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מבוקש לאשר נושא נוסף שלא על סדר היום  -החלפת חברת דירקטוריון בחכ"ל  /הוספת חבר לוועדת
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1

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

אילניה
ארבל
בית קשת

פסטיבל השקד נערך בסופ"ש והיתה הצלחה גדולה ,רון תירוש והמרכז הקהילתי הרימו אירוע מרשים
מאד .נפיק לקחים מתוך תקווה לשפר את הנדרש לקראת שנה הבאה.
יריד התיירות  MITMנערך שבוע שעבר – למעלה מ  20אלף איש ביקרו בכנס .העמדנו דוכן שזכה
לחשיפה גדולה והביא חשיפה יפה לכל האזור.
מחצבות גבעת לחם – ישנן שתי מחצבות שמתוכננות במרחב .הוועדה המחוזית מתנגדת כמובן בצירוף
התנגדות המועצה שרתמה לצורך העניין עורך דין שמתמחה בנושא.

בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים

תשתיות ביישוב הישן ובורות בכבישים – המצב בכי רע ,יש המון בורות בכבישים הראשיים וביישובים
אנחנו מובילים פיילוט עם נציגי המועצות האזוריות על מנת לאגם את כל הנתונים וברגע שתהיה
ממשלה בכוונתו להילחם חזק על הנושא הזה.
תיכון דתי – התכנסה קבוצה לשיח ראשוני על הנושא ולחשוב על כיוונים אפשריים.
מרכז חינוכי טכנולוגי – מתקדם יפה בקדמת גליל ,יש שיח סביב הנושא .לימור מובילה את הנושא
ברמה הפדגוגית .השאיפה היא לפתוח את המרכז כבר בספטמבר .2020

כדורי
קדמת גליל – הוקצה סכום של כ  2.3מלש"ח לתכנון ובקרוב נצא לדרך לתחילת תכנון.
כפר-זיתים
כפר-חיטים
כפר-קיש

אפליקציית מוקד – בשבועות האחרונים התחלנו להתכנס לנושא ולקבל כל שבוע פלט של כמה פניות
הת קבלו ,כמה נפתחו כמה טופלו וכו' ,על מנת לבצע מעקב טוב יותר על המענה לפניות ולשפר את
הנדרש.
פה-ריפריה מדברת – מתוכנן כנס ביום שלישי הקרוב במלון לביא על בסיס הרצאות טד ,להכשרת
דוברים בכלל המועצות האזוריות.

לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן

זומו בגליל התחתון – מיזם שמתוכנן במהלך חודש מאי בפארק התעשיות קדמת גליל שחושף לאמנות
ותרבות .מיזם ייחודי ויפה במסגרת חגיגות ה .70
תב"ר בית כנסת גבעת אבני – מבקר המועצה נכנס לבדיקה של הנושא.
תאונות דרכים – נערכו מספר פגישות בנושא בהובלה של נעם תבור ואנחנו בוחנים אפשרות לגיבוש
תוכנית מועצתית בנושא.
קידום עסקים קטנים במרחב – נושא שאנחנו רוצים לקדם כוועדה מקומית לתכנון ובניה ,בדגש על
עסקים קטנים של עד כ  50מ"ר .נשב כוועדה לגיבוש מדיניות.

שדמות-דבורה
שרונה
גיבוש חזון למועצה – ביום חמישי שישי נתכנס לסדנה לגיבוש חזון של המועצה ,נוכחותכם חשובה
מאד.
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אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים

.1

אישור חוק פסולת עודפת
נפתלי פרידלנדר החוק בא לתת מענה לכך שרשות מקומית תגבה אגרת פינוי פסולת מחוץ
לארנונה הכללית ,ובלבד שמדובר בפינוי פסולת הקשורה לתהליכי הייצור של
המפעל מעבר לרמת בסיס מסוימת שתיקבע .הדבר נובע בין היתר מעקרון של
צדק סביבתי ,המטיל את מימון הטיפול והמחזור של פסולת על יצרניה.
הנושא עלה בעבר לאישור המליאה ,שביקשה הבהרות ובירורים נוספים
ושהנושא יעלה שוב שיהיה בשל להצבעה חוזרת במליאה .נשלחו שאלות רבות
על ידי חברי המליאה וניתן מענה לשאלות בדמות דף שאלות ותשובות מרוכז
שנשלח לעיון החברים.
במקביל הנושא עוכב על ידי משרד הפנים שביקש הבהרות בנוגע לתחשיבים
הכספיים ,וכעת שהתחשיב אושר על ידי משרד הפנים ,מובא הנושא לאישור
מליאת המועצה כתנאי לחיקוק חוק העזר.

