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ח' חשון תשפ"א
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נוכחים:
ניצן פלג  –-ראש המועצה
אבשלום חביב  –-ארבל
כרמית ימיני – -הזורעים
אריה אברהם – -כפר חיטים
נועם תבור  -כפר קיש
שלום אשכנזי  –-לביא
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
אבנר כהן  -כפר זיתים
אופיר שיק – -בית רימון
הדס דרי  -אילניה

נעדרים:
דודו ברגר  -גבעת אבני
ישראל פרידמן –  -שדה אילן

משתתפים נוספים:
אורטל יצחק ,שלמה אלקחר ,נפתלי פרידלנדר ,עו"ד שרון דוידסקו,

לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה

על סדר היום:
עדכוני ראש המועצה.
.1
עדכון תקציב 2020 -
.2
אישור ועדכון תב"רים
.3
הצגת דוח חציוני
.4
עדכון מורשי חתימה (בתי"ס וות"ב)
.5
שונות :אישור עבודה נוספת (ארי מובסוביץ)
.6
שאילתות חברי מליאה
.7
הצגת חוות דעת של שרון דוידסקו יועמ"שית המועצה על התחייבויות כספיות ביחס לבית כנסת
.8
בגבעת אבני
מבוקש לאשר הוספת נושא נוסף לסדר היום  -אישור ועדת מכרזים משותפת – אשכול כינרת עמקים.
הוחלט ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים לאשר את אישור ועדת המכרזים המשותפת כנושא
לסדר היום.
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מבקש לדייק את מה שאמרתי בעבר בעניין העברת כספים מהעמותה של גבעת
אבני בפרויקט בית הכנסת .התבססתי על מידע לא מבוסס ואני מבקש להתנצל
בפני העמותה על מה שאמרתי לגבי הכספים שהועברו .חשוב שחברי המליאה
ידעו שמה שהם אומרים פה ,לא נשאר פה והמידע זורם החוצה באופן מיידי.
בעיני זה חמור מאד .צריכים לתת לנו קרדיט שכל מה שאנחנו עושים זה
לטובת הציבור ,אי אפשר לסרס את חברי המליאה.
חשוב מאד שלא יווצר מצב סותמים פיות של חברי מליאה.

בית רימון
.1
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה

עדכונים ראש המועצה
זאת ישיבת המליאה הראשונה בה משתתף גזבר המועצה החדש  -ברוך הבא
ניצן פלג
שלמה.
קורונה – לשמחתי אנחנו מועצה ירוקה ,סה"כ העניינים בשליטה .סיימתי לפני
מספר שעות ישיבה של מועצת הבריאות – מועצה שמייעצת לשר הבריאות,
בה אני מייצג את מרכז המועצות האזורית.
אנחנו מחויבים על פי חוק לבצע סקר נכסים פעם בשש שנים ,ומתכננים לצאת
בתחילת שנה הבאה לסקר מדידות של הנכסים במועצה ,בחרנו כרגע להשהות
את הסקר לאור אילוצי הקורונה והמגבלה על כניסת בתים של סוקרים.
אנחנו רוצים לקדם מהלך שיאפשר גביית מיסים מיחידות דיור מפוצלות,
הערך המוסך הוא תוספת תקציב לוועדים .נוצר מצב שביישוב גדול כמו גבעת
אבני עשרות משפחות משלמות מיסי וועד מופחתים .בכל המרחב הכפרי לא
אוכפים את פיצולי היחידות הדיור ,גם בכוונתנו לא לאכוף בשלב זה ,אבל
לפחות בשלב הראשון לאפשר כן לוועדים המקומיים ליהנות ממיסי וועד
מלאים מהמטר הראשון .זה לא מכשיר את הפיצול ,אבל יאפשר תוספת
תקציב לוועדים שתעזור להם בהתנהלות השוטפת .המהלך יהיה בשלב ראשון
וולונטרי ובהמשך ככל שנידרש ,ניעזר בסקר מדידות לצורך מיפוי.
בידיים שלנו – פרויקט ייחודי ויוצא דופן  -מרכז חינוכי טכנולוגי בקדמת גליל
שמוקם בימים אלו .נבצע סיור בהמשך לחברי המליאה .קבלנו תרומה
משמעותית מאד של כ  2מלש"ח מתורם לטובת המיזם.
תיירות – עשינו תהליך משמעותי של קריאת כיוון אסטרטגית במועצה לגבי
אפיון המועצה.

