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פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 41 מיום 31 דצמבר 2017 )יג' טבת תשע"ח( 

 נוכחים:

 גבי בורנשטיין יוסי גת טוניה ליפשיץ יואל בן ברוך עידו דורי אייל בצר

 לימור ירון יוחאי פורת חנה פרידמן זיו ורהפטיג שי יזרעאלי עופר שלזינגר

 חיים יזרעאלי טניה בונצ'וק טאהא סוואעד ורמשמואל טל יריב בן עזר מיכאל ראטה

  אבנר כרמון איתי אדמון עדנאן עבד אל חלים משה ציפורי משה לפידות

  גלעד דקל אלי בן סימון דניאל די קסטרו דורון מור עומר נוביץ
 

 חסרים, הודיעו:

 אפי קידרון ישראל ויזל אופיר שדמי שאול פינקרפלד מיקה בכר יואל בן ברוך

   מרדכי הייזלר עון סויסהשמ יאיר כץ חיים כהן
 

 

 חסרים, לא הודיעו:

     טלי זייד משה סולומון

 

משתתפים: דן תנחומא, עו"ד עודד דונג, דובי וינגרטן, שגיא וייץ, מירי שריג, מורן ניר, רפאל פלוט )דברת(, ניר 

הילדסהיים )שריד(. 
 

 

על סדר היום: 

 אישור פרוטוקול קודם .1

  יזרעאל ומגדל העמק שינוי גבולות בין יפיע, עמק .2

 היכרות  –רשות הד"ר גלית וונדר, וטרינרית  .3

 ועדה חקלאית .4

 2018האצלת סמכויות וועדים מקומיים לשנת  .5

 2018ועד מקומי בלפוריה, האצלת סמכויות לשנת  .6

 2018תקציבי ועדים מקומיים לשנת  .7

 , בי"ס שגיאשינוי מורשי חתימה, בי"ס יסודי נהלל .8

 היטל הנחת צנרת פתיחת חשבון ייעודי לנושא .9

  תב"רים .10

 שאילתה מיכאל ראטה  .11

 שונות .12
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 דיווחים: –ראש המועצה 

 בישיבת המליאה האחרונה עלה נושא שדה התעופה, היועץ המשפטי אבי גולדהמר יציג את המלצותיו.

החברה הספרדית שעשתה עבורנו את הבדיקה, רשמה בדו"ח שיש היתכנות טובה להקמת שדה תעופה משלים 

לנתב"ג בחיפה. בעקבות הדו"ח הוצאנו מכתב ליו"ר המועצה ארצית לתכנון ובנייה, אביגדור יצחקי והוא 

הפנה אותנו לרת"א מאחר שבזמנו הם ביצעו את הבדיקה ופסלו את חלופת חיפה. פנינו לרת"א ויואל פלדשו, 

אחרי בדיקה, טוען שזה נושא שצריך להיות במועצה הארצית לתכנון ובנייה. הוצאנו מכתב נוסף למועצה 

הארצית לתכנון ובנייה עם העתק ליועץ המשפטי ובעקבות כך, הוטל על אילנה שפרן להשיב לנו. מחר )יום שני 

01 ינואר( אנו צפויים להוציא מכתב ובו דרישתנו לבחינת חלופת חיפה. קיימנו התייעצות עם היועץ המשפטי 

של המועצה לעניין מעמדנו המשפטי והאם נכון לתקוף עכשיו את הנושא בבג"צ. ב 07 נובמבר 2017, המועצה 

הארצית לתכנון ובנייה קבעה שיוכן תכנון לחלופת נבטים ולחלופת רמת דוד ולמעשה לא החליטו עדיין על 

רמת דוד. מבחינה משפטית אין לנו מה לתקוף כרגע מאחר ואין עדיין החלטה שפוגעת בנו. אנחנו מקדמים 

פגישה עם ראש עיריית חיפה בשיתוף עם מגדל העמק ואנחנו ממשיכים ללחוץ על הקמת השדה בחיפה. בשלב 

זה אנחנו לא פועלים  במישור המשפטי, בכדי לא  לגרום נזק לתהליך. 

