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עדכוני ראש המועצה
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ניצן פלג
אילניה

*

נפטר מוטי כהן מכפר זיתים – אנחנו שולחים תנחומים למשפחה.

•

קורונה – אנחנו מתמודדים כמו כל עם ישראל עם "הגל השנ" ,יש לנו
מוקד של  7חולים בכפר חיטים ,חולה נוספת בגבעת אבני ועוד וכ140
מבודדים במרחב המועצה ,וגן בהודיות שנסגר עקב אבחון של הגננת
כחולה .לפני שבועיים ערכנו כנס בלביא לסיכום ביניים ובמקביל
עורכים סיכום בתוך המועצה על מנת לייצר מסמך מסכם של תובנות
ולקחים.

•

התחלנו לערוך ישיבות מטה מול מטה ביישובים – במתכונת חדשה
בה המועצה יורדת לשטח ,מסיירת ביישוב יושבת לישיבת עבודה עם
הנהלת היישוב ולבסוף מפגש עם תושבים .המתכונת מאד מוצלחת,

ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני

לפי הרשמים בינתיים.

הודיות
הזורעים

כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל

רחלי בן זקן

מעירה שיש לפרסם מספיק זמן לפני את הישיבה ולהזמין באופן מסודר את
נציג המליאה.

כדורי

ניצן פלג
כפר זיתים

*

תמ"א ב  2016ועובר ליד ההרחבה בכפר קיש ,אנחנו מסייעים
ותומכים במאבק .במקביל יש מהלך של קידום מחצבה בגבעת לחם
סמוך להזורעים ,שגם אותו אנחנו מנסים לבלום..

כפר חיטים
כפר קיש

•

אנחנו מקדמים מול מרכז המועצות האזוריות פורמט פערי תשתיות
בכבישים על בסיסו כבר  35מועצות אזוריות מילאו והגישו את
הפורמט על מנת לגבש לחץ על משרדי הממשלה הרלוונטים לקידום
תוכנית רב שנתית .יש פער של כ  2מיליארד  ₪בתשתיות ביישוב הישן.

•

חינוך – פתיחת אזורי רישום מבוקרת ונושא ההגרלות .בסופו של דבר
היו יותר מדי נורות אדומות והחלטנו לקחת צעד אחורה ולבטל את
ההגרלה .בנוסף משרד החינוך לא היה מספיק ברור לטובת העניין.
נצא בתחילת שנה לחשיבה משותפת איך נרצה להתקדם עם זה
בהמשך.

•

תיכון דתי – נערכה פגישה עם עמק יזרעאל ומשגב להקמת תיכון דתי
משותף לשלושת המועצות ,נוכח העובדה כי מבחינת משרד החינוך
אין היתכנות להקמת תיכון דתי לגליל תחתון בלבד .המיקומים
האפשריים הם הושעיה או אצלנו בקרית החינוך.

לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה

יש כרגע מאבק ציבורי שמתהווה בנושא קו  400שאושר במסגרת

שרונה
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•

אגף חינוך והמרכז הקהילתי  -בית ספר של הקיץ וקייטנות הגנים,
יוצאים לדרך עם כל סימני השאלה וחוסר הוודאות סביב אילוצי
הקורונה.

ארבל

•

לגבי עסקים קטנים בתקופת הקורונה – רון עשה עבודה יפה מול
עיתונות מקומית וארצית לקידום עסקים מקומיים.

בית קשת

•

לאחרונה נכנס לעבודה פקח איכות סביבה חדש .הוא עושה עבודה יפה
והעמדנו לו את הכלים הנדרשים כולל הוצאת קנס במקום באמצעות
מסופון.

•

חזון המועצה – השלמנו את התהליך וניתן לראות את חזון המועצה
שעוצב ונתלה במשרדי המועצה ובזה קיבל תוקף רשמי.

אילניה

בית רימון
גבעת אבני
הודיות
.2
הזורעים

סקירה על מאפייני ומוקדי תאונות דרכים במרחב גליל תחתון
נפתלי פרידלנדר במסגרת הקמפיינים שאנחנו מקדמים למלחמה בתאונות הדרכים תוך שימת
דגש על שני מרחבים מחוץ לשער הצהוב ובתוך תחומי היישוב.

