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אילניה

נפתלי /2020מליאה/פרוטוקולים

פרוטוקול מליאה 4/2020
מיום  10במאי 2020

ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש

נוכחים:
ניצן פלג – ראש המועצה
אבשלום חביב – ארבל
אופיר שיק – -בית רימון
כרמית ימיני – הזורעים
אריה אברהם – -כפר חיטים
נועם תבור – כפר קיש
שלום אשכנזי – לביא
יהודה גמליאל – מסד
דוד בן אור – מצפה נטופה
ישראל פרידמן – שדה אילן
אהובה שחור – -שדמות דבורה
רחל בן זקן  -שרונה
רוביק סמאג'א – -גבעת אבני
דדי בן דוד – מצפה

נעדרים:
אבנר כהן  -כפר זיתים
הדס דרי  -אילניה
גלית ארז  -בית קשת
דודו ברגר  -גבעת אבני

משתתפים נוספים
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה

י"ט אייר תש"ף
 13מאי 2020

שמואל איזנברג ,אורטל יצחק ,שני משעלי ,עו"ד שרון דוידסקו ,נפתלי פרידלנדר,
מיקי רייך.

על סדר היום:
עדכון ראש המועצה
.1
.2

תוכנית מעבר לפחי  1,100ליטר

.3

הצגת דוח רבעוני

.4

תב"רים לאישור

.5

חוק עזר ניקוז לעדכון

.6

אסדרת תקנון תאגידים עירוניים

.7

סקירת תוכנית למלחמה בתאונות דרכים

.8

אישור וועדות ביקורת (ביישובים שטרם אושרו)

שרונה
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אילניה
ארבל

נוכח המגבלות המחייבות כתוצאה ממגפת הקורונה ,ישיבת המליאה נערכה כאשר חלק מהמשתתפים
נוכחים פיזית וחלקם באמצעות וידאו קונפרנס ,כל הנוכחים אישרו את קיום הישיבה במתכונת זו.

.1

עדכוני ראש המועצה

*

ניצן פלג
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות

•

נעשה מאמץ גדול בשבועות האחרונים לפתיחה של חמשת בתי הספר
היסודיים ביום ראשון הקודם ,והיום נפתחו בהצלחה גני הילדים בכל
יישובי המועצה ,תוך שהמועצה מעמידה "מענה קהילתי משלים" בכל
יישוב שהיה מעוניין ,ובמסגרת זאת העמדנו מבנה וכוח אדם על חשבון
המועצה לתת מענה לכל ימות השבוע לילדי הגן.

•

המועצה פועלת כיום בהתאם ל"תו הסגול" על כל המגבלות הכרוכות
בכך ,ומיקי רייך מונה במסגרת זאת ל"ממונה קורונה רשותי".

הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
•

מעדכן כי ישנו שיח קהילתי בעיקר במושב כפר קיש סביב תוכנית להקמה
של קו מתח גבוה – קו  400שמתוכנן מאזור השרון ועד לאזור רביד,
התוכנית אושרה בשנת  2016ולא זכתה להתנגדויות משמעותיות .אנחנו
בוחנים מה ניתן לעשות על מנת לשנות את התוכנית הנוכחית ,אך כפי
שנאמר מדובר על החלטה חלוטה שנכנסה לתמ"א  10כבר בשנת .2016
נעדכן על התפתחויות בנושא.

•

עברנו למוקד  106חדש שבתקווה ייתן מענה שירותי טוב יותר לתושבים.

•

אנחנו מקדמים שיתוף פעולה עם החברה הכלכלית של כפר סבא במיזמי
אנרגיה בתחום הפאנלים הסולאריים ,וזאת לאור העובדה שלחכ"ל כפר
סבא ישנם משאבים כלכליים אך אין שטח אופציונלי להקמה ,ואילו
לחכ"ל שלנו יש שטח ,אך לא הרבה משאבים כלכליים להשקעה .נעדכן
על התקדמות בהמשך.

•

הגזברות בצעו תחשיב כלכלי לנתח את ההשפעות האפשריות של מגפת
הקורונה על התקציב של המועצה.

כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה

במסגרת "אסטרטגיית היציאה " מהמשבר של המועצה ,לפני כשבועיים
קבלנו החלטה לשנות גישה ,ומקדמים מדיניות של החזרת פעילות לשגרה
ככל הניתן וזאת במסגרת המגבלות וההנחיות המחייבות של הממשלה.
אנחנו מעוניינים למתוח את הגבולות כמה שניתן לאור העובדה כי
המרחב הכפרי הוכיח את עצמו כבעל פוטנציאל להדבקה נמוך יותר
מהמרחב העירוני.
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ארבל
בית קשת
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הודיות
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כתובת אתר המועצה www.glt.org.il
לשכת מנכ"ל
ישנם עדין הרבה סימני שאלה והרבה נעלמים ולכן המנעד מאד רחב
ועומד על גרעון פוטנציאלי של  2.5מלש"ח בתרחיש הפסימי לבין איזון
בתרחיש האופטימי .ככל הנראה האמת היא אי שם באמצע בין שני
התרחישים.

תוכנית מעבר לפחי  1,100ליטר
מציג את התוכנית ומציין כי  7יישובים במועצה כבר עברו לפחי  1100ורובם
מיקי רייך
מרוצים מאד מהמעבר.
מיקי פירט את המטרות העיקריות של המהלך המתוכנן ובכלל זה :חסכון
כלכלי ,שיפור נראות של היישובים ,שיפור השירות לתושב ועידוד למחזור.
חשוב לצין כי לא מדובר על מהלך גורף ,אלא בהתאמה לכל יישוב והמגבלות
שלו ,תוך שיח ותיאום עם הוועד המקומי.

הזורעים

דדי בן דוד

מבקש לדעת האם במסגרת המסתור פחים מתוכנן גם מקום לפח הכתום?

כדורי

מיקי רייך

כן ,אם כי טרם נסגר מתווה ההפעלה של הפחים הכתומים.

כפר זיתים

אריה אברהם

צריך לבצע סקר יותר רציני ולא להסתפק בהמלצות של מזכיר יישוב או יו"ר
וועד .אם מחשבים החלפת  4פחים קטנים בפח  ,1100יוצא שפח אחד "נעלם"
ויש פחות פחים לשימוש התושבים .פינוי האשפה הוא שירות מאד מרכזי בעיני
התושבים ,ולא צריך לפגוע בשירות בסיסי כזה .בנוסף סוגיית מיקום הפחים
הגדולים יכולה לגרום לריבים בין תושבים.
מבקש לדעת מה עושים ברחובות צרים שלא ניתן למקם פחים גדולים.

כפר חיטים
כפר קיש
לביא

מיקי רייך

לרוב תושבי המועצה יש פחי  240ליטר ולכן המעבר ל  1100לא מפחית את
כמות הליטרים לכל בית אב.
ציין כי לדעתו לא מדובר על פגיעה בתושב ,אלא להפך.
נושא הפחים הכתומים יושב על השולחן שלנו ,מדובר על נושא מורכב ואין
ייתכנות למהלך של פח כתום אלא אם עוברים גם בפחים הירוקים לפחי 1100
ליטר.
ביחס לשאלה על רחובות צרים – אין פתרון אחד לכל המועצה ואיפה שלא
יתאים ,לא נעשה.

אבשלום חביב

מבקש לדעת מה שמים בפח הכתום ומבקש להציב גם פחים חומים ביישובים.
והאם במסגרת ההסכם עם הקבלן הוא מחויב להחליף  /לתקן פחים שהוא
שובר.

מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
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מיקי רייך

מתייחס לתכולת פח כתום ולחוסר התוחלת בפחים החומים בהתאם לניסיון
של המועצה בעבר ומועצות נוספות .לשאלת אבשלום – הקבלן מחוייב להחליף
או לתקן פחים שבורים.

אהובה שחור

מבקשת לדעת איך ננהג במקרים יוצאים מן הכלל כגון משק עם צימרים ,משק
עם מספר משפחות ,משק עם אוכלוסיה מבוגרת.

בית רימון

מיקי רייך

נדע לתת מענה למקרים חריגים כפי שעשינו בכפר קיש.

גבעת אבני

יהודה גמליאל

צריך לשים דגש על נושא של שטיפת פחים .בנוסף צריך לראות כי פח שבור
מוחלף ולא מבצעים תיקונים שלא מחזיקים לאורך זמן.

