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אילניה

נפתלי /2020מליאה/פרוטוקולים2-

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 2/2020
מיום  22במרץ 2020

ארבל
בית קשת
נוכחים:
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה

ניצן פלג  –-ראש המועצה
הדס דרי  -אילניה
אבשלום חביב  -ארבל
גלית ארז – -בית קשת
אופיר שיק – -בית רימון
דודו ברגר  – -גבעת אבני
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

נעדרים:
אבנר כהן – -כפר זיתים
דדי בן דוד  -מצפה

משתתפים נוספים

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

על סדר היום:
עדכוני ראש המועצה.
.1
אישור דוחות כספיים  : 2018עמותות  +מנהלת פארק תעשיות  +חכ"ל  +מועצה.
.2
הצגת דוח רבעון  4שנת .2019
.3
אישור פועלים באינטרנט חשבון  229779הועדה המקומית לתכנון ובניה גליל תחתון.
.4
בקשה עקרונית לאישור הלוואת פיתוח .2020
.5
עדכון תנאי הלוואה לפרויקט סולארי  -תב"ר .1675
.6

שדה אילן
שדמות דבורה

ישיבת המליאה נערכה כאשר חלק מהמשתתפים נוכחים פיזית וחלקם באמצעות וידיאו קונפרנס ,כל
הנוכחים אישרו את קיום הישיבה במתכונת זו.

שרונה
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אילניה
ארבל

מבוקש לאשר נושא נוסף שלא על סדר היום – אישור דחיית פירעון תשלומי ארנונה לענף התיירות
ובקשות מיוחדות לדחייה בהתאם לקריטריונים שייקבעו.
הוחלט לאשר הוספת נושא נוסף שלא על סדר היום ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
.1

עדכוני ראש המועצה
•

מצבת כוח אדם – מתוך  224עובדי מועצה 70% ,הוצאו לחל"ת  /חופשה בתשלום.

•

כלל עובדי העמותות (סייעות מחליפות ,ומדריכי חוגים וספורט) הוצאו לחל"ת.

בית רימון

•

 30%ממצבת כוח האדם של המועצה שהוגדרה חיונית עובדת כרגיל .ייתכן ובהתאם
להנחיות משרד הפנים חלק נוסף יצומצם ו/או יעבור לעבודה מהבית ,ככל שרלוונטי.

גבעת אבני

•

ביטול פעילויות – כלל אירועי התרבות של המועצה ובכללם אירועים גדולים כגון :מרוץ
התבור ,צעדת ארבל ,פסטיגליל ,מוזיאון זומו ,וכו' נדחו או בוטלו.

•

דחיית ארנונה – נדחו תשלומי ארנונה לענף התיירות עד ליום  ,1.5.2020ונפתחה אפשרות
לדחיית תשלומי ארנונה לעסקים נוספים.

•

ביטול גביית תשלומים עבור צהרונים  /חוגים – תשלומי הצהרונים והחוגים נגבו רק
עבור חצי חודש ראשון של מרץ ,ונעצרו גביית תשלומים קדימה.

•

שורה ארוכה של פעילויות בוצעו בעשרה ימים האחרונים בתחומי החינוך והחינוך
הבלתי פורמלי ביישובים :מבצע חלוקה הביתה לכל ילדי הגנים במועצה של חבילת
הפעלה ,סבב ימי הולדת ביישובים ,פעילות מוגברת של מחלקת הנוער ומועצת הנוער
מול הצוותים המקבלים ביישובים .מבצע חלוקת חלות ,עוגות ועיתונים לבית רימון
שמעל  400תושבים שלו שהו בסופ"ש האחרון בבידוד.

•

חינוך – וידוא וסיוע למערך ההפעלה של למידה מרחוק יחד עם בתי הספר.

•

מערך חונכויות אישיות של מספר שעות ביום לילדי חינוך מיוחד – על בסיס סייעות
מועצה.

•

הוקם "קו חם" של רווחה  /ייעוץ פסיכולוגי נותן מענה לפונים  24שעות ביממה.

•

רווחה – מבצע חלוקת מנות חמות לאוכלוסיית קשישים ובודדים (החל מהיום – יום א,
 3פעמים בשבוע) – סה"כ חלוקה של  175מנות שבועיות.