כדורי

דרור בן חור

כפר זיתים
כפר חיטים

מנהל מרחב צפון הציג את מאפייני תאונות הדרכים במרחב הכפרי ובדגש על
הגליל התחתון .בנוסף הוצגו מוקדי תאונות הדרכים במרחב ונתונים כלליים
על תאונות בגליל תחתון בשלוש השנים האחרונות.
דרור הציג מגוון של תוכניות ופעילויות שניתן לקדם במסגרת המאבק
בתאונות הדרכים ובכללם תוכניות חדשניות ויצירתיות.

כפר קיש
לביא

אריה אברהם

חווה את הדברים שאתה אומר בחיי היום יום ביישובים ,קורקינטים
שנוסעים ביישוב ,אין אחריות הורית .בנוסף ביישובים יש בעיה קשה של
תמרור.

דרור בן חור

יש תקציבים פתוחים של שבילי אופניים – מציע לנצל את זה .לגבי תמרורים
– דרור ישמח לסייע בישיבות תמרור וכתבי כמויות וכל מה צריך בהקשר זה,
ובמיוחד בנושא תמרור סביב מוסדות חינוך.

מסד
מצפה
מצפה נטופה
.3

אישור להתקשרות עם חכ"ל כפר סבא לפרויקט אנרגיה סולארית משותף

שדה אילן

דני רוזנר
שדמות דבורה

מייעץ למועצה בתחום הסולארי במסגרת הפרויקט הראשון שהמועצה
מקדמת ("סולארי  )"1ובימים אלו יוצא לדרך.

שרונה
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דני הציג את שיתוף הפעולה המוצע עם עיריית כפר סבא ,והחברה הכלכלית
כפר סבא במסגרתו מתוכננת הקמת מערכות סולאריות על כ 55 -נכסים ברחבי
המועצה ובכללם גגות מבני ציבור ,קירוי מגרשי ספורט וקירוי מגרשי חניה,
בהשקעה כספית של כ  30מלש"ח ובהיקף כולל של  3מגה וואט.
פרויקט בסדר גודל כזה מצריך משאבים כספיים גדולים מאד שאינם ברשות
המועצה .בנוסף ,יכולת המועצה לקבל הלוואה בנקאית לצורך גיוס המשאבים
הכספיים הנדרשים ,מוגבלת מאד לאור עומס המלוות הגבוה של המועצה.
במסגרת ההתקשרות המוצעת קיימות אפשרויות תשלום שונות ובכללם
השכרה של הנכסים הנ"ל לחכ"ל כפר סבא שתניב למועצה תשואה כספית.
אפיק התקשרות נוסף מאפשר הקמה של המערכות במימון חיצוני מלא של
חכ"ל כפר סבא ,כאשר התשלום על המערכות ישולם בתשלומים חודשיים
שימומנו באמצעות התגמולים שתקבל המועצה מדי חודש מחברת החשמל.
הפרויקט בהיקף המתוכנן עתיד להניב למועצה תזרים הכנסות של  10מלש"ח
לאורך שנות הפרויקט ( 25שנה).
הוצג הסבר על שלושת סוגי הנכסים הרלווטיים להשקעה :גגות של מבנים
קיימים ,קירוי חניונים ("קירוי נמוך") וקירוי מגרשי ספורט ("קירוי גבוה").
בקירוי גגות קיימים וקירוי חניונים התגמולים מחברת חשמל מאפשרים
להחזיר את ההשקעה בגין הקמת המערכות תוך  7-11שנה ולאחר מכן מהווה
נכס מניב למועצה .קירוי מגרש ספורט נחשב לעסקה "מאופסת" במסגרתה
סך ההחזרים במשך  25שנה משלמים את הקמת הקירוי והמערכת הסולארית
עליו .קירוי מגרש ספורט מאפשר לתושב ליהנות ממגרש מקורה ,ואף מהווה
מקור לחיסכון והתייעלות שכן הקירוי חוסך הצללות יקרות מבד ,חוסך חשמל
– עקב החלפת תאורת נל"ג ללד בקירוי גבוה ,חוסך בעלות תחזוקת מגרש
הספורט השוטפת (פחות צביעה נדרשת עקב בלאי נמוך יותר ,ופחות מים
שניגרים על פני הקרקע וגורמים לסדקים) .בהקשר זה יצוין כי העלות
המוערכת לקירוי מגרש ספורט אחד מגיעה לכמיליון  ,₪וכאמור ,אין למועצה
בעת הזאת את המשאבים הכספיים הנדרשים לבנות קירוי למגרשי הספורט
ברחבי המועצה.
יצוין כי אנחנו פועלים בתוך מסגרת זמנים מוגדרת ולחוצה וזאת על מנת
להספיק לרשום ולבצע את הקמת כלל המערכות במסגרת הזמנים שהוגדרה
על ידי רשות החשמל לקבלת התעריף המוצע כיום.
יודגש כי סוג ההתקשרות הינו "הסכם מסגרת" המאפשר למועצה להתקשר
ביחס לכל גג בהתאם לכדאיות שתיבחן לגבי אותו גג באופן ספציפי ואין
בהסכם כדי לחייב את המועצה לביצוע בהיקף מסוים או בכלל.

אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה

רחלי בן זקן

מבקשת הסבר על מתווה ההסדרה העסקית מול חכ"ל כפר סבא.
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בית קשת

נפתלי פרידלנדר מציג את מתווה העסקה האפשרית ושני מסלולים מרכזיים :השכרה של
הגגות עבור תעריף למטר ,או עסקה בתשלומים במסגרתה אנחנו רוכשים את
המערכות ומשלמים עבורם ב  120תשלומים שמגובים בתגמולים שמתקבלים
מחברת חשמל .בנוסף הוצג הרווח של כפר סבא שמגולם במחירים שהוסכמו
עם חכ"ל כפר סבא.

בית רימון

רוביק סמאג'א

מפרט לגבי פרויקט סולארי  1שהמועצה מקדמת באופן עצמאי בימים אלו.

גבעת אבני

אריה אברהם

מבקש פירוט לגבי תחזוקת המערכת ,טיפול בתקלות ,בלאי של המערכת וכו'.

הודיות

יהודה גמליאל

מציין כי לדעתו מתווה של השכרה אינו כדאי מבחינה כלכלית.

הזורעים

אבשלום חביב

מבקש לדעת מדוע ההתקשרות היא דווקא עם כפר סבא ולמה לא עושים מכרז
פומבי.

נועם תבור

איך במסגרת הזמן הנתונה ניתן להתכנס לכל האישורים הנדרשים כולל טפסי
 4למבנים המיועדים להתקנת סולארי.

כפר חיטים

אהובה שחור

מבקשת פירוט לגבי הסכנות הכרוכות בממירים.

כפר קיש

דני רוזנר

מפרט לגבי השדה האלקטרו מגנטי וההשפעות שלו.

לביא

שרון דוידסקו

התקשרות עם עיריית כפר סבא ,הינה בהתאם לסעיף  )16(3לתוספת השנייה
בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,המאפשר לרשות מקומית
להתקשר עם רשות מקומית אחרת בפטור ממכרז.

אילניה
ארבל

כדורי
כפר זיתים

מסד

בהמשך להסמכה הכללית שניתנה לחברה הכלכלית לפיתוח הגליל התחתון לקידום פרויקטים
סולאריים בהחלטת המליאה מיום  ,14.4.2019המועצה מאשרת את ההתקשרות שהוצגה עם
עיריית כפר סבא ,בהתאם לפטור ממכרז בסעיף  )16(3לתוספת השנייה לצו המועצות
המקומיות (מועצות אזוריות) ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה

.4

אישור טייס אוטומטי – צו ארנונה לשנת 2021
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לשכת מנכ"ל

בית קשת

שמואל איזנברג מציג את שיעור הטייס האוטומטי שנקבע לשנת  2021על ידי משרד הפנים
ועומד על  - 1.1%מעבר לשיעור העדכון האוטומטי המועצה לא מבקשת לשנות
סיווגים או להעלות העלאה חריגה כלשהי .מבוקש לאמץ את הטייס
האוטומטי ממגוון רחב של נימוקים :מענק האיזון שצפוי לקטון" ,הטייס"
משקף את העלויות האובייקטיביות ואי אישור של הטייס ,המשמעות היא 400
אלף הקטנה בהכנסות.

בית רימון

גלית ארז

מבקשת להבין על מה חלה התוספת של הטייס האוטומטי.