אופיר שיק

השגנו סל של שעות ייעוץ ממשרד התיירות ובמסגרת זאת בצענו ניתוח עומק
של כל התב"עות הקיימות שלא ממומשות ,הפוטנציאל שקיים במרחב .הגשנו
בקשה לסל השני למשרד התיירות.

שרונה
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הנקודות המרכזיות באפיון – לא להוות מרכז של חויות ואטרקציות – אלא
מרכז לינה .נציג לוועדת תיירות את האפיון .השלב השני יהיה יותר רלוונטי
לעבודה פרטנית .נארגן את החומרים ונשלח בצורה מסודרת לחברי מליאה.
איכות סביבה – במאבק ציבורי של קו  ,400הצלחנו להזיז את העמודים
מההרחבה ,ולהרחיק אותם מעט .בנושא המחצה בגבעת לחם (סמוך לבקעת
יבנאל) ,עשינו עבודה רוחבית עם הרבה שחקנים – והוחלט לשמחתי לפני
כשבוע ללכת על האלטרנטיבות ברמת הגולן.
נפגשתי עם שר התקשורת על קליטה של סלולר ואינטרנט ,אנחנו מעוניינים
מאד לקדם את הנושא וייתכן וניעזר בפרוייקטור ייעודי לצורך כך.
מבחינת המבנה הארגוני של המועצה ,בעקבות הייעוץ הארגוני שעשינו
החלטנו לשנות את ההיררכיה הניהולית של המנהלים – יצרנו קבוצה של
מנהלי אגפים .עובד יפה ,ומחבר את החבר'ה להנהלת המועצה ורותם אותם
לעשייה שלנו.
היו הרבה יוזמות יפות בתקופה הזאת – משלוחי חבילות לחיילים ,מיזם לב
גלילי של גבעת אבני ,ועוד הרבה יוזמות יפות .

אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
.2
כפר זיתים

עדכון תקציב

שלמה אלקחר

בשל השינויים שחלו השנה בעקבות ההתמודדות עם נגיף הקורונה וכן צרכים
נוספים שעלו השנה ,מוגשת בזאת הצעה לעדכון תקציב המועצה לשנת .2020
שנה זו מאופיינת בחוסר וודאות ובצרכים שעולים בשל המצב ,להם השלכות
גם על מבנה התקציב אנחנו מבקשים לעדכן את תקציב המועצה לשנת 2020
ממספר סיבות מרכזיות:
שינויים בגביית הארנונה מחד עקב משבר הקורונה ובהכנסות
()1
הארנונה מאידך עקב הכנסה ממשרד הביטחון שצפויה להתקבל.
בעקבות פתיחת המתנ"ס והעברת חלק ניכר מפעילות החינוך הבלתי
()2
פורמלי לאחריותו ,הותאמו סעיפי התקציב הן בהכנסות והן
בהוצאות.
בעקבות תחלואת הקורונה פעלה המועצה (ועדין פועלת) לסיוע
()3
לאוכלוסייה ולישובים במגוון תחומים .בחלק מהפעילויות התקבל
מימון .הקצאת תקציבים לפרויקטים בתב"רים מהמדינה והתקציב
עודכן בהתאם.

רחלי בן זקן

מבקשת מהמועצה להציג לנו סטטוס אמיתי ועדכני ולא לקבל בחודש
אוקטובר דו"ח חציוני – חשוב לראות את המצב נכון להיום ,זאת התנהלות
יותר תקינה.

כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
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בנוסף לגבי עדכון התקציב לא מקבלת את המצב שאנחנו מאשרים בדיעבד
הוצאות שכבר הוצאו .בנוסף  -לא רואה תוספת לוועד המקומי כפי
שהתחייבנו ,יש שני סעיפים תוספתיים של סה"כ  200אש"ח ,אבל לא לשיקול
דעת היישוב .צריך להעלות את זה ל .400

אילניה
ארבל
בית קשת

אופיר שיק

פחות משנה כמה מוסיפים בעיני ,אלא איך .המנגנון הנוכחי הוא לא מאד יעיל.

בית רימון

ניצן פלג

הרבה מאד מהכספים המועברים מבוזבזים .עשינו טעות שהשארנו את
הסכום ב  2019על  2מלש"ח למרות העליה בסוציו.

גבעת אבני

הדס דרי

צריך לערב את הוועדים באופן ניצול הכספים התוספתיים.

הודיות

שלום אשכנזי

לדעתי אנחנו בעיצומה של מגיפה ,ואי אפשר לדעת לאן זה לוקח אותנו .ככל
שיש כספים עודפים  -לא נכון לחלק אותם עכשיו ,אלא להמתין לראות לאן
המגיפה מתפתחת ואיפה הצרכים המרכזיים .סומך על הנהלת המועצה ,לא
על כל שקל צריך לבוא למליאה.

שלמה אלקחר

מבקש לחדד שלא ייווצר הרושם שאין בעיה תקציבית ,יש אנשים שקשה להם
ומבקשים לפרוס תשלומים ארנונה וכו' ,אבל אנחנו לא רואים כרגע בעיה
גורפת בקנה מידה גדול.

כפר קיש

אבשלום

ככל ונקבל כספים ממשרד הביטחון ,מציע לשים אותם בצד ולהמתין.

לביא

שלמה אלקחר

מדובר על הכנסה חד פעמית לטובת הוצאות חד פעמית ,זה לא נכנס לתקציב
השוטף.

הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים

מסד

רחלי בן זקן
מצפה

מבקשת פירוט לגבי ייעוד הכספים של "מענק הקמה" למרכז הקהילתי .בנוסף
מבקשת הסבר מדוע מועברים  200אש"ח נוספים לסעיף תנופ"ה ולא ישירות
לתב"רים באופן שיהיה שקוף לחברי המליאה.

מצפה נטופה
נפתלי פרידלנדר מציג את ייעוד הכספים של מענק ההקמה ,סה"כ .₪ 99,752
שדה אילן

אופיר שיק
שדמות דבורה

מסביר את הרציונאל של הכספים המיועדים לתנופ"ה ומהווים אמצעי להסרת
חסמים ולקידום תוכניות .בנוסף הכספים מועברים בסופו של דבר דרך תב"ר
שמובא לאישור המליאה .הסעיף התקציבי מזין את התב"ר.

שרונה
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מבקשים לעדכן את תקציב המועצה לשנת  ,2020סך השינוי בהכנסה עומד על
הפחתה של  ₪ 898,000וסך השינוי בהוצאה עומד על הפחתה של .₪ 908,000

הוחלט ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים לאשר את עדכון תקציב המועצה לשנת 2020
כמפורט לעיל.

ארבל
בית קשת
.3
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים

אישור ועדכון תב"רים
הלוואת פיתוח  - 2020תב"ר .1679
אורטל יצחק
הוחלט לאשר ייעוד של כספי הלוואת הפיתוח בהתאם לפירוט שהוצג ברוב
של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
שיפוץ מבנה גיל הגליל  -תב"ר .1243
הוחלט על העברה לק .עב' פיתוח  2020של  ₪ 23,413וסגירה של התב"ר,
ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
מסוף  +סובה  +כביש גישה לביה"ס לביא  -תב"ר .1290
הוחלט על הגדלה של  ₪ 450,000מהלוואת פיתוח לשנת  ,2020והעברה של
 ₪ 19,514לקרן עבודות פיתוח  2020וסגירה של התב"ר ,ברוב של  16בעד0 ,
נמנעים 0 ,מתנגדים.