•

רווחה  -תגבור של חלוקת תלושי חג פסח בהיקף של .₪ 20,000

•

פתיחה של בית ספר בצו ממשלתי לעובדי בית חולים "פוריה" בבית ספר עלי גבעה.

•

היערכות להפעלת מוקד המועצה – בוצעה "הרצה" של מערכות המוקד והצוות המתפעל.

•

הקמת קרן ערבות הדדית לעובדי המועצה – לסיוע לעובדים שייקלעו למצב כלכלי קשה.

•

מבצע קמחא דפסחא מוגבר –  100חבילות של מוצרי מזון לפסח שיחולקו בימים
הקרובים בשיתוף פעולה עם המועצה הדתית למשפחות נזקקות.

בית קשת

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

•

פעילות מול משרד הכלכלה להגדרת "מפעלים חיוניים לשעת חירום".
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•

פעילות מול משטרת טבריה לאישורי מעבר בחירום בעת הצורך לבעלי תפקידים.

אילניה
.2
ארבל

הצגת דוחות כספיים לשנת 2018
שרון דוידסקו מעירה כי אין צורך באישור הדוחות הכספיים במליאה ,אלא הצגתם בפני
המליאה בלבד.

בית קשת

אורטל יצחק

בית רימון
גבעת אבני
הודיות

.3

הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים

הצגת דוח רבעון  4שנת 2019
שמואל איזנברג מציג את הנתונים הכספיים של דו"ח רבעון  4לשנת  .2019בהתאם לדו"ח –
סיימנו את השנה ב  223אש"ח בעודף ,וזאת בין השאר תודות למאמץ של כל
מחלקות המועצה ולאור משא ומתן שהניב תוצאות יפות מול חברת אבן וסיד
(מחצבה ליד טורעאן) לתשלום ארנונה .בנוסף הגרעון המצטבר עומד על אפס
שקלים ,מה שיאפשר לנו בעזרת השם לצאת מהמשבר שנכנסו אליו יחד עם
כל המשק בעקבות נגיף הקורונה.

רחלי בן זקן

מבקשת לדעת האם לא ניתן היה לוותר על הקיצוץ שנדרש מהמחלקות על מנת
לעמוד ביעד התקציבי.

ניצן פלג

ההליך המשפטי האינטנסיבי מול חברת אבן וסיד התחיל לקראת סוף השנה
וההבנות הושגו רק בחודש דצמבר  .2019אנחנו ממשיכים מולם את השיח על
מנת למקסם את הכנסות הארנונה מהמחצבה.
לבקשת רחלי מפרט על המשא ומתן מול משרד הביטחון בנוגע למיצוי הכנסות
ארנונה מבסיס צה"ל בשטח המועצה ,בתיווך של הממונה על המחוז.

כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן

.4

מציגה את הדוחות הכספיים לשנת  2018של העמותה למען הגליל התחתון,
העמותה לקידום הספורט בגליל התחתון ,מנהלת פארק תעשיות קדמת גליל
והחברה הכלכלית נחלת נפתלי.

אישור פועלים באינטרנט חשבון  229779הועדה המקומית לתכנון ובניה גליל תחתון.
הוחלט לאשר צירוף חשבון הוועדה המקומית לתכנון ובניה הגליל התחתון – חשבון מס'
 ,229779ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

שדמות דבורה
שרונה
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.5
אילניה
ארבל
בית קשת

בקשה עקרונית לאישור הלוואת פיתוח 2020
הועברה בקשת המועצה להלוואת פיתוח לשנת  ,2020בהיקף של  10משל"ח .משרד הפנים לא
ממהר לאשר את הבקשות האלה ,אבל אנחנו מבקשים את ההלוואה לאור העובדה כי חלק
משמעותי מהתב"רים הכלולים בהלוואה כבר הסתיימו העבודות בפועל ,והנושא מכביד מאד
על התזרים הכספי של המועצה .מבחינת הצרכים בפועל – הם גדולים מהסכום המבוקש
במסגרת הלוואה זו ,אבל אנחנו לא רוצים להכביד על עומס המלוות של המועצה ולכן
הצטמצמנו ל 10-מלש"ח.

בית רימון

ניצן פלג

מפרט לגבי המשמעות של ההכבדה על התזרים הכספי של המועצה ,ועל
החשיבות בהקלה על התזרים בעיקר בתקופה המאתגרת שלפנינו.