גבעת אבני

ניצן פלג

מפרט על תפקידה של ועדת הנחות של המועצה ,וככל שיוגשו בקשות לוועדה
על רקע הקורונה הבקשות יישקלו בכובד ראש .התלבטנו בנושא הטייס
והתייעצתי עם הממונה על המחוז שאמר בצורה חד משמעית כי אין סיכוי
שתאושר לגליל תחתון בקשה להפחתה חריגה של הארנונה וויתור על
"הטייס" .בנוסף לבקשה להפחתה חריגה יכולות להיות השלכות שליליות על
היכולת שלנו לבקש הלוואת פיתוח שנה הבאה .וחשוב להזכיר בהקשר זה כי
המועצה נתנה הנחת חובה למגזר העסקי במועצה וזה אירוע מאד מורכב
מבחינת ההשלכות הכלכליות שלו על המועצה.

אילניה
ארבל

הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד

נפתלי פרידלנדר מפרט כי משרד הפנים פרסם תבחינים לאישור בקשה להפחתה חריגה
בארנונה וגליל תחתון לא עומדים בתבחינים .משרד הפנים מגלגל את
ההחלטה למליאה כאילו הנושא אכן פתוח להחלטה ,מדובר בפועל על דיון
פיקטיבי ומשרד הפנים לא מאשר בפועל .ראש עיריית עפולה פנה ליו"ר
השלטון המקומי בנושא וביקש לעצור את מחול השדים הקבוע שחוזר כל שנה
סביב אישור הטייס.

שלום אשכנזי

פירט כי לאור משבר הקורונה צריך לוותר על הטייס האוטומטי ולגלות
רגישות למצב הכלכלי של התושבים והעסקים במרחב .גם אם אין סיכוי כפי
שניצן טוען צריך לנסות .מדובר על אירוע של פעם בדור וההשלכות הכלכליות
שלו דרמטיות .אולי נצליח ולו בשביל שנוכל לבוא בידיים נקיות לתושבים
שלנו שניסינו .בנוסף – להבנתי התוספת ארנונה הצפויה ממשרד הביטחון
אמורה לכסות את ההפחתה החריגה.

אורטל יצחק

מפנה להנחות האפשריות של נזקקים הקבועים בחוק המאפשרות הנחות
בשיעור של עד .70%

מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה

אושרת אדמוני

חשוב לציין כי מבחינה פורמלית המועצה לא צריכה לאשר את הטייס והוא
מתעדכן באופן אוטומטי ב  1.7גם אם המועצה לא מאשרת.
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אהובה שחור

מניסיון של  40שנה בביטוח לאומי ,אנשים מתביישים ולא מגיעים בפועל
לוועדה .יש מחוייבות לנסות בקשה להפחתה חריגה מול משרד הפנים.

אבשלום חביב

צריך להוציא מכתב של ניצן לתושבים כי המועצה ביקשה לא להעלות
והממונה על המחוז עדכן כי בקשה כזאת לא תאושר.

יהודה גמליאל

מבקש פירוט לגבי התוספת הצפויה לבית אב בפועל .מבקש לבצע עדכון תקציב
לאחר סגירת הנושא מול משרד הביטחון.

ניצן פלג

העלות בפועל של הטייס האוטומטי עומדת על כ 5-שקלים לחודש לבית ממוצע
בגליל תחתון.

אילניה
ארבל

כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל

בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות

רחלי בן זקן

כיו"ר ועדת הנחות אציין כי מגיעות פניות בודדות .מבקשת לפנות לציבור
בדגש על הזמנה להגשת בקשות למי שאכן נזקק לוועדת הנחות.

ניצן פלג

נוציא מכתב לתושבים שמפרט את ההשתדלות והבדיקות שערכנו במסגרת
הרצון לבקש הפחתה חריגה ,נאשר את נוסח המכתב מול המליאה ,כולל
הפנייה מפורשת לוועדת הנחות בארנונה.

הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא

.5

אישור עקרוני לביצוע הרחבות באמצעות החכ"ל כברירת מחדל
נפתלי פרידלנדר בהמשך להחלטה שהתקבלה באפריל  2019לביצוע הרחבות על ידי החברה
הכלכלית ,ברצוננו לתקף את ההחלטה ולהצהיר כי כל ההרחבות העתידיות
יבוצעו על ידי החברה הכלכלית של המועצה (אלא אם יוחלט במקרים חריגים
אחרת).