כפר חיטים
כפר קיש

הנגשת  2כתות לליקוי שמיעה חק' כדורי  -תב"ר .1338
הוחלט על העברה של  ₪ 38,865מקרן עבודות פיתוח  2020וסגירה של
התב"ר ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

לביא
מסד
מצפה

בניית מועדון נוער הזורעים  -תב"ר .1343
הוחלט על הגדלה של  ₪ 360,000מהלוואת פיתוח לשנת  ,2020והעברה של
 ₪ 5,387לקרן עבודות פיתוח  2020וסגירה של התב"ר ,ברוב של  16בעד0 ,
נמנעים 0 ,מתנגדים.

מצפה נטופה

תשתיות ל 5 -קרוונים בבית רימון  -תב"ר .1349
הוחלט על הגדלה של  ₪ 175,000מהלוואת פיתוח לשנת  ,2020ברוב של 16
בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

שדמות דבורה

חסכון באנרגיה  -תאורת רחובות  -תב"ר .1407
הוחלט על הגדלה של  ₪ 200,000מהתקציב השוטף ,ברוב של  16בעד0 ,
נמנעים 0 ,מתנגדים.

שדה אילן

שרונה

גן ילדים בבית רימון  -תב"ר .1434
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אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים

הוחלט על הגדלה של  ₪ 105,630מכספי משרד החינוך ,ברוב של  16בעד0 ,
נמנעים 0 ,מתנגדים.
בניית ביה"ס  -קרית חינוך בלביא –(בית חינוך גלילי) תב"ר .1451
הוחלט על הגדלה של  ₪ 959,417מכספי מפעל הפיס ,ו  ₪ 200,000מקרן
היטל ביוב  2020ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
שיקום מגרש ספורט בארבל  -תב"ר .1474
הוחלט על הגדלה של  ₪ 210,000מהלוואת פיתוח לשנת  ,2020ברוב של 16
בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
בניית מעון יום בבית רימון  -תב"ר .1511
הוחלט על הגדלה של  ₪ 550,000מהלוואת פיתוח לשנת  ,2020והעברה של
 ₪ 16,131לקרן עבודות פיתוח וסגירה של התב"ר ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים,
 0מתנגדים.

כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא

בניית מעון יום בשדה אילן  -תב"ר .1512
הוחלט על הגדלה של  ₪ 370,000מהלוואת פיתוח לשנת  ,2020והעברה של
 ₪ 13,924לקרן עבודות פיתוח וסגירה של התב"ר ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים,
 0מתנגדים.
בניית מעון יום בכפר חיטים  -תב"ר .1513
הוחלט על הגדלה של  ₪ 360,000מהלוואת פיתוח לשנת  ,2020והעברה של
 ₪ 3237לקרן עבודות פיתוח וסגירה של התב"ר ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים,
 0מתנגדים.

מסד
מצפה

בינוי והנגשה באתר גולני -תב"ר .1522
הוחלט על הגדלה של  ₪ 600,000מכספי משרד הביטחון ברוב של  16בעד0 ,
נמנעים 0 ,מתנגדים.

מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה

הרחבת בית כנסת בארבל  -תב"ר .1532
הוחלט על הקטנה של  ₪ 300,000מכספי המשרד לשירותי דת והעברה
לתב"ר  1602וסגירה של התב"ר ברוב של  14בעד 0 ,נמנעים 2 ,מתנגדים
(רחלי בן זקן ואבשלום חביב).

שרונה

מט"ש כפר חיטים  -תב"ר .1549
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אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון

הוחלט על הגדלה של  ₪ 600,000מקרן היטל ביוב  ,2020ברוב של  16בעד0 ,
נמנעים 0 ,מתנגדים.
נפתלי פרידלנדר יש להציג במליאה הבאה את האומדן של התב"ר שאינו
מופיע כרגע.
ככר בצומת ראשי  -מושב שרונה – תב"ר .1551
הוחלט על הגדלה של  ₪ 80,000העברה מקרן עבודות פיתוח (תב"ר  )1661ו-
 ₪ 5,354מקרן עב' פיתוח ולסגירה ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

גבעת אבני

שיפוץ מועדון נוער בגבעת אבני  -תב"ר .1586
הוחלט על העברה של  ₪ 45,000העברה מתב"ר  ,1674ברוב של  16בעד0 ,
נמנעים 0 ,מתנגדים.