אילניה
ארבל
בית קשת

הודיות
ישראל פרידמן

יש בעיה בנושא המשקים – כל משק יכול לבנות  3בתים על כל נחלה .כנ"ל
לגבי יחידות דיור שיושבות בנחלה .מבקש לדעת האם התהליך יהיה הדרגתי
– קודם בניית מסתורים ולאחר מכן מעבר לפחים גדולים.
בעקבות כל תוספת של תושבים ,תהיה תוספת של פחים ,גם במקרה של מספר
בתים בנחלה .מסכים כי התהליך ההדרגתי הוא הנכון יותר.

דוד בן אור

נכון לבחור בשלב ראשון את היישובים שמעוניינים להתקדם עם פיילוט כזה,
ונכון להתקדם בצורה הדרגתית של בניית מסתורים ולאחר מכן מעבר לפחים
גדולים .בעקבות הצלחה ביישובים כאלה ,נוכל על בסיס זה להתרחב לכל
היישובים.

נעם תבור

מתאר את המצב בכפר קיש שבו עברו לפחים גדולים ומאד מרוצים מהמעבר.
יש בכך פוטנציאל לחסכון כלכלי משמעותי .המרחק הליכה הוא זניח לחלוטין.
אם היתה בעיה נקודתית למישהו – אז בהחלט היה תיאום עם מיקי
והתחשבות עם אנשים שצריכים את הפח קרוב לבית.

הזורעים

מיקי רייך

כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה

נפתלי פרידלנדר מצטרף לדברי נועם בתור תושב שגר ברחוב עם פחים גדולים – מאד מרוצים.
מצפה נטופה
.3

הצגת דוח רבעוני
שמואל איזנברג מציג את הנתונים הכספיים של דו"ח רבעון  1לשנת  .2020בהתאם לדו"ח –
סיימנו את הרבעון ב  305אש"ח בעודף ,וזאת בין השאר תודות לתשלומי
משרד החינוך עבור הסעות שהועברו לאחרונה .הדו"ח המוצג כמעט ואינו
משקף את תקופת הקורונה ,אשר ככל הנראה תקבל ביטוי ברבעון הבא.

שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה

.4

תב"רים לאישור
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אילניה
ארבל

תב"ר  - 1422תשתיות ל  30יח"ד במצפה נטופה
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ב  ₪ 306,157ברוב של  14בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
תב"ר  – 1431גן ילדים בהזורעים
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ב  ₪ 788,805ברוב של  14בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

בית קשת
בית רימון

תב"ר  – 1451בניית בי"ס קרית חינוך לביא (בית חינוך גלילי)
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ב ( ₪ 8,434,396הרשאה שנתקבלה ממשרד החינוך) .ברוב של
 14בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

גבעת אבני
הודיות

תב"ר  – 1502תשתיות ל  43יח"ד הזורעים
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ב ( ₪ 905,000כספי משרד השיכון) ברוב של  14בעד 0 ,נמנעים,
 0מתנגדים.

הזורעים
כדורי

תב"ר  – 1559מועדון רב תכליתי במצפה נטופה
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ב ( ₪ 1,111,248כספי מפעל הפיס) ב ( ₪ 800,000כספי היישוב
מצפה נטופה ) וב ( ₪ 150,000כספי קרן ביוב  )2020ברוב של  14בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

כפר זיתים
כפר חיטים

תב"ר  – 1651בי"ס זמני אנתרופוסופי בכדורי
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ב ( ₪ 600,000כספי עמותת חץ וקשת) ברוב של  14בעד0 ,
נמנעים 0 ,מתנגדים.

כפר קיש
לביא
מסד
מצפה

תב"ר  – 1653תוכנית השקעות תברואה ביישובים
הוחלט לאשר פתיחה של התב"ר ברוב של  14בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
תב"ר  – 1654גן משחקים בכפר קיש
מושב שרונה כבר מבקש שנים לקבל תקציב לגן משחקים ,את גן המשחקים
רחלי בן זקן
היחידי ששימש את כל היישוב ,נדרש היישוב לפרק כהבטחה שהוא ראשון
בתיעדוף לקבל גן חדש.