מסד

ניצן פלג
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן

מסביר את הרציונאל של ביצוע ההרחבות באמצעות החברה הכלכלית,
ו"הרווחים הכלואים" שהחברה הכלכלית יודעת לחסוך ובכך לאפשר
תקציבים מאד משמעותיים לביצוע עבודות פיתוח ותשתיות ביישובים .בנוסף
המועצה בסופו של יום ממילא מחוייבת בחוק לקבל אחריות על התשתיות
הציבוריות לפיכך מאד הגיוני שהמועצה באמצעות החברה הכלכלית גם תבצע
את העבודות בפועל.

שדמות דבורה
שרונה

רחלי בן זקן

מבקשת לראות דוחות כספיים.

רוביק סמאג'א

באחת מהישיבות הבאות נציג דוחות כספיים וסטאטוס הרחבות.
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לשכת מנכ"ל

מבקש לדעת האם מתוכנן לאשר בעלי תפקידים בחכ"ל בהמשך.

אילניה
ארבל

נפתלי פרידלנדר דירקטוריון החכ"ל אישר לצאת לאיתור וגיוס בעל תפקיד לקידום וניהול
פרויקטים בחכ"ל (סמנכ"ל בפועל).

בית קשת

דדי בן דוד

בית רימון
גבעת אבני

.6

מצפה לא מעוניינים ללכת עם החכ"ל ולא קיבלו עד היום הצעת מחיר.

תב"רים לאישור
קראוון נגרר לצורכי שמירת קרקעות – תב"ר 1324
הוחלט לאשר העברה של  30אש"ח לקרן עבודות פיתוח וסגירה של התב"ר ,ברוב של  16בעד,
 0מתנגדים 0 ,נמנעים.

הודיות
הזורעים

הנגשת  2כתות לליקוי שמיעה חק' כדורי  -תב"ר 1338
הוחלט לאשר הפחתה של  90אש"ח עקב אי ביצוע מתקציבי משרד החינוך ,ברוב של  16בעד,
 0מתנגדים 0 ,נמנעים.

כדורי
כפר זיתים

חסכון באנרגיה  -תאורת רחובות  -תב"ר 1407
הוחלט לאשר הגדלה של  20אש"ח ,ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.

כפר חיטים

בניית ביה"ס  -קרית חינוך בלביא –(בית חינוך גלילי) תב"ר 1451
הוחלט לאשר הגדלה של שני סעיפים בעקבות הרשאה ממשרד החינוך ,וסעיף של  2מלש"ח
מהלוואת פיתוח ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.

לביא

קורס ניהול חקלאי מקדם בסביבה משתנה  -תב"ר 1465
הוחלט לאשר סגירה של התב"ר ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.

כפר קיש

מסד
מצפה
מצפה נטופה

שיקום מגרש ספורט בארבל  -תב"ר 1474
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ב  , ₪ 22,535ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.
רכישת מחשבים למוסד"ח  -תב"ר 1489
הוחלט לאשר סגירה של התב"ר ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.

שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה

שיקום מטמנת שדמות דבורה  -תב"ר 1527
הוחלט לאשר סגירה של התב"ר ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.
עיקור וסירוס חתולי רחוב  - 2017תב"ר 1535
הוחלט לאשר סגירה של התב"ר ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.
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שיפוץ מועדון בארבל  -תב"ר 1538
הוחלט לאשר סגירה של התב"ר ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.

ארבל
בית קשת
בית רימון

מתקני משחקים לביא  -תב"ר 1571
הוחלט לאשר סגירה של התב"ר ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.
מתקני משחקים בית רימון  -תב"ר 1590
הוחלט לאשר סגירה של התב"ר ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.

גבעת אבני

גלית ארז

מבקשת להוסיף לתברים תאריך פתיחה של התב"ר.

הודיות
הזורעים
כדורי

חינוך בנושא סביבה תשע"ט  -תב"ר 1594
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר בשני סעיפים ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.
בשביל הבנים הדרוזים  - 2018תב"ר 1596
הוחלט לאשר סגירה של התב"ר ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.