הזורעים

קראוונים  +תשתיות לביה"ס יסודי כדורי  -תב"ר .1587
הוחלט על הגדלה  -העב' מק .עב' פיתוח  -איילון חב' לביטוח של 1,499,225
 ₪והגדלה של  - ₪ 70,000העברה מסעיף שוטף ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים,
 0מתנגדים.

הודיות

כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים

ביה"ס זמני לחינוך תורני הודיות שירת הגליל -תב"ר .1598
הוחלט על הגדלה  -העב' מתב"ר  1662של  ,₪ 100,000ברוב של  16בעד0 ,
נמנעים 0 ,מתנגדים.

כפר קיש
לביא

בית כנסת בית רימון -תב"ר .1602
הוחלט על הגדלה של  ,₪ 300,000מכספי משרד הדתות ,ברוב של  15בעד0 ,
נמנעים 1 ,מתנגדים (רחלי בן זקן).

מסד
מצפה

חברה וקליטה  - 2019תב"ר .1628
הוחלט על הגדלה של  - ₪ 90,000העברה מסעיף שוטף ו ₪ 2006-מקרן
עבודות פיתוח וסגירת התב"ר ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

מצפה נטופה
שדה אילן

מיזם היוגב שדה אילן  -הקמת קומונות של נוער בסיכון  -תב"ר .1648
הוחלט על שינוי שם התב"ר מהזורעים לשדה אילן ,ברוב של  16בעד0 ,
נמנעים 0 ,מתנגדים.

שדמות דבורה
שרונה

בי"ס זמני אנתרופוסופי בכדורי  -תב"ר .1651
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אילניה

הוחלט על הגדלה של  ,₪ 350,000מקרן היטל ביוב  ,2020הגדלה של 250,000
 ₪העברה מתב"ר  ,1662והגדלה של  ₪ 1,400,000מהלוואת פיתוח ,2020
ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

ארבל
בית קשת

תכנית השקעות תברואה במועצה  -תב"ר .1653
הוחלט על הגדלה של  ₪ 150,000מהלוואת פיתוח  ,2020ברוב של  16בעד0 ,
נמנעים 0 ,מתנגדים.

בית רימון
גבעת אבני
הודיות

קירצוף וריבוד כבישים  - 2020תב"ר .1661
הוחלט על  ₪ 50,000הקטנה של התב"ר ,הגדלה של  ₪ 77,608מכספי סימון
והתקני בטיחות  - 2019משרד התחבורה ,הגדלה של  ₪ 1220,000מהלוואת
פיתוח  ,2020והקטנה של  ₪ 80,000העברה לקרן עבודות פיתוח ,ברוב של 16
בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

הזורעים
כדורי
כפר זיתים

שיפוצי קיץ מוס"ח  - 2020תב"ר .1662
הוחלט על הפחתה של ( ₪ 250,000העברה לתב"ר  ,)1651הפחתה של
( ₪ 100,000העברה לתב"ר  ,)1598והגדלה של  ₪ 80,000מתקציב שוטף,
ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

כפר חיטים

שיפוץ אולמות ספורט  - 2020תב"ר .1664
הוחלט על הגדלה של  ₪ 20,000מתקציב שוטף ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים,
 0מתנגדים.

לביא

שיפוץ מגרשי ספורט  - 2020תב"ר .1665
הוחלט על הגדלה של  ₪ 20,000מתקציב שוטף ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים,
 0מתנגדים.

מצפה

תכנון ופיתוח תנופה  -תב"ר .1671
הוחלט על הגדלה של  ₪ 200,000מקורות מועצה מסעיף  ,1732000752ברוב
של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

כפר קיש

מסד

מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה

שיפוץ מבנה ציבורי (מכולת) גבעת אבני  -תב"ר .1674
הוחלט על הפחתה של  ₪ 45,000והעברה לתב"ר  ,1586ברוב של  16בעד0 ,
נמנעים 0 ,מתנגדים.