דדי בן דוד

לא נכון לאמץ את החוק אלא כשרוצים לאכוף אותו בפועל .צריך שהמועצה
תדאג לפינות מחזור ראויות לפני שמקדמים חוק כזה .ברגע שהיום מאשרים
את החוק הזה והוא יהיה על המדף – בעוד חודש  /חודשיים שלושה המועצה
יכולה להחליט שהיא מפעילה את החוק בלי לשאול את המליאה – זה לא תקין
ולא נכון לקדם את זה ככה .יש גבול כמה אפשר לקחת מהתושבים.

ניצן פלג

מבקש לדייק כי לא לוקחים שום דבר מתושב אלא מעסק – יש הבדל גדול.
חלק מתכנון של עסק בין השאר זה גם נושא האשפה .זה חלק מתשומות העסק
שצריך לקחת בחשבון.

אבשלום חביב

מתנגד לקידום החוק במיוחד לגבי עסקים קטנים ,שהנטל שנופל עליהם הוא
בין כה גדול ,בין השאר לאור העלאת המיסים .צריך לייצר מדרג נוסף של
החרגה של עסקים קטנים מהעסק.

אהובה שחור

אם איסוף הזבל לא כמו שצריך ,אין מה לחכות למליאה עם הצעקה הזאת.
כמו שמפעל דואג להכנסת סחורה ,הוא צריך לדאוג להוצאת סחורה .אנחנו
משלמים ארנונה ומממנים את פינוי הפסולת הזאת של עסקים – זה לא צריך
להיות כך .עסק צריך לתכנן את ההכנסות שלו ושל ההוצאות שלו ,ובכלל זה
נושא הפסולת.

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

נועם תבור

מקובל עליי המדרוג של קודם לאמץ את החוק ולחוקק ואז להחליט אם
להפעיל ולאכוף בפועל .מבקש לדעת האם עסק שלא מוציא זבל עודף עדיין
יחויב ?
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מפקח מטעם המועצה יגדיר כלי אצירה נפרדים והמועצה תפנה רק את כלי
האצירה שהיא מעמידה ,בעוד בעל העסק יחויב לפנות (או לשלם למועצה בעד
הפינוי) של כלי האצירה הנוספים.

יהודה גמליאל

יהיה קשה מאד לאכוף את זה ,מניסיוני כבעל עסק – אי אפשר לבדוק מי זרק
כמה ואיפה.

ניצן פלג

כבר כיום יש חקלאים גדולים אצלנו במועצה שמפנים לבד את הפסולת
העודפת שלהם וכך צריך להיות .מציע לאשר את החוק ולהביא לדיון בהמשך
בנושא האכיפה.

אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני

ישראל פרידמן

לאחרונה נפלו הרבה גזרו על החקלאים .צריך לראות את המכלול ולא רק את
ההיבט הכספי הנקודתי של חוק העזר הזה .צריך לראות איך הולכים בין
הטיפות ולא פוגעים בעסקים שהם הלב של הגליל התחתון – העסקים
החקלאיים .כל עוד לא פתרנו את נושא המכולות ,אנחנו מייצרים סיר לחץ על
החקלאים ובעלי עסקים יזרקו את הפסולת העודפת שלהם למכולות ובכך לא
פתרנו כלום.

דודו ברגר

מבקש לדעת האם יש אפשרות לערוך את הטיוטה המוצעת ולהגדיר שעסק
קטן מתחת ל  15עובדים יוחרג מהחוק0.

כפר-חיטים

רחלי בן זקן

מבקשת לדעת האם טיוטת החוק עברה דרך ועדת סביבה.

כפר-קיש

נועם תבור

אכן עברה והוועדה דנה על הנושא.

גלית ארז

עם כל הרגישות לנושא החקלאים .יש עסקים נוספים שלא גומרים את החודש.
לא נכון להחריג דווקא את החקלאים.

עו"ד אבי שמואלי

הרציונל של החוק הוא להפחית את כמות הזבל המיוצר ולשפר את איכות
הסביבה והנראות של היישובים .בהיבט הפרקטי האכיפה בפועל של החוק
היא בלתי אפשרית על עסקים קטנים באמצעים הנוכחיים שיש למועצה.

שלום אשכנזי

חייב לציין שבתור בעל העסק שככל הנראה יש לו הכי הרבה מה לחשוש
מקידום החוק ,אני מוטרד מהאמירה של עו"ד אבי שמואלי.

הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים

לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

ניצן פלג

המצב כיום הוא שכלל התושבים משלמים את הפסולת העודפת של העסקים
הפרטיים .זהו מצב בעייתי ולא הוגן שצריך להסדיר אותו – והכלי לעשות את
זה ,הוא באמצעות חוק העזר.
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אילניה
ארבל
בית קשת

כרגע כל עוד אין לנו חוק עזר זה מעמיד את המועצה במצב בעיתיי מבחינה
משפטית .מציע לקבל החלטה על אימוץ חוק העזר ,ולאחר שיחוקק באופן
רשמי ,נערוך דיון נוסף על גיבוש מדיניות האכיפה של החוק.

הוחלט לאשר את נוסח חוק עזר לגליל התחתון (טיפול בפסולת) ,התש"ף ,2020-ברוב של  12בעד1 ,
נמנעים (אריה אברהם) 3 ,מתנגדים (אבשלום חביב ,ישראל פרידמן ,דדי בן דוד).

בית רימון
.2
גבעת אבני

אישור חוקי סביבה
נפתלי פרידלנדר למועצה מותר לגבות קנסות רק לפי חוקי עזר שנכללים בצו המועצות
המקומית (עבירות קנס) התשל"ג 1973-בלבד .נכון להיום ישנם חוקי עזר
ספורים שכלולים בצו המועצות מה שמותיר את המועצה ללא יכולת אכיפה
מספקת בתחום של חוקי סביבה .לפיכך ברצוננו לקדם אכיפה בתחומים אלו
באמצעות שורה של חוקי מדינה .אכיפה לפי חוק האכיפה הסביבתית אצלנו
מחייבת החלטה של מליאת המועצה.
הוצגה חוות דעת של תובעת המועצה ,עו"ד לילך גפני שממליצה לקבל החלטה
במליאת המועצה על אכיפה לפי חוקי הסביבה המדינתיים ,כך שמיקי יוכל
להשתמש בסמכויות שלו ,וכך שנוכל להטיל את הקנסות הרלוונטיים יותר,
ללא הידרשות לצו קנס.

הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חיטים

נעם תבור
כפר-קיש

הנושא לא הובא לדיון בוועדה לאיכות סביבה ,מן הראוי היה לקיים דיון על
החוקים האלה.

נפתלי פרידלנדר מזכיר כי מדובר על חוקים של הכנסת שחוקקו ,ואישור המליאה הנדרש הוא
טכני בלבד.

לביא
מסד

ניצן פלג

הנושא יידחה לישיבה הבאה לאחר שיידון עם ועדת איכות סביבה.

מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן

.3

דיון בדוח ביקורת 2018
נפתלי פרידלנדר דוח הביקורת שבוצע על ידי משרד הפנים נמסר לידי המועצה ונוגע למספר
נושאים בדגש על מינהל תקין והתנהלות כספית תקינה.

שדמות-דבורה
שרונה

חשוב לציין שהדו"ח עוסק ברובו בתקופה של המועצה הקודמת ,אך יחד עם
זאת נקודות רבות שצוינו בדו"ח ככאלה שמצריכות תיקון ושיפור ,כבר
בתהליך של שינוי וחלקם כבר תוקנו באופן מלא.
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נועם תבור
אילניה
ארבל
בית קשת

נערך דיון מקיף בדו"ח הביקורת ובהתייחסות המועצה לדוח במסגרת וועדת
ביקורת ,ואנחנו מציגים לעיון חברי המליאה התייחסות של ועדת ביקורת
לממצאי הדו"ח אחרי שהוועדה בחנה את הדברים ולאחר ששמענו וקראנו את
תגובת המועצה ,ביחס לליקויים שהועלו בדו"ח .התייחסות ועדת ביקורת
לדו"ח ולתגובת המועצה נשלחה גם לחברי המליאה במסגרת חומרי הרקע
לישיבה.

נפתלי פרידלנדר באם אין הערות  /שאלות נוספות מצד חברי המליאה ,אנו רושמים לפנינו
שהמליאה קיבלה נתונים אלו.

בית רימון
גבעת אבני
הודיות

.4

אישור תקציב וועד מקומי – הזורעים
נפתלי פרידלנדר וועד מקומי הזורעים העביר באיחור את התקציב המאושר שלו לשנת ,2020
ולכן לא נכלל ברשימת היישובים שאושרו לקראת סוף שנת  .2019מבוקש
בזאת לאשר את תקציב הוועד שמשקף נכונה את השתתפות המועצה בסל
השירותים ובגובה המיסים המאושרים לגבייה.

הזורעים
כדורי
כפר-זיתים

הוחלט לאשר את תקציב וועד מקומי הזורעים לשנת  2020ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים0 ,
מתנגדים.