רחלי בן זקן

מבקשת לדעת מדוע ההתנהלות היא בדיעבד – כלומר אישרנו תברים
והכספים הוצאו בפועל ,וכרגע בגלל שמעוניינים לסגור את התברים מבקשים
סכום להלוואה לסגור את אותם תברים.

ניצן פלג

חלק גדול מהפרויקטים הכלולים במסגרת ההלוואה ,כבר נמשכים זמן רב –
עוד הרבה לפני כהונת המועצה הנוכחית ,וכל הפרויקטים הוצגו ואושרו בפני
מליאת המועצה.

גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים

נפתלי פרידלנדר המינוח אישור בדיעבד אינו נכון ,כי כל הוצאה כספית בכל אחד מהתב"רים
הובא לאישור המליאה.

כפר קיש

אופיר שיק
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה

מפרט ביחס לפרויקטים הנכללים במסגרת ההלוואה המבוקשת ,ועל הנחיצות
של הפרויקטים .שני העקרונות שהנחו בהכללת פרויקטים במסגרת ההלוואה
היו :הורדת "גיבנות" של פרויקטים ישנים  -תברים שהסתיימו שמכבידים
על התזרים של המועצה – בהיקף של כ  4מלש"ח .הדבר השני שעמד לנגד עיננו
הוא אילו פרויקטים קריטיים לפתיחת שנת לימודים.
תב"ר  - 1290סובה יד ששון – האומדן עמד על  5מלש"ח ,תקצוב מועצה ו/או
משרדים אחרים עומד על  4.5מלש"ח ,מבוקש השלמה במסגרת ההלוואה של
 500אש"ח.
תב"ר  - 1343מועדון נוער הזורעים – האומדן עמד על  2.15מלש"ח ,תקצוב
מועצה ו/או משרדים אחרים עומד על  1.75מלש"ח ,מבוקש השלמה במסגרת
ההלוואה של  400אש"ח.
תב"ר  - 1349תשתיות בית רימון קראוונים – האומדן עמד על  915אש"ח,
תקצוב מועצה ו/או משרדים אחרים עומד על  780אש"ח ,מבוקש השלמה
במסגרת ההלוואה של  135אש"ח.
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שדמות דבורה

תב"ר  - 1451קרית חינוך – בית חינוך גלילי (בנייה והסדרים זמניים) –
האומדן עמד על  19מלש"ח ,תקצוב מועצה ו/או משרדים אחרים עומד על 17
מלש"ח ,מבוקש השלמה במסגרת ההלוואה של  2מלש"ח.
תב"ר  - 1474מגרש ספורט ארבל – האומדן עמד על  1.4מלש"ח ,תקצוב מועצה
ו/או משרדים אחרים עומד על  1.165מלש"ח ,מבוקש השלמה במסגרת
ההלוואה של  235אש"ח.
תב"ר  - 1511מעון יום בית רימון – האומדן עמד על  4.35מלש"ח ,תקצוב
מועצה ו/או משרדים אחרים עומד על  3.75מלש"ח ,מבוקש השלמה במסגרת
ההלוואה של  600אש"ח.
תב"ר  - 1512מעון יום שדה אילן  -האומדן עמד על  4מלש"ח ,תקצוב מועצה
ו/או משרדים אחרים עומד על  3.6מלש"ח ,מבוקש השלמה במסגרת ההלוואה
של  400אש"ח.
תב"ר  - 1513מעון יום כפר חיטים – האומדן עמד על  3.9מלש"ח ,תקצוב
מועצה ו/או משרדים אחרים עומד על  3.55מלש"ח ,מבוקש השלמה במסגרת
ההלוואה של  350אש"ח.
תב"ר  - 1587בית ספר זמני כדורי – האומדן עמד על  11.5מלש"ח ,תקצוב
מועצה ו/או משרדים אחרים עומד על  10.115מלש"ח ,מבוקש השלמה
במסגרת ההלוואה של  1.385מלש"ח.
תב"ר  - 1598שירת הגליל ,כיתות שרותים וממ"ד  +פיתוח הסעים – האומדן
עמד על  670אש"ח ,תקצוב מועצה ו/או משרדים אחרים עומד על  215אש"ח,
מבוקש השלמה במסגרת ההלוואה של  455אש"ח.
תב"ר  - 1651בי"ס אנתרופוסופי – האומדן עמד על  2.8מלש"ח ,לא קיים כרגע
תקצוב מועצה ו/או משרדים אחרים ,מבוקש השלמה במסגרת ההלוואה של
 500אש"ח.
תב"ר  - 1653רכישת מכלי אשפה – האומדן עמד על  200אש"ח ,תקצוב מועצה
ו/או משרדים אחרים עומד על  50אש"ח ,מבוקש השלמה במסגרת ההלוואה
של  150אש"ח.
תב"ר  - 1661שיפוץ כבישים  – 2020האומדן עמד על  1.64מלש"ח ,תקצוב
מועצה ו/או משרדים אחרים עומד על  250אש"ח ,מבוקש השלמה במסגרת
ההלוואה של  1.39מלש"ח.
תב"ר  - 1662שיפוצי מוסדות חינוך  - 2020האומדן עמד על  1.65מלש"ח,
תקצוב מועצה ו/או משרדים אחרים עומד על  150אש"ח ,מבוקש השלמה
במסגרת ההלוואה של  1.5מלש"ח.
סה"כ הלוואה מבוקשת –  10מלש"ח