שרונה

מגפת קורונה  -תב"ר .1680
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אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים

הוחלט על הגדלה של  ₪ 100,000מתקציב שוטף ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים,
 0מתנגדים.
החלפת שרת (סרוור) במועצה  -תב"ר .1682
הוחלט על הגדלה של  ₪ 260,000מתקציב שוטף ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים,
 0מתנגדים.
תחנת שאיבה וקו סניקה כפר קיש  -תב"ר .1683
הוחלט על פתיחה של התב"ר והגדלה מקרן היטל ביוב  400,000 ,2020ש"ח,
ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
חברה וקליטה  - 2020תב"ר .1684
הוחלט על פתיחה של התב"ר ,והגדלה מתקציב שוטף  ,₪ 135,000ברוב של
 16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
הצטיידות מחישוב בי"ס יסודיים  -תבר .1685
הוחלט על פתיחה של התב"ר והגדלה של  ₪ 280,000הרשאה משרד החינוך,
ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

כפר חיטים

נגישות אקוסטית מוסדות חינוך  -תבר .1686
הוחלט על פתיחה של התב"ר והגדלה  ₪ 10,000מקרן היטל השבחה ,2020
ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

לביא

סקר אבטחת מידע  -תב"ר .1687
הוחלט על פתיחה של התב"ר והגדלה  ₪ 30,000מתקציב שוטף ,ברוב של 16
בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

מצפה

מענק חד פעמי לתמיכה במתנ"ס  -תב"ר .1688
הוחלט על פתיחה של התב"ר והגדלה  ₪ 100,000מתקציב שוטף ,ברוב של
 16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

כפר קיש

מסד

מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה

מפורט  30יח"ד ארבל  -תב"ר .1689
הוחלט על פתיחה של התב"ר והגדלה  ₪ 300,00משרד השיכון ,ברוב של 16
בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

שרונה

מפורט  30יח"ד מצפה נטופה  -ת"ר .1690
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הוחלט על פתיחה של התב"ר והגדלה  ₪ 600,000משרד השיכון ,ברוב של 16
בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

אילניה
ארבל

שלום אשכנזי

מבקש להציג בפני המליאה סקירה על פרויקט קרית החינוך – היקף העבודות,
סכום ההשקעות ,אלו עוד עבודות מתוכננות .סקירה דומה מבוקשת גם לגבי
שירת הגליל.

רוביק סמאג'א

לפני יציאה לשלב הבא בעבודות בקרית חינוך ולאור העבודה הלא טובה לדעתי
שעשה האדריכל בפרויקט ,יש לבחון היטב אם ממשיכים את העבודה עם
האדריכל.

רחלי בן זקן

מבקשת להציג בתב"רים את האומדן הראשוני ואומדן עדכני ככל התעדכן
האומדן במהלך העבודות.

בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
.4

הצגת דוח חציוני
נפתלי פרידלנדר הדו"ח החציוני נשלח לחברי המליאה במייל ועלה לשאלות חברי מליאה
במסגרת הישיבה ,לא נשאלו שאלות בהקשר זה.

כדורי
כפר זיתים
.5
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן

עדכון מורשי חתימה
נפתלי פרידלנדר נוכח חילופי הגזברים במועצה ,וכניסה של מספר מנהלים חדשים בבתי הספר,
מבוקש לאשר מורשי חתימה חדשים בחשבונות בתי הספר ,וכן בוועדה
המקומית לתכנון ובניה שטרם עודכנו בה בעלי התפקידים החדשים מאז
הבחירות.
בית ספר עלי גבעה
הוחלט לאשר ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים ,את שלמה אלקחר,
ת.ז - 022424964 .גזבר המועצה כמורשה חתימה במקום הגזבר היוצא
שמואל אייזנברג.
בית ספר כדורי יסודי
הוחלט לאשר ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים ,את שלמה אלקחר,
ת.ז - 022424964 .גזבר המועצה כמורשה חתימה במקום הגזבר היוצא
שמואל אייזנברג.

