
 
 
 

  ....1יום ראשון שהתקיימה בשעה:  – 91.9.1.91פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 
 במשרדי המועצה
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ראש המועצה, מאיר סיטבון, אלי אשכנזי, מישל אבוטבול, אביק -אריה שרון

 ר, נאוה גלעד, ליאור בכר, רפי אוחנה.שוורצברג, גלעד זרקה, נורית אביש
 

 השתתפו:
 רו"ח.-יועץ משפטי, יעקב סרצ'וק -ד משה אריאלגזבר/מזכיר, עו" -כאמל חלבי

 
 על סדר היום:

 ברכות ופרידה מחברי מועצה פורשים. .9
 סקירה על המועצה. .1

 בחירת ועדות ובעלי תפקידים. .3

 מבנה תקציב המועצה. .1

 
 דיונים והחלטות:

 מחברי מועצה פורשים. ברכות ופרידה. 9
החלק הראשון התקיים במבנה הספרייה. ברכות מראש המועצה והרב מרדכי ויצמן, 

 וחלוקת מגיני הוקרה לחברים הפורשים, כמו כן קבלת פנים לועדים המקומיים.
 
 לי תפקידיםעבחירת ועדות וב. 1

חובה  מקובל בישיבה ראשונה שהמועצה תבחר את ועדותיה. ישנן ועדות אריה שרון:
וועדות רשות. אני מציע להוסיף שתי ועדות שלדעתי הן חשובות: ועדת חוגים וספורט, 

 וועדת בטיחות ותחבורה.
 

אני מבקשת לקבוע יום עיון לחברי מועצה חדשים בכדי שיכירו את  נאוה גלעד:
תפקידם וכל נושא הועדות. בעניין ועדת חוגים וספורט אני מציעה שתהיה חלק מועדת 

 החינוך.
 

 :מציג את הוועדות אריה שרון:
 

 .ועדה חקלאית + תיירות חקלאית .א
 יו"ר הוועדה. –שוורצברג אביק 

 חבר. -רפי אוחנה
 חברה.-נאוה גלעד

 לבקש מכל מושב חבר שיצטרף לועדה.
 
 
 



 
 

 
 

 ועדה לאיכות הסביבה. .ב
 יו"ר הועדה. –רפי אוחנה 
 חברה. -נאוה גלעד

 : מנהל יחידה סביבתית
 מיכל אולשינקה.

 מכל מושב נציג בועדה.
      

 ועדת חינוך ותרבות .ג
 יו"ר הועדה. -נאוה גלעד

 חברה. -נורית אבישר
 חבר.-אלי אשכנזי

 חבר ויו"ר ועדת חוגים וספורט. -מישל אבוטבול
 ליאור בכר.
 נציגי ציבור.

 נציגי ועדים מקומיים.
 עובדי מועצה.

 
 ועדת מכרזים .ד

 יו"ר הועדה. –מישל אבוטבול 
 חבר.-מאיר סיטבון
 חברה.-נורית אבישר

 
 ועדת ביקורת .ה

 יו"ר הועדה. -ליאור בכר
 חבר. -אלי אשכנזי
 חבר. -גלעד זרקה

    
 ועדת רווחה .ו

 יו"ר הועדה. -אלי אשכנזי
 חבר. -גלעד זרקה

 חברה.-עובדת סוציאלית
 

 ועדת הנחות בארנונה .ז
 יו"ר הועדה. -מאיר סיטבון
 חברה. -נורית אבישר
 חבר. -גזבר המועצה

 חבר. -משפטייועץ 
 חברה. -עובדת סוציאלית

 
 



 
 
 

 ועדת ערר לענייני ארנונה .ח
 יו"ר הועדה. –עו"ד רובין ברק 
 חבר. -בנסאדון מוטי
 חבר. -אילן שוורצברג

 
 ועדת בטיחות ותחבורה .ט

 יו"ר הועדה. -גלעד זרקה
 חבר. -מישל אבוטבול

 חבר. -רפי אוחנה
 

 ועדת בית עלמין .י
 יו"ר הועדה. -מאיר סיטבון

 חבר.-שכנזיאלי א
 חבר. -גלעד זרקה

 
 בחירת סגן ראש המועצה. .יא

 מעלה את נושא בחירת סגן ראש המועצה. אריה שרון:
 אני מציעה את שוורצברג אביק. נאוה גלעד:
 הנוהל הוא שרק ראש המועצה מציע את המועמד. אריה שרון:

בתושבה לשאלה, ע"פ החוק ראש המועצה מציע את המועמד  עו"ד אריאל:
 ומליאת המועצה מצביעה בעד או נגד.

