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 2021-7פרוטוקול מליאה הנדון : 
 תשפ"א באב ד'  – 20217.13.מיום שלישי 

 
 נוכחים :

שאול אלתר, אדוה אלגריסי, תמר לשם, רוית עידן גרינבאום, אהוד בן אפרים, מיכל זנדני, 

קרן, שמעון שושן, מנחם אטיאס, איתי כהן, לילך שמיר, עוזי פידל דגן, אילון ראובני, חוה ישי, 

 חיים חלווה, אוריה מאירי.

 

 חסרים :

 עמי רומנו, דני דותן.דם וודל, אברהם קופר, יוסי עמר, איניב אסם, אמנון טל, 

 

 משתתפים :

יועמ"ש  –גזברית המועצה, עו"ד גולן לוי  –מיה ונטורה מנכ"לית המועצה,  ליאת מלכה 
מנהל אגף ישובים, רו"ח מוחמד  –המועצה  , אסף עברי מהנדסת  –המועצה, רוני בן נון 

מנהלת משאבי  –דובר המועצה, אורית אידי לבאן  –מנהל מחלקת הנה"ח, עמי כברי –זביידי 
מנהל אגף  -מנכ"לית בית גבריאל, יאיר ילובסקי -מבקר המועצה, איה רוזן -אנוש, אהוד נוסן

מנהלת לשכה רושמת  –פעת כהן עוזרת אישית לראש המועצה, י –חינוך, שמרית כהן
 הפרוטוקול.

 
 
 

 על סדר היום:

 22/6/2021מיום  6/2021אישור פרוטוקול קודם מס'  .1

 חוק עזר סלילת רחובות + תחשיב היטל סלילה  .2

 חוק עזר לתיעול + תחשיב היטל תיעול .3



 

 

 תב"רים .4

 אינפורמציה .5

 : נדון, סוכם והוחלט 
 

  – אישור פרוטוקול קודם .1

 22/6/2021תאריך  –מן המניין  2021לשנת  6פרוטוקול מס'                
 

 בעד מאשרת מליאת המועצה את הפרוטוקול. 14

 

  - חוק עזר סלילת רחובות + תחשיב היטל סלילה  .2

פני חברי המליאה את ההליך והעקרונות לעריכת תחשיב בוכניק הציג ב רו"ח אופיר

 ידי משרד הפנים.היטל סלילה ואת נוסח חוק העזר בנוסח המוצע על 

חברי המליאה את הפעולות שננקטו על ידו, באריכות ובפירוט בפני תאר  אופיר

 . לנושא וביקש לקבל את שאלות חברי המליאה

הוא ענה  ,בפני אופיר את שאלותיהםאיש איש בתורו הציגו  לאחר שחברי המליאה

 לכל חבר על שאלותיו בנפרד.

חומר העזר שנשלח לחברי   הדיון במליאה הוקלט ומפורסם באתר המועצה. 

 המליאה לקראת הדיון מהווה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.

 בסיום הדיון הועלו שלוש הצעות המפורטות להלן:

  חיים חלווה הקריא לחברי המליאה נוסח הצעת החלטה מטעמו )בשל אורך

אותו ניתן לשמוע בהקלטת  ,המלא ההחלטה שהוקראה לא מובא פה הנוסח

אישור חוק העזר המתוקן על  ההצבעהומהותה הייתה לדחות את  ,(הדיון

  כמו גם את אישור תחשיב הסלילה החדש.  סלילת רחובותל

 בעד. 3 ,נגד 9נדחתה ברוב של הצעה זו 



 

 

   חוק לדחות את מועד הדיון עד לקבלת הבהרות למטעמו  העלה הצעהעוזי קרן

  .בעד 5 נגד, 9זו נדחתה ברוב של הצעה  .זה תעריפי היטל הסלילה ובכללעזר ה

  את תעריפי בתוכו כי חוק העזר בנוסח המוצע כולל והוסבר לאחר שהובהר

הועלתה  ,היטל הסלילה שאושרו על ידי חברת ג'יגה מטעם משרד הפנים

  הוצג לחברי המליאה. כפי הצעה לאישור חוק העזר להצבעה ה

  ההצעה שהתקבלה:

 חדש: חוק עזר רחיקוק חוק עזת  מאשראזורית עמק הירדן המועצה  תמליא

 .תוך ביטול חוק העזר הישן, 2021 –)סלילה רחובות(, התשפ"א לעמק הירדן 

 נמנע  1/  מתנגד )חיים חלווה( 1 /בעד  12

 

  – חוק עזר לתיעול + תחשיב היטל תיעול .3

העזר שנשלח לחברי הדיון במליאה הוקלט ומפורסם באתר המועצה.   חומר 

 המליאה לקראת הדיון מהווה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.

 ההצעה שהתקבלה:

לעמק  ר חדש: חוק עזרחיקוק חוק עזת  מאשראזורית עמק הירדן המועצה  תמליא

 .2021 –)תיעול(, התשפ"א הירדן 

 נמנע 1 /מתנגד)חיים חלווה( 1 /בעד  12

 

 בשל התארכות הדיון. ירד מסדר היום –תב"רים  .4

 בשל התארכות הדיון. ירד מסדר היום – אינפורמציה .5

 

 

 



 

 

  :דברים הבאיםמסכם את המליאה בראש המועצה 

אינה מקובלת עלי  בישיבת המליאה הקודמתוכפי שהשתקפה הערב המליאה  ההתנהלות

לא במליאה ולא  –שיח אלים ומאיים  על סדר היום בעניין זה. לא אקבלעוד ואיני מוכן לעבור 

 בישיבות ההנהלה. ככל שהדבר יחזור על עצמו אנו נטפל בכך ביד קשה. 

שנזרקות כלאחר יד ע"י חבר או מי מעובדיה הבכירים, על המועצה מופרחות גם אמירות 

כולנו משרתי ציבור וכולנו מחויבים  שאין להן מקום.הן אמירות  ,מליאה שאמור לייצג אותה

  ולשמש דוגמא. והתנהגות הולמתדיבור תרבות להכתיב 

 בשום צורה שהיאומשמיץ מאיים  ,לא אאפשר שיח מתלהם

 

ל משמר הגבול לצורך הרגעת למען הפרוטוקול ראוי לציין כי במהלך המליאה הוזמן צוות ש*

ישיבת ההמשך התקין של  טובתולוהשבת תחושת הביטחון של הנמצאים במקום  הרוחות

 .מליאת המועצה

 
 

 ננעלה !הישיבה 
 
 

__________________________                                                ________________ 
 

 רשמה פרוטוקול –ראש המועצה                                                  יפעת כהן  –עידן גרינבאום 
 
 

 
 

 
 