שדמות דבורה
שרונה

בית ספר יד ששון
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אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש

הוחלט לאשר ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים ,את שלמה אלקחר,
ת.ז - 022424964 .גזבר המועצה כמורשה חתימה במקום הגזבר היוצא
שמואל אייזנברג.
בית ספר שירת הגליל
הוחלט לאשר ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים ,בחשבון המשותף את
גדי יעקובוביץ ,ת.ז – 033758517 .מנהל בית הספר ,הדס משה ,ת.ז.
 ,021604103ואת שלמה אלקחר ,ת.ז - 022424964 .גזבר המועצה כמורשי
חתימה בחשבון.
הוחלט לאשר ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים ,בחשבון וועד ההורים
את גדי יעקובוביץ ,ת.ז – 033758517 .מנהל בית הספר ,הדס משה ,ת.ז.
 ,021604103ואת נעם כץ ת.ז - 038710802 .יו"ר ועד ההורים ,כמורשי חתימה
בחשבון.
בית ספר בית חינוך גלילי
הוחלט לאשר ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים ,בחשבון המשותף את
שרון בהט ,ת.ז – 024915290 .מנהלת בית הספר ואת שלמה אלקחר ,ת.ז.
 - 022424964גזבר המועצה כמורשי חתימה בחשבון.
הוחלט לאשר ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים ,בחשבון וועד ההורים
שרון בהט ,ת.ז – 024915290 .מנהלת בית הספר ,רחל ברחד ,ת.ז040638033 .
– יו"ר ועד הורים ואת שלמה אלקחר ,ת.ז - 022424964 .גזבר המועצה
כמורשי חתימה בחשבון.

לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן

בית ספר קשת בגליל
הוחלט לאשר ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים ,בחשבון המשותף את
ינון קמון ,ת.ז – 037649555 .מנהל בית הספר ואת שלמה אלקחר ,ת.ז.
 - 022424964גזבר המועצה כמורשי חתימה בחשבון.
הוחלט לאשר ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים ,בחשבון וועד ההורים
את ינון קמון ,ת.ז – 037649555 .מנהל בית הספר ,את מזכירת בית הספר,
סנדרה גרכד ,ת.ז – 025936873 .ואת הדר ברקאי ,ת.ז - 031420805 .יו"ר ועד
הורים כמורשי חתימה בחשבון.

שדמות דבורה
שרונה
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חשבון הוועדה המקומית לתכנון ובניה
הוחלט לאשר ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים ,בחשבון הוועדה
המקומית לתכנון ובניה ,ח-ן מס' ( 229779בנק הפועלים) את ניצן פלג ,ת.ז.
 - 033912437ראש המועצה ,ואת שלמה אלקחר ,ת.ז - 022424964 .גזבר
המועצה כמורשי חתימה בחשבון.

אילניה
ארבל
בית קשת
.6

אישור עבודת חוץ לעובד מועצה
נפתלי פרידלנדר מנהל מחלקת ספורט ,ארי מובסוביץ ,הגיש בקשה לבצע בקרה בשכר על
מדריכי אימון גופני ב  11מכינות באזור הצפון .הבקרה תבוצע פעמיים בשנה
ותיערך לא בשעות העבודה של העובד במועצה.
בהתאם לסעיף (60ב) לצו המועצות האזוריות אישור עבודת חוץ מותנה בכך
שאין בעבודה המבוקשת כדי לפגוע בתפקודו של העובד במועצה ,אין בה כדי
לייצר ניגוד עניינים עם עיסוקו של העובד במועצה ,היא לטובת הכלל ואין בה
משום התחרות בלתי הוגנת עם מי שאינו עובד מועצה .לפיכך מבוקש לאשר
לעובד לעסוק בעבודת חוץ.
הוחלט לאשר לארי מובסוביץ לעסוק בעבודת חוץ ,כל עוד אין בכך כדי להוות ניגוד עניינים עם
תפקידו במועצה ולא במהלך שעות עבודתו במועצה ,ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.

בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
.7
כפר חיטים

שאילתות חברי מליאה
נפתלי פרידלנדר נשלחו תשובות מפורטות לשאילתות שהוגשו על ידי חברי המליאה.