מצפה נטופה

ניצן פלג
שדה אילן
שדמות דבורה

היישוב שרונה אינו מופלה ובוצעו בו שורה ארוכה של פרויקטים ובכללם:
הצללה של הגן הקיים ,תיקון של שער צהוב ,כיכר במושב ועוד .גן המשחקים
הנדון מיועד ליישוב מסוים בהתאם לתוכנית ותעדוף של משרד החקלאות,
ואף פנינו למשרד החקלאות בתלונה על כך שמושב שרונה לא זכה לתקצוב של
גן משחקים במשרד החקלאות.

שרונה

אופיר שיק

לא מבין את האמירה של רחלי ,במיוחד לאור זה שהנושא נדון גם עם הוועד
וגם עם רחלי בעבר .לאור העובדה שאין ממשלה אין קולות קוראים
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שמפורסמים בשנה האחרונה .אשלח לעיון החברים ולבקשת רחלי את המסמך
שהעברנו למשרד החקלאות בנוגע לבקשה לבחון מחדש את אי ההקצאה של
גן משחקים לשרונה.
הוחלט לאשר פתיחה של התב"ר ברוב של  14בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

אילניה
ארבל

תב"ר  – 1680מגפת קורונה ,נועד להוצאות שוטפות שנדרשנו להם בתקופת הקורונה ולא תוקצבו
בתקציב השוטף.
הוחלט לאשר פתיחה של התב"ר ברוב של  14בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא

.5

עדכון תעריפים של חוק עזר ניקוז
נפתלי פרידלנדר אנחנו מבקשים לתקן את התעריף בהתאם לתעריף שגובים מאיתנו רשויות
הניקוז .התעריף שגובות רשויות הניקוז ,אושר על ידי שר החקלאות לפני
מספר שנים ,שנים שבהם המועצה מימנה מתקציב המועצה הכללי את הפער
שבין התעריף שנגבה ממנה על ידי רשויות הניקוז לבין התעריף שנגבה בפועל
מהאגודות החקלאיות.
יודגש ,כי עדכון התעריף אינו חל ישירות על חקלאי ספציפי אלא על האגודות
החקלאיות ,ויתווסף למאזן הרווח וההפסד של האגודות .יודגש כי ,חייבים
לעדכן את חוק העזר הנוכחי ,שכן חוק עזר זה תוקפו לחמש שנים שעומדות
לחלוף.
במסגרת עדכון חוק העזר ,יש צורך לאשר את התחשיב הכספי מול משרד
הפנים ,שם לא ניתן לאשר תחשיב שאינו משקף את עלות בפועל לרשויות
הניקוז (שכאמור ,גבוה יותר מהתעריף בפועל כיום בו מחוייבות האגודות).
אי אישור חוק העזר המוצע – משמעותו הפסד כספי שנתי של  600אש"ח
למועצה ,אותו ייאלצו לשלם כלל תושבי המועצה.

מסד

יהודה גמליאל

לא ברור מי אמור לשלם על תיקון התעריף – האגודות או החקלאים.

מצפה

ניצן פלג

מפרט לגבי שלושת הרשויות שמולם אנחנו עובדים ואת אופן גביית התשלום
מהמועצה שגבוה כאמור משמעותית מהתעריף שנגבה מהאגודות החקלאיות.
במרבית האגודות יש קרקעות שמוחכרות לחקלאי גדול במרחב שמשלם
שכירות לאגודה ,לכל בעלי הנחלות במועצה יש קניין על נכס שיש לו – לאותו
קניין יש רווחים ופוטנציאליים והוצאות שכרוכות בזיקה הקניינית לנכס.

מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה

כיום תושבי הגליל התחתון שאין להם שום קשר לאותן אדמות חקלאיות,
משלמים את אותו פער שנוצר בין התעריף אותו גובות רשויות הניקוז לבין
התעריף שמשלמות האגודות למועצה.
6

מועצה אזורית הגליל התחתון

גליל תחתון ,מיקוד  ,1524800טל 04-6628200 .פקס 04-6769272
E.mail: liate@glt.org.il
מוקד מוניציפלי106 :

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

אריה אברהם

מבקש לדעת למה החוק לא עודכן עד עכשיו ,והאם ניתן לעדכן את התעריף
בצורה שיכסה את ההוצאות שהתושבים שילמו בשנים הקודמות.