עו"ד אבי גולדהמר: באופן עקרוני, בג"צ לא נוטה להתערב בשיקולים מקצועיים של מוסדות התכנון, וככל 

שהערכאה גבוהה יותר ומקצועית יותר כך תקטן ההתערבות בשיקול דעתה. על אחת כמה וכמה כאשר ההליך 

התכנוני לא הסתיים ולמעשה עדיין לא התקבלה החלטה לבחור בחלופה שהמועצה מתנגדת לה. לבג"צ ניגשים 

לאחר מיצוי הליכים מול הרשות המינהלית ולאחר שהתקבלה החלטה סופית שמשמעותה פגיעה בעותר.  

בחודש שנובמבר 2017 התקבלה החלטה שהרחיקה אותנו בצעד אחד לפחות מההחלטה להקמת שדה תעופה 

ברמת דוד. ההצלחה של אייל בצר במהלכים שהוא מוביל הביאו לכך שכרגע לא נכון לגשת לבג"צ. בג"צ יבקשו 

לדעת על מה אנחנו תוקפים אם עדיין אין החלטה שפוגעת בנו. למעשה, כל עוד ההליך התכנוני בשלבים 

ראשוניים, לא ניתן לתקוף אותו בעתירה לבג"צ. בשלב זה, בג"צ יכול לטעון שבוצע הליך מקצועי ראוי ונכון, 

ובכך יכולים לסגור לנו את הדרך לעתירה בהמשך באם נצטרך.  אני ממליץ להמתין עם הגשת עתירה לבג"צ 

ובמקביל להמשיך ולנסות להחזיר את חלופת חיפה לשולחן הדיונים. 

 
 

 

456. אישור פרוטוקול קודם מיום 17.12.2017: 
 

 

 החלטה:

לאשר את פרוטוקול ישיבת המליאה מיום 17 דצמבר 2017 

 אושר ללא מתנגדים 

 

 

457. שינוי גבולות בין יפיע – עמק יזרעאל – מגדל העמק:  

הנושא נדון בעבר במליאה. שלוש הרשויות הגיעו להסכם הבנות בעבר. 

.קיים שטח עליו בנויים בתים של כפר החורש ומיועד להרחבה של כפר החורש, ש'רשומה עליו הערת אזהרה 

לטובת יפיע. ההערה נרשמה לפני הרבה שנים, על פי החלטה של הנציב העליון בתקופת המנדט. כל עוד ההערה 

רשומה, לא ניתן לשייך את הדירות בכפר החורש. לצורך מחיקת ההערה נדרשת החלטה של המועצה 
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ומגדל העמק מעבירות שטחים אנחנו מבקשים את אישורו, המועצה המקומית יפיע. עפ"י ההסכם שהתגבש, ש

אך זה מותנה על שינוי הגבולות, שר הפנים הודיע לי שהוא חתם  ליפיע ויפיע ימחקו את הערת האזהרה.

 במחיקת הערות האזהרה. 

 ;מכתב שר הפנים – נספח ב'מפה,  – נספח א' אייל מציג את

 G  ורשהבתים של כפר הח 24הוא החשוב ובו 

 D  מעמק יזרעאל ליפיע 

 עובר לעמק יזרעאל 1ה 

 אדמות פרטיות( ה' יועבר לעמק יזרעאל בשלב יותר מאוחר בשל מורכבות בעלות השטח( 

 2 ממגדל העמק ליפיע 

 2ב' עובר לעמק יזרעאל ומיועד לאזור תעסוקה משותף 

 

יפיע יקבלו ועצה מקומית מ, אנחנו מחכים שתבצע את ההחלטותשהרשות השנייה עידו דורי: כל רשות מחכה 

. את ההסכם לשינוי הגבולות החלטה שמסירים את הערת האזהרה, יפיע מחכים שמליאת עמק יזרעאל תאשר

 כפי יפעלו  הרשויותת האזהרה. ותתאפשר רק לאחר הסרת הערבמכתב משר הפנים נרשם שחתימתו של השר 

הם כולל הסרת הערות האזהרה מול המוטל עלישנדרש מהם. השר חותם רק לאחר שהרשויות יבצעו את 

  משרד האוצר.

