכפרים הערבים במועצה.קירוב לימודים אקדמאים לצעירי לנערך יום 
 נתקבלו לעבודה במכרז: רב הישוב כפר חסידים ומנהל מחלקת ישובים.

 תושבי המועצה, בכפר המכבי. בעלי צרכים מיוחדיםהופעל מרכז לשהות יומית, לילדים 
 בבית העלמין כפר חסידים.נערכה פגישה עם ראש מועצת רכסים על הסדרי קבורה 

 יוזמת המדינה להרחבת קריית ביאליק על שטחי המועצה מחייבת הכנה והתנגדות.
ייב התארגנות מיחשובית והשקעה המועצה נכנסה לפרויקט תקשוב בתי הספר. מח 

 כספית.
 מגזר הערבי.בבתוצאות, במיוחד  2.2%תוצאות בחינות הבגרות מראות עליה של 
 הוענק פרס החינוך המחוזי לבי"ס נופית.

בשנה הבאה יוענק למחלקת ליחידות נוער, משרד החינוך הודיע שפרס החינוך המחוזי 
 הנוער של המועצה.

 לבי"ס העל יסודי ליד איבטין.החלו עבודות הביסוס 

 

 :הצגת פעילות מחלקת ספורט ונוער .2
פעילות מזמין את דני אלימלך מנהל מחלקת נוער וספורט להציג את  דב ישורון:

 .המחלקה
מציג את פעילות המחלקה במצגת וסרטון, מסביר את הפעילות הבלתי דני אלימלך: 

הגיל הצעיר והבוגר בפילוח על פי  מתאר את הפעילויות שלפורמאלית מכיתה א' ועד י"ב. 
ישובים. מסביר על מערך החוגים במגזר היהודי והערבי. מציג את הספורט התחרותי 

מחלקת הנוער והספורט זכתה בפרס החינוך המחוזי  והעממי ואחזקת המגרשים.
 ליחידות נוער.

על הפעילות הרבה והחשובה שמבצעת ולצוותו חברי המליאה מודים לדני  סיכום:
 .מחלקת נוער וספורט

 
 :)משרד הפנים( 4102ביקורת מפורט  דו"ח .5

 .הדו"ח המפורט מוצג כאן, יש מעט מאד ליקויים דב ישורון:
ממצאי סימונה זילברמן: מציגה את פרק ג', מעקב אחר תיקון ליקויים ואת פרק ב' 

 הביקורת העיקריים וכן את המלצות וועדת הביקורת שבחנה את הדו"ח המפורט.
 .את המלצות וועדת הביקורת פה אחד החלטה: מליאת המועצה מאשרת

 

  



 :אישור מינוי סלבה גלוזמן כמנהל אבטחת מידע במועצה .6
בהמשך לדו"ח הביקורת בנוגע לאבטחת מידע שהוצג בישיבת המליאה  :ארז ארד

הקודמת, אנחנו מבקשים לתקן את הליקוי הראשון ולמנות מנהל אבטחת מידע למועצה. 
מציעים למנות את סלבה גלוזמן מנהל מערכות המידע והמחשוב במועצה כמנהל  אנחנו

 אבטחת מידע.
 .ת מינוי סלבה גלוזמן למנהל אבטחת מידעא לטה: מליאת המועצה אישרה פה אחדהח

 
 :הצגת הנושא ודיון משותף עם ראשי הוועדים המקומיים –היטלי סלילה  .2

 
אנחנו בדקנו את הנושא בצוותים  ולא פשוט,מסובך  ,הנושא מורכב :ישורון דב

סתבר מ ,חוות הדעתר ולא .המקצועיים כולל קבלת חוות דעת מהיועצת המשפטית
על ומלץ לגבות הטל סלילה לא מלכן ו, יםסטורי מעורפליוהרקע ההכרגע שהמצב החוקי 
מרכיב הבנוי בלבד הלפי סלילה המועצה תיגבה הטל  דב ישורון, מודיע כי מרכיב הקרקע.

בניה חדשה )תוספת בניה( והטל מלא ייגבה רק במקום שעדיין לא נסלל כביש )למשל על 
פעולה זו מצמצמת משמעותית את העלות לכל תושב המבקש היתרים  שכונה חדשה(.
 לתוספות בניה.

 כי הטל הסלילה מיועד כולו,  עדים המקומיים לדיון הפתוח,ואנו הזמנו את נציגי הו
לסלילה בישוב, והדילמה בין הגבייה מהתושבים ובין מימון עד המקומי ולו 011% -ב

  הסלילה עומדת לפתחו של  הועד המקומי.
את השינויים ו 0966משנת  את עיקרי חוק העזרבאופן מפורט קרן רוזליס: מסבירה עו"ד 

 7119 -, בדגש על הבהרת חוק העזר הנוכחי שנרשם ברשומות ב7119שנעשו בו בשנת 
 .7102במאי  ואישור מגבלת  הגבייהיפים ואישור עדכון התער

הנוכחים )חברי מליאה, ראשי וועדים וחברי מ רבים בהשתתפות ער מתקיים דיון 
 המשתתפים בדיון היו הערות לחוק, לדרך יישומו ולתזמוןרוב לבנושא,  הוועדים(

 והועלו שאלות להבהרה, הערות והצעות לנוסח החוק והפעלתו., הפעלתו
על ידי  ייבדק , ניסוח החוק מחדשוההערות שהועלוהמועצה שמעה את הדעות  :סיכום

 ., ותובא הצעה למליאהבשיתוף חברי ועדים צוות מקצועי של המועצה
 
 

 :"ריםתב אישור .8
 מציג את רשימת התב"רים החדשים ואת השינויים בתב"רים קיימים.: דב ישורון
 מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הרשימה שהוצגה. החלטה:

 
 שונות: .9

של נישומים פרטיים בכפרים הערביים )שמות החייבים מקרים  5מציגה רותי דנטס: 
בהם עורך הדין החיצוני ניסה לגבות את החוב ללא הצלחה, יש הוצגו לחברי המליאה(, 

 מהספרים.האבודים  ותאחרי מיצוי כל התהליכים למחוק את החוב ,המלצה
 מתקיים דיון על הצורך והחובה להתאמץ ולגבות את החובות.

שלושה נישומים בסכומים  של ותמחיקת החובהחלטה: מליאת המועצה מאשרת 
 הבאים )רשימת השמות נשמרת חסויה במחלקת הגבייה(: 

0  )67,002.51 ₪. 
4  )05,242.11 ₪. 
2  )02,287.21 ₪. 

 החובות של החייבים הנוספים.המועצה תמשיך לפעול להחזרת 
 
 

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