כפר זיתים
כפר חיטים

ביה"ס זמני לחינוך תורני הודיות שירת הגליל -תב"ר 1598
הוחלט לאשר הגדלה של  455אש"ח בתב"ר מהלוואת פיתוח  2020ברוב של  16בעד0 ,
מתנגדים 0 ,נמנעים.

כפר קיש

שלום אשכנזי

מבקש לדעת כמה הושקע עד עכשיו בבית ספר הזמני ומה הכוונה זמני.

לביא

אופיר שיק
מסד
מצפה

ישראל פרידמן

מפרט את היקף ההשקעות (כ  300אש"ח) עד היום .לצערי עדין לא יודע להגיד
איפה הוא יהיה ב  – 1.9ממתינים לתשובות מפיקוד העורף ביחס לשתי חלופות
שנמצאות על הפרק – מעבר לבית רימון והישארות בהודיות.
מבקש לדעת מה ההתחייבויות הכספיות מול הודיות ומה הודיות נותנים לנו
בתמורה.

מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה

אופיר שיק
שרונה

מפרט לגבי מערכת היחסים וההתחייבויות עם הודיות ,ולגבי התגלגלות
הקמת בית הספר שירת הגליל בהודיות.

שיפוצי קיץ מוס"ח  - 2019תב"ר 1607
הוחלט לאשר הגדלה של  ₪ 13,045וסגירה של התב"ר ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים0 ,
נמנעים.
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שיפוץ מגרשי ספורט  - 2019תב"ר 1608
הוחלט לאשר סגירה של התב"ר ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.

ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות

שיפוץ אולמות ספורט  - 2019תב"ר 1609
הוחלט לאשר סגירה של התב"ר ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.
פסטיגליל  /פסטיבל התבור  2019תבר 1611
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ב  50אש"ח וסגירה של התב"ר ברוב של  16בעד0 ,
מתנגדים 0 ,נמנעים.
פסטיבל הללויה  - 2019תב"ר 1612
הוחלט לאשר סגירה של התב"ר ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.

הזורעים
כדורי
כפר זיתים

פעולות לבטיחות בדרכים  - 2019תב"ר 1617
הוחלט לאשר סגירה של התב"ר ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.
רכישת אוטובוס  - 2019תב"ר 1619
הוחלט לאשר סגירה של התב"ר ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.

כפר חיטים
כפר קיש

בי"ס זמני אנטרופוסופי בכדורי  -תב"ר 1651
הוחלט לאשר הגדלה של  140אש"ח ,הגדלה נוספת של  350אש"ח ,הגדלה נוספת של 30
אש"ח והגדלה נוספת של  800אש"ח ,ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.

לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה

קירצוף וריבוד כבישים  - 2020תב"ר 1661
הוחלט לאשר הגדלה של  ₪ 43,629של התב"ר ,ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.
שיפוצי קיץ מוס"ח  – 2020תב"ר 1662
הוחלט לאשר הגדלה של  ₪ 596והגדלה נוספת של  1.5מלש"ח מהלוואת פיתוח בתב"ר ,ברוב
של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.

שדה אילן
שדמות דבורה

שיפוץ מגרשי ספורט  - 2020תב"ר 1665
הוחלט לאשר הגדלה של  ₪ 23,441של התב"ר ,ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.

שרונה
הלוואת פיתוח  - 2020תב"ר 1679
הוחלט לאשר הגדלה של  2מלש"ח ,הגדלה נוספת של  455אש"ח ,הגדלה נוספת של 800
אש"ח ,הגדלה נוספת של  1.5מלש"ח  ,ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.
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פעולות לבטיחות בדרכים  – 2020תב"ר 1681
הוחלט לאשר פתיחה של התב"ר ,ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.

אילניה

החלפת שרת במועצה – תב"ר 1682
הוחלט לאשר פתיחה של התב"ר ,ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.

ארבל
בית קשת

שלום אשכנזי

מבקש לדעת מה קורה עם הבדיקה לגבי התב"ר של בית הכנסת בגבעת אבני.