סק כל מי שעאייל בצר ועידו דורי ולהבתים הקיימים, תודה ל 24ארז אגוזי: הקיבוץ תקוע באופן כללי ובעיקר 

 וקידם את הנושא. 

, ריחידות דיו 500יחידות דיור ל  350מ  ום אישור מהמועצה הארצית להגדלת כפר החורשקיבלנו היאייל בצר: 

 .35פי תיקון תמ"א ל

 

 

 החלטה:

 מגדל העמק –יפיע  –עמק יזרעאל  –הסכם כפר החורש לאשר את 

 2017דצמבר  14כפי שנחתם על ידי השר ביום 

 אושר ללא מתנגדים 

 

 

458. ד"ר גלית וונדר, וטרינרית הרשות – היכרות ודיווח בעניין הכלבת: 

  'גמצ"ב נספח  –המועצה בנושא הכלבת  גלית מציגה את פעילות

 סביב כל יישובי המועצה. ,טבליות חיסוני כלבת 5,040המועצה בעזרת הפקחים פיזרו 

העובדים הזרים נלקחים לחיסוני כלבת ואף אחד לא  .חברה לעובדים זריםשל  יםגבי בורנשטיין: אני בעל

ל אשמח להביא מתורגמנית ושהמועצה תוציא הסבר בכתב )בשפה התאילנדית( שיופץ לכ .מסביר להם מדוע

 העובדים הזרים ביישובי המועצה.

 ד"ר גלית וונדר: יבוצע בשמחה.
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דול אייל בצר: בעניין חיסונים לבני אדם, פנייה שלנו למשרד הבריאות נענתה בחיוב אך בפועל בעקבות מספר ג

 של פניות, משרד הבריאות חזרו בהם והם מחסנים רק מי שבא במגע.

מעסיקה פקח בשיתוף עם הרט"ג ומשרד היא ו ,אלש"ח 100, המועצה אישרה 2017דצמבר  01החל מה 

 בהתאם להוראות ד"ר גושן, יחידת הפיצוח נכנסת למיגור התופעה. .החקלאות

התנים  .יישוביםהד"ר גלית וונדר: הכי חשוב בכל נושא ההתרבות של הכלבת היא הסניטציה ביישובים וסביב 

  מגיעים לאכול.

 שחייבים לטפל בהם. לימור ירון: יש המון כלבים משוטטים

 אסי אליה: הפקחים עובדים באופן שוטף ביישובים, ביישוב שבו מתגלה כלבת, יש עבודה אינטנסיבית של ד"ר

 גלית וונדר עם הפקחים כולל הגברת הדילול.

 

 

459. ועדה חקלאית: 

 :אייל בצר: מציג את הרקע והצגת שמות החברים לוועדה החקלאית

 נציגי ציבור:

 , מנו סיוקין, רועי ברקןעדשים(, איל פייגין )תל עדשים(, ישראל בלוך )נהלל(ענבל סיבוני )תל 

 נבחרי ציבור:

 עומר נוביץ )מושב מרחביה(, עידו דורי )עין דור(.

 מצטרפים לחברי הועדה המכהנים: אייל בצר, משה ציפורי, יוחאי פורת.

 50%צות מקומיות ובעיריות ועדה חקלאית תפקידה לקדם את כל נושא החקלאות בתחום השיפוט. במוע

מהארנונה החקלאית מיועדת לשימוש חקלאי. במועצות אזוריות אין החלטה כזו מאחר שנושא החקלאות 

מאחר ומרכז  .נושא מים, נחלות וכו'בעבדה בשיתוף עם מרכז חקלאי העמק,  מועצההוא מרכיב עיקרי בה. ה

 . ועדה חקלאית לפי הוראות הצולבחור ה ויש המועצה לא יכולה לתקצב אותחקלאי העמק הינו גוף פרטי, 

 

 

 החלטה:

 ;לאשר את חברי הוועדה החקלאית

 נציגי ציבור:

 ענבל סיבוני )תל עדשים(, איל פייגין )תל עדשים(, ישראל בלוך )נהלל(, מנו סיוקין, רועי

 ברקן

 נבחרי ציבור:

 פורת. משה ציפורי, יוחאיעומר נוביץ )מושב מרחביה(, אייל בצר, עידו דורי, 

 

 אושר ללא מתנגדים 
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460. ועד מקומי מושב בלפוריה, האצלת סמכויות לשנת 2018: 

 יריב בן עזר אינו משתתף בדיון

אייל בצר: מיכאל עובדיה מונה כיועץ ארגוני, ללוות את הוועד המקומי בלפוריה, מיום לקיחת הסמכויות, 

במטרה להחזיר את הסמכויות לוועד המקומי בשנת 2018. מיכאל התבקש לתת המלצותיו עד ליום 31 דצמבר 

2017, ולהלן המלצותיו )מקריא את המכתב(; 

,,לטעמי לא נכון להחזיר כעת את הסמכויות לוועד המקומי, החזרת הסמכויות לוועד המקומי צריכה להיות 

רק לאחר שהמועצה תבין שבכוונת הוועד לעבוד בשיתופי פעולה בין נציגיו ובהתאם לכללי ההתנהלות 

וההגדרות שהגענו עם הוועד המקומי להבנות". 

המועצה ממליצה לקיים דיון עוד שלושה חודשים להשלמת מסמך ההבנות. 

דן תנחומא: ממליצים למליאה להשאיר את וועד מקומי בלפוריה במודל תפעול 1 )תרבות, נוער, ספורט(. 

 
 

 החלטה:

 1פעול את ועד מקומי מושב בלפוריה במודל תלאשר 

 בסוף הרבעון הראשון, יובא הנושא לדיון מחדש.

 , היועץ סיים את עבודתו.1דליה אייל תלווה את הוועד המקומי במודל תפעול 

 

 נמנע: 0   נגד: 1בעד: 22  

 מאושר 

 

זיו ורהפטיג: מה זה קשור יחסי הגומלין לתפקוד הוועד המקומי? 

דן תנחומא: שתי ההנהלות בבלפוריה מנסים הגיע להסכמות, לדוגמא בהסכמים למבני ציבור. אנחנו חושבים 

שהוועד המקומי עדיין לא בשלים לקבל את הסמכויות. היועץ הארגוני סיים את תפקידו. דליה אייל מרכזת 

את הנושא מטעם המועצה. 

אלי בן סימון: מבקש שוועד מקומי בלפוריה יוזמנו להציג את עמדתם. 

 

 

 

 

461. תקציבי ועדים מקומיים האצלת סמכויות לוועדים המקומיים לשנת 2018; 

תקציב וועד מקומי תל עדשים הועבר היום )31.12.2017( בשעה 15:00 ולכן לא הופיע בקובץ שנשלח לחברי 

ההנהלה והמליאה, התקציב על סך 1,835,555 מלש"ח לא כולל את מערכת החינוך. 

 .2018ל תפעול לשנת הוועדים המקומיים ומודתקציבי  – 'דנספח ליאת מלכה מציגה את 

 נספח ה': פירוט האצלת סמכויות מודל תפעול 1 ו 2. 

 
מודל תפעול 1: בית זייד, כפר גדעון, סוואעד חמירה, בלפוריה. 
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מודל תפעול 2: אחוזת ברק, אלוני אבא, אלונים, אלון הגליל, בית לחם הגלילית, בית שערים, 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 2 ללא סמכויות כספיות, כל התחייבות מטעם הועד המקומי בעלת 

משמעות כספית מחוייבת בקבלת אישור גזבר המועצה, בטרם קבלת ההתחייבות. 

 
א. ועד מקומי בית לחם, עדכון תקציב 2017; 

עדכון תקציב 2017 ועד מקומי בית לחם הגלילית; הגדלת תקציב מסך 1,553,308 ₪ לסך 1,625,998 

 .₪

ב. ועד מקומי דברת, עדכון תקציב 2017; 

עדכון תקציב 2017 ועד מקומי דברת; הגדלת תקציב מסך 607,830 ₪  לסך 654,829 ₪. 