אני מציע את מאיר סיטבון שהיה סגני בשתי הקדנציות האחרונות  אריה שרון:
 לתפקיד סגן ראש המועצה.

אני מתנגד. הנוהג הוא לפחות בזמן שאני הייתי חבר מועצה שיש  שוורצברג אביק:
 המושבים. רוטציה בין

כך, ואני לא רואה הבדל  נושאני מכהן כראש המועצה לא נהג םבשני אריה שרון:
לשיוך המושבי בכל מה שקשור למאיר סיטבון. על כן אני מעלה להצבעה את 

 מועמדותו של מאיר סיטבון לסגן ראש המועצה.
 

 הצבעה:
רקה, שבעה חברים )מאיר סיטבון, אלי אשכנזי, מישל אבוטבול, גלעד ז -בעד

 נורית אבישר, ליאור בכר, רפי אוחנה(.
 שניים )שוורצברג אביק, נאוה גלעד(. -נגד
 

 החלטה:
 מליאת המועצה מאשרת את מינוי מאיר סיטבון לתפקיד סגן ראש המועצה.

 
 
 
 
 



 
 

 יועצת ראש המועצה למעמד האשה. -נאוה גלעד .יב
 
 חבר ברשות הניקוז. -אריה שרון .יג

 
סגן ראש  -ובנייה, ומחליפו מאיר סיטבון חבר בועדה לתכנון -אריה שרון .יד

 המועצה.

 
 יו"ר ועדת מל"ח. -אריה שרון .טו

 
 החלטה:

 ב הועדות שהוצע.כמליאת המועצה מאשרת את הר
 

לדעתי הועד המקומי הוא זרוע של המועצה,  ולכן צריך קשר עם  נאוה גלעד:
 הועדים. אני מציעה פורום חברי מועצה מכל מושב שיעמדו מול הועדים.

 
אני מציעה שמכל מושב חבר מועצה יעמוד מול הועד של אותו  ורית אבישר:נ

 מושב ויהיה החוליה המקשרת.
 

ניתן לתת דוגמא לעבודת הועדים, למשל אם ישנו פרוייקט מסויים של  גלעד זרקה:
 גינון ניתן להאציל סמכות לועד המקומי.

 
שבי אלונה וכולנו נבחרנו להיות חברי מועצה על מנת לשרת את תו מאיר סיטבון:

 חייבים לעזור אחד לשני ללא קשר באיזה ועדה כל אחד נמצא.
 

 מבנה התקציב. 3
המועצה חייבת לעבוד מול תקציב אשר משמש את המועצה  יעקב סרצ'וק:

לתכנית  עבודה. את התקציב חייבים לאשר בסוף שנה לקראת השנה הבאה. השנה 
צאות בתקציב ניזונות ממקורות בגלל הבחירות אנו מביאים אותו באיחור. ההו

מימון של המועצה, אשר שני הדברים המובילים הם מענק האיזון וגבייה מארנונה. 
ישנן גם הכנסות ייעודיות והכנסות עצמיות אחרות. את מענק האיזון קובעים ע"פ 

 נוסחה של משרד הפנים כאשר לעניין הסוציואוקונומי יש חשיבות.
 : שכר, פעולות, מימון ומלוות.ההוצאות מחולקות לפי נושאים

 שירותים מקומיים, חינוך ותרבות, רווחה, ,ישנה גם חלוקה לפי פרקים: כלליות
 ומפעלים.

 
 

 : כאמל חלבי                                                              אריה שרוןרשם
 

 ראש המועצה                        גזבר/מזכיר                                                
  

 