שרונה
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אילניה

ישראל פרידמן מבקש לדעת האם ההלוואה הקודמת לא היתה אמורה לסגור את כל התברים
הפתוחים של המעונות.

בית קשת

שמואל איזנברג ענה כי לאור העובדה כי אנחנו מוגבלים עם ההלוואות המאושרות ,אנחנו
מתקדמים בהתאם לקצב הביצוע ומנסים במקביל להשיג מקורות תקציביים
למימון העבודות.

בית רימון

אופיר שיק

ארבל

הלוואות קודמות יועדו לביצוע עבודות בנושא המעונות ,אך לא לסגירה סופית
של העבודות האלה .כרגע מבוקש תקציב לסגירת התב"רים.

גבעת אבני

רחלי בן זקן

מבקשת לדעת אם כל כספי ההלוואה מיועדים לסגירה של עבודות קודמות
ואנחנו לא משקיעים בשום פרויקטים חדשים.

אופיר שיק

כ 6-מלש"ח מכספי ההלוואה המיועדת מיועדים לפרויקטים חדשים .עשינו
ישיבות רבות להפקת לקחים בנושא המעונות על מנת לראות איך מבצעים
אותם בצורה יותר ממוקדת מבחינה תקציבית ועל מנת לא לחרוג מהאומדנים
כפי שקרה בחלק מהמעונות הנוכחיים.

הודיות
הזורעים
כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים

ישראל פרידמן מבקש לדעת האם המיקום הנוכחי של שירת הגליל הוא מיקום הקבע ,ואם
לא – האם יש הצדקה להשקעה של כל כך הרבה כספים במיקום זמני .בנוסף
מבקש לדעת אם הוסכם החזר השקעות עם הודיות על הכספים שמושקעים
שם.

לביא

אופיר שיק

מתייחס ואומר כי זה טרם הוכרע סופית ,אך זאת אחת החלופות שקיימות.
להרים בית ספר קבע לשנה הבאה זה כמובן לא ריאלי – ולכן זאת החלופה
הריאלית היחידה כעת ,לצד דיון וחשיבה על מיקום הקבע שקורה במקביל.

מצפה

ניצן פלג

אני מאד מעוניין שגם מבנה הקבע יהיה בהודיות ,ויש היענות בהודיות לכך.

מצפה נטופה

אבשלום חביב מבקש לדעת איך קובעים איפה בונים מעון יום חדש .מי הפורום שמקבל את
ההחלטה והאם לא נראה נכון לשתף חברי מליאה לגבי היישובים שלהם אם
מתקבלת החלטה לגבי היישוב.

שדמות דבורה

אופיר שיק

כפר קיש

מסד

שדה אילן

מתייחס כי בהתאם להרשאות שהתקבלו וישיבת צרכים שמתבצעת במסגרת
פעילות תנופ"ה.

שרונה

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
ניצן פלג

מתייחס כי תפקידם של חברי מליאה הוא ממלכתי ,וההחלטות מתקבלות
בפורום מקצועי לפי צרכים בפועל .ההחלטות מתקבלות מול יו"ר ועד מקומי
של היישוב עם סיכום שיוצא שמכותב אליו גם חבר המליאה.