בית רימון
נפתלי פרידלנדר מבקר המועצה בחן את הנושא והכין דו"ח שיוצג לעיונכם בישיבה הבאה.
גבעת אבני
.7

אישור תוכנית הקצאות – מפעל הפיס

הודיות

אורטל יצחק
הזורעים
כדורי

המליאה מתבקשת לאשר את הקדמת אמת המידה בפיס לשנים 2019-2023
בהתאם לטבלה המצורפת .מוצגת תוכנית ההשקעות החמש שנתית של מפעל
הפיס ,במסגרתה מתוכננת השקעה של  ₪ 4,530,500במרכז פיס קהילתי -
אולם ספורט בקרית החינוך ליד לביא והשקעה נוספת של  799,500בתוכנית
בתחום רווחה וקהילה ,שתמומש על ידי מרכז צעירים במועצה.

כפר זיתים
הוחלט לאשר את הקדמת אמת המידה בפיס לשנים  2019-2023בהתאם לטבלה המצורפת
ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים 0 ,נמנעים.

כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה

.8

עדכן שכר מהנדס ומבקר
נפתלי פרידלנדר הנושא תוכנן לעלות לדיון בשתי הישיבות הקודמות ונדחה עקב העובדה כי
הישיבות נוהלו ב"זום".
בהתאם להנחיות משרד האוצר ביחס לשכרם של בעלי התפקידים ברשויות
המקומיות המועסקים בחוזים אישיים :שכר מהנדס – החל מיום 1.1.2018
יעודכן טווח השכר ל  95%-85%משכר מנכ"ל( .עומד כיום על  70%משכר
מנכ"ל).

מצפה נטופה
שכר מבקר – החל מיום  – 1.6.2017שיעור השכר לתפקיד מבקר יעמוד על
 90%משכר מנכ"ל (עומד כיום על  80%משכר מנכ"ל).
יצוין כי בהתאם לנוהל "הרשות רשאית לעדכן את רמות השכר ,בכפוף לאמור
לעיל בפעימה אחת או מספר פעימות לפי שיקול דעתה המקצועי ובהתאם
ליכולותיה התקציביות".

שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה

ישראל פרידמן

לא סבור שזה הזמן להעלאות שכר ויש להמתין עם זה.
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הוחלט ברוב של  15בעד 0 ,נמנעים 1 ,מתנגדים (ישראל פרידמן) לאשר עדכון של שכר מהנדס
המועצה ב ,5%והוחלט לא לעדכן את שכר מבקר המועצה בשלב זה.

אילניה
ארבל

.9

פתיחת חשבון וועד הורים כדורי – חקלאי
נפתלי פרידלנדר התבקשנו על ידי בית הספר לסייע להם בפתיחת חשבון בנק עבור וועד תיכון
חקלאי כדורי – תחת סמל ישות המועצה .חתמנו על הסכם עם כפר הנוער
ששומר על זכויות המועצה ומספק רשת ביטחון במקרה של הסתבכות בחשבון
הבנק.
מורשי החתימה בחשבון יהיו:

בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים

כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה

.2

יו"ר ועד הורים – יפעת שומר ,ת.ז025538067 .

.3

גזברית וועד הורים – יעל שמואלי ,ת.ז059282095 .

הוחלט לאשר פתיחת חשבון בנק עבור וועד הורים של תיכון חקלאי כדורי ,ברוב של  16בעד0 ,
מתנגדים 0 ,נמנעים.

כדורי
כפר זיתים

.1

מנהלת בית הספר :דלית אביגד ,ת.ז057121097 .

.10

אישור וועדת ביקורת כפר זיתים
אישרנו שורה של הרכבי ועדות ביקורת ביישובים בשנת  2019ובכללם גם בכפר זיתים .בדיעבד
התברר לנו שההליך לא היה תקין ובעצתו של מבקר המועצה שבדק את הנושא ,הוחלט להוציא
קול קורא בחתימתו של מבקר המועצה שקורא לתושבי כפר זיתים להציע את מועמדותם
לוועדה .שלושה תושבים פנו אל מבקר המועצה והציגו את מועמדותם :לוי רחלי ,דניאלי רז ,בנאי
דניאל.
הוחלט לאשר את מועמדותם של לוי רחלי ,דניאלי רז ובנאי דניאל לוועדת ביקורת בכפר זיתים.

נפתלי פרידלנדר

נועל את הישיבה ב 20:30

____________________

נפתלי פרידלנדר
מנכ"ל המועצה

____________________

ניצן פלג
ראש המועצה

שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה

12