אורטל יצחק

מפרטת לגבי אילוצי הלו"ז של שנת הבחירות בה לא ניתן היה לקדם חוקי עזר,
לאחר כניסת המועצה החדשה ,התחלנו בתהליך של קידום החוק – מדובר על
תהליך סיזיפי וארוך .בנוסף הסבירה אורטל כי במסגרת התחשיב שמוגש
לאישור משרד הפנים לא ניתן לקבל פיצוי על "הפסדים" של המועצה ,אלא על
בסיס של רשויות הניקוז בלבד.

ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני

אהובה שחור

יש ערבות הדדית וכמו שמי שלא זקוק לשירותי רווחה עדיין משלם על שירותי
רווחה שאחרים יקבלו וכך גם מי שאין לו ילדים ,עדיין משלם כספי מיסים
שמושקעים בין השאר בתחום החינוך ,ואין שום הצדקה לגבות בעת הזאת
תשלומים נוספים מהחקלאים .צריכה להימצא הדרך באופן שלא יפול רק על
החקלאים.

ניצן פלג

מחדד כי לא מדובר על השתת התשלום על חקלאים ,אלא על אגודות.

אבשלום חביב

רשויות הניקוז לא עוזרות רק לחקלאים ,אלא גם למוניציפלי ,תעלת ניקוז
ותיקון כביש בארבל למשל .חושב שלא נכון להשית את כל העלות על
החקלאות .רשות ניקוז נותנת לא פחות כספים למוניציפלי מאשר לחקלאות.
אם אין ברירה וצריך להצביע בעד החוק ,אז מציע שהמועצה תשפה את
החקלאים בסכום העודף שייגבה .לארבל אין הכנסות עודפות והכסף
שמתקבל מהחכרת הקרקעות של ארבל משמש לאגודה לתפעול שוטף – אין
פה עודפים שמחולקים.

הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד

ניצן פלג
מצפה
מצפה נטופה

רשות ניקוז בהגדרה לא פועלת בתוך תחום הקו הכחול של היישובים ,אלא רק
במקרים חריגים – כאשר כבר יש כלים וניתן לעשות דברים "על הדרך".
האגודות סוברניות לקדם את עסקיהם בנכסים הקניינים שלהם – בקרקע,
ולקרקע הזאת יש מחיר.

שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה

כרמית ימיני

לא חשבתי כתושבת שאני אי פעם זכאית לרווחים שמחלקת האגודה
בהזורעים ,כשם שאני לא חושבת שאני צריכה לשלם בגין עלויות הניקוז של
הקרקע החקלאית.
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בית קשת

שמואל איזנברג לעיתים אנחנו אכן מצליחים להביא מרשויות הניקוז עבודות בתוך התחום
המוניציפלי ,אך זה החריג .ההתנהלות צריכה להיות שאם חברי האגודה
נהנים מרשויות הניקוז על האגודות גם לשלם על זה ,בהזורעים זה אפילו לא
מגיע לכך שזה יורד מהחבר אלא מופחת מהתשלומים שמחולקים על ידי
האגודה .אין שום הגיון שבתוך התקציב ,המערכת של רשויות הניקוז תהיה
גרעונית.

בית רימון

דדי בן דוד

אילניה
ארבל

תושבים מקבלים ונהנים מפרויקטים שמקודמים על האדמות החקלאיות,
למשל פארק החמישה בשדמות דבורה.

גבעת אבני

יהודה גמליאל

לא מבין למה אני צריך כתושב מסד לשלם את העלויות האלה.

הודיות

ישראל פרידמן

מבקש לדעת כמה התעריף היה לפני כן ומה הפער.

הזורעים
נפתלי פרידלנדר מציג את טיוטת החוק ואת התעריפים המבוקשים לעדכון ₪ 6 :לכל מ"ר
קרקע חקלאית או חלק ממנו ו  ₪ 0.24לכל מ"ר בית אב (מגורים) או חלק
ממנו.

כדורי
כפר זיתים

ניצן פלג
כפר חיטים

הוחלט לאשר את תיקון התעריף לחוק עזר לגליל התחתון (היטל ניקוז) (תיקון) התש"פ 2020
של התב"ר ברוב של  8בעד 4 ,נמנעים (ישראל פרידמן ,רחלי בן זקן ,דדי בן דוד ,אהובה שחור),
 2מתנגדים (אבשלום חביב ,שלום אשכנזי) .

כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן

מבקש להדגיש כי אלה לא תעריפים מבוקשים על ידי המועצה כהחלטה
שרירותית ,אלא התעריפים שנגבים בפועל על ידי רשויות הניקוז.

.6

אסדרת תאגידים עירוניים
נפתלי פרידלנדר בהתאם לנוהל אסדרת עמותה עירונית של משרד הפנים ,יש חובה לכלול
בתקנון של תאגיד עירוני סעיפים מסוימים בהתאם לפירוט שהוצג לחברי
המליאה ,נשלח בחומרי הרקע לישיבה.
תקנון העמותה לקידום הספורט בגליל התחתון ,הינו משנת  2000ואינו
מעודכן בהתאם לדרישות הנוהל ולפיכך מבוקש לתקן ולהוסיף את השינויים
המתחייבים.

שדמות דבורה
שרונה

תקנון העמותה למען הגליל התחתון ,הינו משנת  1982ואינו מעודכן בהתאם
לדרישות הנוהל ולפיכך מבוקש לתקן ולהוסיף את השינויים המתחייבים.
מפרט לגבי הסעיפים אשר יש לכלול בתקנון.
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הוחלט לאשר את תיקון תקנון העמותה למען הגליל התחתון בהתאם לשינויים שהוצגו ברוב
של  14בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
הוחלט לאשר את תיקון תקנון העמותה לקידום הספורט בגליל התחתון בהתאם לשינויים
שהוצגו ברוב של  14בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

אילניה
ארבל
בית קשת

.7

סקירת תוכנית למלחמה בתאונות דרכים
מפרט לגבי מספר פגישות שקיימנו על מנת לגבש תוכנית עבודה למלחמה
נועם תבור
בתאונות דרכים וזאת בין היתר לאור מספר אירועים קשים של תאונות
במרחב .בכלל זה נערכו ישיבות עבודה עם עם גורמי מועצה :מהנדס מועצה,
מנהל מחלקת תחבורה ,מנהל אגף ביטחון ,קב"ט מוסדות חינוך .ועם גורמי
חוץ :שוטר קהילתי ,מנהל מחוז צפון ברלב"ד ,מדריך לנהיגה בטוחה – תושב
המועצה.
נועם הציג את נייר העבודה שנכתב לאחר לימוד המאפיינים של תאונות
הדרכים בגליל התחתון ואת הרציונאל המרכזי של תוכנית בעבודה שגובשה,
ואמורה לתת מענה לשני מרחבים :מחוץ לשער הצהוב – תוכנית "הכר את
המרחב" בתוך השער הצהוב – תוכנית "הכי בטוח בבית".
ברצוננו לקדם את התוכנית בשנה הקרובה ,ובשנים הבאות לקדם תוכניות
שמתמודדות עם היבטים נוספים של תאונות דרכים.

.8

אישור ועדות ביקורת ביישובים
נפתלי פרידלנדר ישנם שישה יישובים שטרם אישרו ועדות ביקורת ביישובים .נוסף על תשעת
היישובים שמליאת המועצה אישרה בהם הרכבים של ועדת ביקורת ,מבוקש
לאשר הרכבים של  5יישובים נוספים.
ביישוב ארבל  -מבוקש לאשר את שלום קחו ,גלית עבו ,שונית עבדי.
ביישוב בית רימון  -מבוקש לאשר את אלעד אלתר ,מאור פרץ ,מנשה פוגל ,ערן
הרוניאן ,יובל לביא.
ביישוב לביא  -מבוקש לאשר את שפי מנחם ,יוסי גולד ,עירית גילה.
ביישוב מסד  -מבוקש לאשר את איתי גולן ,חיים ויצמן ,רענן חכם.
ביישוב מצפה  -מבוקש לאשר את יוספה גייפן ,אורנה טריפון ,שרה אשד ,רמה
קמחי.

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

הוחלט לאשר את הרכבי ועדות ביקורת ביישובים ,בהתאם למפורט לעיל ברוב של  14בעד0 ,
נמנעים 0 ,מתנגדים.
נועל את הישיבה. 20:15 :
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לשכת מנכ"ל
אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון

____________________

נפתלי פרידלנדר
מנכ"ל המועצה

____________________

ניצן פלג
ראש המועצה

גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
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