רחלי בן זקן

מאיפה התקציב המיועד לבניית המעון בלביא ,אם זה לא נכלל בבקשת
ההלוואה ?

אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון

שמואל איזנברג יש תקציב משמעותי שמכסה את רוב עלות הבניה של המעון מהתמ"ת,
וממילא ההוצאה בפועל תהיה בשנת  2021ולא בשנת .2020

גבעת אבני
יהודה גמליאל מבקש לדעת האם אישרנו במליאה את רשימת התברים האלה?
הודיות
הזורעים

שמואל איזנברג כעת אנחנו מבקשים לאשר את ההלוואה ואת השימושים בה .רשימת
התב"רים הועברה וההלוואה הנוכחית באה להשלים את ההוצאות הנדרשות
לכל תב"ר.

כדורי

רחלי בן זקן
כפר זיתים

החלטנו בעבר שהקצאת הכסף לנושא הפחים יאושר רק אחרי הצגה של הנושא
על ידי מנהל מחלקת איכו"ס ,ולכן לא ברור למה היא נכללת במסגרת
ההלוואה.

כפר חיטים
נפתלי פרידלנדרההערה מקובלת  -אכן נאמר שהנושא יוצג על ידי מיקי ורק אחרי זה יאושר.
כפר קיש

ניצן פלג
לביא

על מנת שלא נצטרך לעבור את כל התהליך שוב מול משרד הפנים עבור 150
אש"ח של נושא פחי האשפה ,נכון יותר להכליל גם את נושא הפחים כרגע ולא
לבצע הוצאת כספים בפועל בנושא הפחים ,עד לדיון עם מיקי בנושא.

מסד

אהובה שחור

מבקשת הבהרות לגבי תב"ר הסובה ביד ששון והעבודות הנדרשות.

מצפה
יהודה גמליאל מבקש הבהרות בנוגע ל  300אש"ח נוספים שנדרשים לתב"ר הסובה ביד ששון.
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה

שמואל איזנברג מתייחס ומסביר את היקף ההוצאות – הוצאה משוערת כוללת של כ5-
מלש"ח ,בעוד כיום הוצא כ  4.7מלש"ח.

אופיר שיק

מתייחס ומפרט כי העבודות בפועל הסתיימו כמעט לגמרי (בעיקר הסדרי
ביטחון – שערים שיוצבו ככל הנראה השבוע) ונותר רק סגירת התב"ר מבחינה
חשבונאית.
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הוחלט לאשר קבלת הלוואה מבנק מרכנתיל דיסקונט בסך  10מיליון  ₪לתקופה של  15שנים,
במסלול פריים מינוס  ,0.1%וכנגד שיעבוד הכנסותיה העצמיות של המועצה מכלל הנכסים
שבשטחה ,לא כולל הכנסות ממים וביוב ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
יצוין כי הוצאות בתב"ר רכישת פחי אשפה – לא יבוצעו בפועל ,עד להצגה במליאה של הנושא
על ידי מנהל מחלקת תברואה.

אילניה
ארבל
בית קשת
.6
בית רימון
גבעת אבני
הודיות

עדכון תנאי הלוואה לפרויקט סולארי  -תב"ר 1675
נפתלי פרידלנדר בישיבת המליאה הקודמת אשרנו את תנאי הלוואה לפרויקט הסולארי ,לאחר
בחינה כלכלית נוספת ,אנחנו מבקשים לעדכן את תנאי ההלוואה כך שתיפרס
על פני  15שנה ולא  10שנים כפי שבוקש בישיבת המליאה הקודמת.
שמואל איזנברג בהתאם לפריסה המבוקשת ,יישארו רווחים משמעותיים יותר לחברה
הכלכלית ולכן לדעתנו מסלול זה כדאי יותר.
יהודה גמליאל היה צריך לוודא את המספרים לעומק לפני הישיבה הקודמת ולהביא את
הדברים בצורה יותר מסודרת לאישור המליאה.

הזורעים
כדורי

נפתלי פרידלנדרההערה מקובלת.
כפר זיתים

אהובה שחור

מבקשת לדעת האם לא נכון יותר לקחת הלוואה עם החזר שפרוס על פני
 20/25שנה.

