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ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי

ז' טבת תשפ"א
 22דצמבר 2020

נוכחים:
ניצן פלג  –-ראש המועצה
אבשלום חביב  –-ארבל
כרמית ימיני – -הזורעים
אריה אברהם – -כפר חיטים
נועם תבור  -כפר קיש
יהודה גמליאל  –-מסד
אהובה שחור – -שדמות דבורה
רחל בן זקן  -שרונה
רוביק סמאג'א – -גבעת אבני
דדי בן דוד  –-מצפה
גלית ארז  -בית קשת
דוד בן אור  –-מצפה נטופה
הדס דרי  -אילניה
ישראל פרידמן –  -שדה אילן
אבנר כהן  -כפר זיתים

כפר זיתים

נעדרו:

כפר חיטים

דודו ברגר  -גבעת אבני
אופיר שיק – -בית רימון
שלום אשכנזי  –-לביא

כפר קיש
משתתפים נוספים:
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה

אורטל יצחק ,שלמה אלקחר ,נפתלי פרידלנדר ,עו"ד שרון דוידסקו אורטל טויטו ,שרון כהן,

על סדר היום:
 .1אישור תקציבי וועדים מקומיים
 .2הצגת דוח כספי – מינהלת פארק תעשיות קדמת גליל
 .3אישור תב"רים
.1

אישור תקציבי וועדי מקומיים
נפתלי פרידלנדר ככלל ,אנחנו מבקשים לשמור על הסוברניות של הוועדים המקומיים לעצב את
תקציבם בהתאם להשקפת העולם וסדר העדיפויות של היישוב .קבלנו את כלל
התקציבים ובחנו שני פרמטרים עיקריים – גובה השתתפות המועצה בתקציב
הוועד המקומי במסגרת "סל השירותים" המועברים והתאמת מיסי הוועד
המקומי בהתאם לשיעור עדכון הטייס האוטומטי לשנת  2021בגובה .1.1%

שרונה
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בחנו את התקציבים של כלל היישובים ובקשנו תיקונים והתאמות היכן שהיה
נדרש.

הוחלט לאשר את תקציבי היישובים ,ברוב של  14בעד 0 ,נמנעים 1 ,מתנגדים (רחלי בן זקן).

ארבל
בית קשת
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.2

בית רימון

הצגת דוח כספי – מינהלת פארק תעשיות קדמת גליל
מציגה את הדוח המבוקר של פארק התעשיות לשנת  2019נכון ליום
אורטל יצחק
 .31.12.2019הדו"ח משקף עודף הכנסות נטו לשנה של . ₪ 6,292

גבעת אבני

אריה אברהם

הודיות

נפתלי פרידלנדר מתוכנן לאחת מישיבות המליאה הקרובות.

הזורעים

.3

מזכיר כי בקשנו לקבל סקירה מקיפה על הפעילות של פארק התעשיות.

אישור תב"רים

שלמה אלקחר

נשלחה טבלת תב"רים מרכזת לעיונכם.

כדורי
כפר זיתים

שביל הרפתות קיבוץ לביא-מוקדי משיכה תיירותיים -תב"ר 1463
הוחלט לאשר הפחתה של התב"ר ב  ₪ 140,810וסגירה של התב"ר ,ברוב של  15בעד 0 ,נמנעים,
 0מתנגדים.

כפר חיטים
כפר קיש

הסדרת כביש וחניה מתחם גנ"י בית רימון – תב"ר 1490
הוחלט לאשר סגירה של התב"ר והעברת היתרה  ₪ 18,090לקרן עודפי תברים ,ברוב של 15
בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

לביא
מסד

נגישות אקוסטית בביה"ס – כיתות שמע – תב"ר 1597
הוחלט לאשר הפחתה ב ( ₪ 2,303מ .החינוך) והעברת מקרן עודפי תברים  , ₪ 22,378וסגירה
של התב"ר ,ברוב של  15בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

מצפה
מצפה נטופה

קרצוף וריבוד כבישים  – 2019תב"ר 1610
הוחלט לאשר העברת היתרה  ₪ 2,427לקרן עודפי תברים וסגירה של התב"ר ,ברוב של  15בעד,
 0נמנעים 0 ,מתנגדים.

שדה אילן
שדמות דבורה

חברה וקליטה  – 2019תב"ר 1628
הוחלט לאשר סגירה של התב"ר ,ברוב של  15בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

שרונה
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שביל נוף רמת סירין – תב"ר 1632
הוחלט לאשר סגירה של התב"ר ,ברוב של  15בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
שערים בשדמות דבורה – תב"ר 1693
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ב  ,₪ 50,000ברוב של  15בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

בית קשת
בית רימון
גבעת אבני

הקמת תשתיות חקלאיות – כדורי – תב"ר 1694
הוחלט לאשר פתיחה של התב"ר ,ברוב של  15בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
הישיבה ננעלה בשעה .20:30

הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים

____________________

נפתלי פרידלנדר
מנכ"ל המועצה

____________________

ניצן פלג
ראש המועצה

כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן

העתק:
אתר אינטרנט המועצה

שדמות דבורה
שרונה
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