ג. ועד מקומי גזית, עדכון תקציב 2017; 

עדכון תקציב 2017 ועד מקומי גזית; הגדלת תקציב מסך 2,000,000 ₪  לסך 2,500,000 ₪. 

ד. ועד מקומי מזרע, עדכון תקציב 2017; 

עדכון תקציב 2017 ועד מקומי מזרע; הגדלת תקציב מסך 2,300,337 ₪ לסך 2,709,313 ₪. 

 

 החלטה:

לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים לשנת 2018, מודל האצלת הסמכויות לשנת 2018 

המפורטים בנספח ד'. 

עדכון תקציבי הוועדים המקומיים )בית לחם הגלילית, דברת, גזית, מזרע( לשנת 2017;  

המפורטים בנספח ד'. 

 

 נמנע: 0  נגד: 0 בעד: 25  

 מאושר 

 

 

 

462. בי"ס יסודי נהלל, שינוי מורשה חתימה חשבון הורים: 

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 649411 המנוהל בבנק 

הפועלים סניף מגדל העמק.  

 56463193מנהלת  ת.ז.  -לסר   –תמר גדרון  .א

 )במקום בכר זהבה( 13200605גזבר  ת.ז. –שגיא וייץ  .ב

 )במקום טל קאין( 63406227 נציגת הורים ת.ז. -אורלי בן פורת  .ג

של מנהלת בית הספר ושל בעל זכות חתימה נוסף בצרוף חותמת  בית  -חתימותיהם של שנים הרכב החתימה:

 ." נהלל יסודיהספר "
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 תחומי פעילות/ערוצי שירות

להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי החתימה 

הנזכרים לעיל: 

ערוצי שירות:      מי פעילות:תחו                                                   

  )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                                                          

    "תיק ממסרים"            פועלים בטלפון- מידע ופעולות                                       

      מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                       

 
 החלטה:

 שינוי מורשה החתימה המפורטים לעיל.לאשר את 

 נמנע: 0   נגד: 0בעד: 25  

 מאושר 

 

 

463. בי"ס יסודי נהלל, שינוי מורשה חתימה חשבון רשות: 

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 575817 המנוהל בבנק 

הפועלים סניף מגדל העמק.  

 א. תמר גדרון – לסר  - מנהלת  ת.ז. 56463193

ב. שגיא וייץ – גזבר  ת.ז.  13200605 )במקום בכר זהבה( 

הרכב החתימה: חתימותיהם של שנים- של מנהלת בית הספר ושל בעל זכות חתימה נוסף בצרוף חותמת  בית 

הספר "נהלל יסודי ". 

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי החתימה 

הנזכרים 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                                                       

    "תיק ממסרים"           פועלים בטלפון- מידע ופעולות                                        

   מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                          

 
 החלטה:

 שינוי מורשה החתימה המפורטים לעיל.לאשר את 

 נמנע: 0  נגד: 0 בעד: 25  

 מאושר 
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464. בי"ס שגיא, שריד, שינוי מורשה חתימה חשבון הורים: 

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את התאגיד 

ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה 648903 המנוהל בבנק הפועלים 

סניף מגדל העמק.  

 א. ענת בוהנה  - מנהלת  ת.ז. 57178584

ב. יעל שגיא – מזכירה  ת.ז. 40258873 )במקום אור דינה שלום( 

 ג. שירי רוט - נציגת הורים ת.ז. 33973157

הרכב החתימה: חתימותיהם של שנים- של מנהלת בית הספר ושל בעל זכות חתימה נוסף בצרוף חותמת  בית 

הספר "שגיא ". 

תחומי פעילות/ערוצי שירות 

להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי החתימה 

הנזכרים 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                                                        

   "תיק ממסרים"           פועלים בטלפון- מידע ופעולות                                         

   מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                          

 
 החלטה:

 שינוי מורשה החתימה המפורטים לעיל.לאשר את 

 

 נמנע: 0  נגד: 0 בעד: 25  

 מאושר 

 

 

 
 
 

465. בי"ס שגיא, שריד, שינוי מורשה חתימה חשבון רשות: 

להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק, לייצג את התאגיד 

ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה 575752 המנוהל בבנק הפועלים 

סניף מגדל העמק.  

