
 

 2019.2פרוטוקול ישיבת מליאה 

 5.2.2019  טתשע"ה טבתב ד"כהתקיימה ביום 

 

 :  נוכחים

 ראש המועצה -אלון שי 

 חבר מליאה - כהן מוסא

 חבר מליאה - יאיר פרייליך

 מליאה  תחבר -גבעון שרה 

 חבר מליאה -סלע קובי 

 חברת מליאה - הרוש אבלין

 חברת מליאה -יפה רבקה 

 מליאהחבר  -לואיס גלעד 

 

 :חסרים

 חבר מליאה - סילברשטיין חיים

 

 : משתתפים

 המועצה יתמנכ"ל - שירה ליבמן

 גזבר המועצה  -ליאור בן טריה 

 היועץ המשפטי – אביתר רבנשטיין

 

 על סדר היום:

 אישור פרוטוקול קודם 

 אישור תבר"ים 

 האצלת סמכות גזבר לענייני גביה על ידי ראש המועצה 

  17:45תחילת הישיבה 



 

 אישור פרוטוקול קודם: .1

 אישור לפרוטוקול הקודם הצבעה על

 אושר פה אחד

 

 : חדשים רים"תב .2

 מצ"ב נספח

 רים"הצבעה על התב

 אושר פה אחד

 

 צלת סמכות גביה אצל ראש המועצהאה .3

החוק מגדיר שראש המועצה צריך לבצע כמה פעולות, בפועל הוא לא מי שעושה אותם.  אביתר:

 מה שאנחנו רוצים לעשות זה להציל סמכויות לגזבר.

 ככה זה גם היה בפועל בעבר מאז ומתמיד. שירה:

 ציל סמכות לחברה חיצונית.איש בעיה לה קובי:

הגזבר חותם על כל  – ומר כלוםלא א האכיפה של הרשות. זה שיש מישהו מטעם הרשות שירה:

 מסמך. 

 אז מה הם עושים בפועל? קובי:

 הם מכינים את כל החומרים ועושים את כל העבודה ומי שחותם זה הגזבר. שירה:

כי היא בכל מקרה עושה את העבודה, היא  נחנו לא מדברים על מה שהחברה עושהא אביתר:

צה. היא מבצעת את הדוחות והגזבר או נותנת שירות. היא הייתה עושה את זה גם לראש המוע

 ראש המועצה הוא החותם והמחליט.

 ך לגבות כסף מתושב מי עושה את זה?בפועל שצרי קובי:

מי שמדבר עם התושבים ש לבצע אכיפה שי צריך לחתום אבל כל מי שלא משלם לדוגמא וי ליאור:

 זה החברה מגביה.

 ב משפטי לעשות את זה?האם זה ניכור חוץ של המועצה והם צריכים ג קובי:

 האצלת סמכויות היא לגזבר בלבד ולא לאף אחד חיצוני. שירה:

 אפשר לעבור להצביע?

 

 הצבעה מאושרת פה אחד.

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 19.202סיכום החלטות מליאה 

 1.1.2019מתאריך 

 

 

 
 החלטה נמנע נגד בעד נושא

1.     

 
 אושר 0 0 7 1.2019ים פרוטוקול אישור

 אושר 0 0 7 7308אישור תב"ר   .2

 אושר 0 0 7 7309אישור תב"ר   .3

 אושר 0 0 7 7310אישור תב"ר   .4

 אושר 0 0 7 7285אישור לעדכון תב"ר   .5

6.  
האצלת סמכויות אכיפה וגביה לגזבר 

 המועצה
 אושר 0 0 7

 

 

 18:00 הישיבה הסתיימה בשעה:

 רותם יפה  :רשם

 

 

     ____________                                                        ____________ 

 שירה ליבמןשי אלון                                                                           

 המועצה יתמנכ"ל      ראש המועצה                                                             