יהודה גמליאל

כפר קיש

מבקש לוודא כי עם סיום שנת הפעילות הראשונה של המרכז הקהילתי ,תובא
בפני מליאת המועצה סקירה של הפעילות ומסקנות משנת הפעילות הראשונה.

לביא

אבשלום חביב
מסד

הביע את דעתו כי יש להקפיד יותר על נושא שעות הנוספות ,ולתחום את
האפשרות לבצע אותם גם למנהלים בכפוף לאישור מנכ"ל.

נפתלי פרידלנדר מציג פירוט לגבי נוהל שעות נוספות שגובש במועצה ,ודומה במהותו לנהוג
במועצות אחרות.

מצפה
מצפה נטופה
.8
שדה אילן
שדמות דבורה

אישור ועדת מכרזים משותפת – אשכול כינרת עמקים
נפתלי פרידלנדר נוכח העובדה כי במסגרת הפעילות עם האשכול בכוונתו לצאת למספר מכרזים
בשיתוף פעולה עם האשכול ,אנו נדרשים לאשר וועדת מכרזים משותפת
לאשכול ולמועצה.

שרונה
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בנוסף אנו נדרשים לאשר יציאה למכרז הראשון בהקשר זה – מכרז להקמה
ובנייה של מסתור פחים ביישובים.
הוחלט לאשר את נציגי האשכול :סמדר הכהן והאדי חאמד ,ואת חברי ועדת מכרזים של
המועצה :אופיר שיק ,אבנר כהן ,דדי בן דוד ויהודה גמליאל כוועדת מכרזים משותפת .כמו כן
הוחלט לאשר יציאה למכרז לבנייה והקמה של מסתורי פחי אשפה.

אילניה
ארבל
בית קשת
.9
בית רימון
גבעת אבני
הודיות

הצגת חוות דעת היועמ"שית לגבי עבודות בבית הכנסת בגבעת אבני
בהמשך לבקשת חברי המליאה ,בחנתי את דוח מבקר המועצה בעניין שבנדון,
שרון דוידסקו
וכן נפגשתי עם בעלי התפקידים הרלבנטיים במועצה.
להלן מספר המלצות כלליות עבור פרויקטים דומים בעתיד ,שמצאתי לנכון
להדגיש בעקבות ההתנהלות בפרויקט הנדון ,כפי שפורטה גם בדוח מבקר
המועצה:
•

ניהול ופיקוח על פרויקטים מומלץ כי יהיה אך ורק על ידי אדם/חברה
מטעם המועצה .במידת הצורך בפרויקטים מורכבים ,ניתן לקבוע כי
"פיקוח על" יהיה מטעם המועצה וזאת בנוסף למפקחים האחרים.

•

אם מתברר לאחר שהחל פרויקט כלשהו כי קיים חוסר התאמה ו/או
טעות ו/או בעיה בתכנון בין המצב בפועל (הדרישות והצרכים
האמיתיים) לבין המתוכנן מומלץ לעצור – את הפרויקט (על כל
המשתמע מכך) ולבצע בחינה מחודשת של הנתונים.

•

יש להקפיד על הוראות ההסכם מול הקבלנים ,לפיו חל איסור לבצע
עבודות נוספות כלשהן (מבחינת כתב הכמויות ו/או מבחינת היקף
הכספי של הפרוייקט) ללא אישור מראש ובכתב מטעם המועצה (מורשי
החתימה) לתוספת העבודה ולתוספת הכספית.

הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא

מבחינת המלצות אופרטיביות להמשך ההתנהלות בפרויקט מול הקבלנים,
לאחר בחינה של ההיבטים המשפטים ,מומלץ לא לשלם כל חשבון נוסף.

מסד
מצפה

נפתלי:

מצפה נטופה

הישיבה ננעלת ב20:40-

שדה אילן
שדמות דבורה

נועל את הישיבה בשעה .20:40

____________________

נפתלי פרידלנדר
מנכ"ל המועצה

____________________

ניצן פלג
ראש המועצה

שרונה
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