 א. ענת בוהנה  - מנהלת  ת.ז.  57178584

ב. יעל שגיא – מזכירה  ת.ז.  40258873 )במקום אור דינה שלום( 

הרכב החתימה: חתימותיהם של שנים- של מנהלת בית הספר ושל בעל זכות חתימה נוסף בצרוף חותמת  בית 

הספר "שגיא ". 
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 תחומי פעילות/ערוצי שירות

להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי החתימה 

הנזכרים 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                                                     

    "תיק ממסרים"           פועלים בטלפון- מידע ופעולות                                        

    מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                         

 
 החלטה:

 שינוי מורשה החתימה המפורטים לעיל.לאשר את 

 

 נמנע: 0  נגד: 0 בעד: 25  

 מאושר 

 

# דני די קסטרו: מבקש לבדוק את האפשרות של המועצה לדרוש היעדר רישום פלילי מהמועמדים למורשי 

חתימה. 

 
 
 
 

 466. פתיחת חשבון ייעודי לנושא היטל הנחת צנרת :

רשות המים והביוב פרסמה  "כללי המים והביוב )תשלומים בעד שירותי מים וביוב במועצות אזוריות(, 

התשע"ז – 2017. בהתאם לכללים שנקבעו לרישומים בספרי הנהלת החשבונות ופתיחת חשבונות בנק 

ייחודיים לנושא במועצות אזוריות, המועצה מתבקשת על פי ההנחיות לפתוח חשבונות בנק מיוחדים לביוב, 

ולמים )בגין היטל צנרת לא מכירת מים(. 

דן תנחומא: צנרת למים רלוונטי רק ליישובים בהם המועצה אחראית, הכסף חייב להיות בחשבון בנק ייעודי 

לעניין, לפי הכללים. 

 

 החלטה:

 פתיחת חשבון ייעודי לנושא היטל הנחת צנרת.לאשר את 

 
 נמנע: 0  נגד: 0 בעד: 22  

 מאושר 
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467. תב"רים: 

 .'ו בנספח ליאת מלכה מציגה את רשימת התב"רים 

 

 החלטה:

 '.ובנספח התב"רים המפורטים לאשר את 

 אושר ללא מתנגדים 

 

 

468. שאילתה מיכאל ראטה: 

א. אגרת ביוב: מי משלם, עלות, שימושים, איפה נשמרים הכספים? 

ב. מנגנון: התפתחות אוכלוסייה, תקציב, מנגנון 

 

תשובת המועצה: 

 אגרת ביוב: .א

 מצורפת טבלת אגרת ביוב )נספח ז'( לפי יישובים ולפי כל רכיב שכל יישוב משלם. 

 אגרת הביוב מחויב כל נכס המחובר לביוב ו/או עם פוטנציאל חיבור לביוב. 

 3.51 ₪ לקוב לפי כללי הביוב למ"ק שפכים לפי ממוצע צריכה בחודשי החורף. 

 כספי אגרות ביוב משמשים לתחזוקה שוטפת של מט"שים וקו מאסף וכן חידוש תשתיות קו 

מאסף/תחנות שאיבה. 

 יתרת קרן ביוב לשיקום תשתיות ביוב הוא תקציב מאזני רב שנתי אליו מועברים מרכיבי קרן השיקום של 

האגרה וממנו ממנים חידוש תשתיות ביוב. 

הכספים שנגבים עבור אגרת הביוב נשמרים בחשבון המיועד לכך – קרן אגרת ביוב. 

 

 מנגנון: .ב

 גידול 2017 2007 שנה

 
 תקציב ביצוע

 64.40% 20,862 12,690 שכר כללי  
 118.69% 336,787 154,000 תקציב המועצה

 39.07% 40,594 29,190 אוכלוסייה 
 

 

 
 

 

 שמה: מורן נירר

_________  __________ 

דן      תנחומא 
מנכ"ל המועצה 

אייל          בצר  
ראש   המועצה   