דודו ברגר

מבקש להגיע יותר מוכנים לדיונים בסכומים כאלה ,כי גם בדיון הקודם בנושא
ההלוואה היה חומר והסברים חסרים.

כפר חיטים
כפר קיש
לביא

ניצן פלג

ההערה מקובלת.

מסד
הוחלט לאשר קבלת הלוואה מבנק מרכנתיל דיסקונט בסך  2.5מיליון  ₪לתקופה של  15שנים,
במסלול פריים מינוס  ,0.4%וכנגד שיעבוד הכנסותיה העצמיות של המועצה מכלל הנכסים
שבשטחה ,לא כולל הכנסות ממים וביוב ,ברוב של  15בעד 0 ,מתנגדים ,נמנעת אחת (רחלי בן
זקן).

מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה

.7

אישור דחיית פירעון תשלומי ארנונה
מבוקש אישור המליאה לדחיית תשלומי ארנונה לענף התיירות ובקשות
ניצן פלג
מיוחדות לדחייה לעסקים נוספים בהתאם לקריטריונים שייקבעו.

שרונה
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אילניה

שמואל איזנברג מדובר על דחייה עד ליום  1.5.20בהתאם לאישור משרד הפנים שניתן לכך.
התשלומים יהיו עם הפרשי הצמדה אך ללא ריביות ופיגורים.

ארבל

רחלי בן זקן

בית קשת

שרון דוידסקו מדגישה כי מדובר על דחיית תשלום

בית רימון

שמואל איזנברג להערכתנו מדובר על משמעות של כ 250 -אש"ח בחודשיים.

גבעת אבני

נפתלי פרידלנדרמתייחס לשאלתה של רחלי ,כי ההחלטה נולדה לפני כשבוע שאז הנפגעים
העיקריים מהמשבר היו עסקי התיירות ,בינתיים הרבה דברים השתנו ,ואנחנו
ממתינים להנחיות משרד הפנים בנוגע לנושא הארנונה מעבר לאישור הנקודתי
שניתן לדחיית התשלומים עד ליום .1.5.2020

הודיות

מבקשת לדעת מדוע רק עסקים בתחום התיירות ,ובכמה כסף מדובר

הזורעים

אריה אברהם
כדורי

מבקש לדעת אם מחלקת גביה עובדת כרגע והאם אין מחשבה על דחיית
ארנונה למגורים גם כן .לדעתו נכון לייחד פרסום נקודתי לעניין הזה על מנת
שיהיה נגיש לכל האנשים

כפר זיתים
נפתלי פרידלנדרמחלקת גבייה עובדת כרגיל.
כפר חיטים

ניצן פלג

ביטול ארנונה אינה בסמכותנו ,ודחיית ארנונה לתושבים כרגע אינה על הפרק.

כפר קיש
לביא

הוחלט לאור נגיף הקורונה ,לאשר דחיית פרעון תשלומי ארנונה לענף התיירות וסיווגי סמך
לענף התיירות ובקשות מיוחדות לדחייה בהתאם לקריטריונים שייקבעו עד ליום 1.5.2020
ברוב של  15בעד 0 ,מתנגדים ,נמנעת אחת (רחלי בן זקן).

מסד
אבשלום חביב מבקש לדעת מה לגבי ועדה לבניין ערים.
מצפה

רחלי בן זקן

הוועדה מתקיימת באמצעות זום ב .30.3.2020

אהובה שחור

מה לגבי נושא השכר

מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה

נפתלי פרידלנדר לאור העובדה שהישיבה מתקיימת במתכונת לא רגילה ,הוחלט לדחות את
הנושא לישיבה הבאה בעצת היועצת המשפטית.

שרונה
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הדס דרי
אילניה
ארבל
בית קשת

מבקשת לדעת אם יש כוונה לפגוע בסל השירותים המועברים ליישובים לאור
מצב החירום.

נפתלי פרידלנדראין כוונה כזאת.
נועל את הישיבה.19:50 :

בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים

____________________

נפתלי פרידלנדר
מנכ"ל המועצה

____________________

ניצן פלג
ראש המועצה

כדורי
כפר זיתים
כפר חיטים
כפר קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה נטופה
שדה אילן
שדמות דבורה
שרונה
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