כפר-חיטים
כפר-קיש
.5
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן

אישורי תב"רים:
שמואל אייזנברג – מביא לאישור את התב"רים הבאים:
פארק לאומי אולימפי גליל תחתון  -תב"ר 1187
מאושרת העברה לקרן עב' פיתוח תברים  2020וסגירה של התב"ר ,ברוב של  16בעד0 ,
נמנעים 0 ,מתנגדים.
כביש גישה בי"ס עלי גבעה תב"ר 1404
מאושרת הקטנה ב  ₪ 116,757והעברה לתב"ר  - 1674שיפוץ מבנה ציבור ג .אבני ברוב של 16
בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

שדמות-דבורה
שרונה

מאושרת הקטנה ב  79,813והעברה לתב"ר - 1519מגרש דשא סינטטי ג .אבני ברוב של  16בעד,
 0נמנעים 0 ,מתנגדים.
מאושרת הקטנה ב  144,211והעברה לתב"ר - 1589מתקני משחקים ג .אבני ברוב של  16בעד,
 0נמנעים 0 ,מתנגדים.
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אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות

בית כנסת בגבעת אבני – תב"ר 1460
עו"ד אבי שמואלי מליאת המועצה ביקשה לא לבצע פעולות בתב"ר זה עד לבירור הנושא.
הנושא הועבר לבירור של מבקר המועצה ונערכו ישיבות בנושא איתו
להעברת כל החומרים.
יחד עם זאת ,מבוקש לבצע העברה כספית לקבלן ש .מלמה וזאת לאור צו
שיפוטי בנושא בהקשר לפשרה שבוצעה עם הקבלן וקיבלה תוקף משפטי
וזאת טרם המליאה אמרה את דברה בישיבתה הקודמת .בנוסף הוצגה חוות
דעתו של היועץ המשפטי של המועצה ,המבקשת לאשר את פעולה זו שאם
לא כן – יהיה בכך הפרת צו שיפוטי.
מאושרת העברה של תשלום בגובה  ₪ 136,000לש .מלמה בהתאם לצו שיפוטי ברוב של  16בעד,
 0נמנעים 0 ,מתנגדים.

הזורעים

סקר מדידות  - 2017תב"ר 1467
מאושרת הגדלה מקרן היטל ביוב וסגירה של התב"ר ב  ₪ 137,836ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים,
 0מתנגדים.

כפר-זיתים

מגרש דשא סינטטי בגבעת אבני  -תב"ר 1519
מאושרת העברה מתב"ר  1404והגדלה של התב"ר ב  79,813וסגירה של התב"ר ,ברוב של 16
בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

כדורי

כפר-חיטים
כפר-קיש

ככר בצומת ראשי  -מושב שרונה  -תב"ר 1551
מאושרת העברה מתב"ר  1610של  ₪ 617,000והגדלה של התב"ר ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים,
 0מתנגדים.

מסד

מועדון רב תכליתי במצפה נטופה  -תב"ר 1559
מאושרת הגדלה של התב"ר ב  ₪ 750,000מחלף היטל השבחה ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים0 ,
מתנגדים.

לביא

מצפה
מצפה-נטופה

תאורה מגרש משולב כפול גבעת אבני  -תב"ר 1562
מאושרת סגירה של התב"ר ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

מתקני משחקים בגבעת אבני  -תב"ר 1589
מאושרת העברה מתב"ר  1404והגדלה של  144,211וסגירה של התב"ר ,ברוב של  16בעד0 ,
נמנעים 0 ,מתנגדים.
הסדרת כביש גישה מתחם גנ"י שדמות דבורה  -תב"ר 1595
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אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות

מאושרת העברה מתב"ר  1610והגדלה של התב"ר ב  ,₪ 170,000ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים0 ,
מתנגדים.
מתקני משחקים הזורעים תב"ר 1605
מאושרת העברה מק .עבו' פיתוח והגדלה של  5,812וסגירה של התב"ר ,ברוב של  16בעד0 ,
נמנעים 0 ,מתנגדים.
קירצוף וריבוד כבישים פנימיים  - 2019תב"ר 1610
מאושרת העברה לתב"ר  1551כיכר בצומת ראשי שרונה והקטנה של  ₪ 617,000ברוב של 16
בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
מאושרת העברה לתב"ר  1595הס' כביש גישה מתחם גנ"י שדמות דבורה והקטנה של 170,000
 ₪ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

הזורעים

רכישת אוטובוס  - 2019תב"ר 1619
מאושרת הגדלה מסעיף שוטף  199400091של  ₪ 327,961ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים0 ,
מתנגדים.

כפר-זיתים

הלוואת פיתוח  - 2019תב"ר 1629
מאושרת סגירה של התב"ר ,ברוב של  15בעד 0 ,נמנעים 1 ,מתנגדים (רחלי בן זקן).

כדורי

כפר-חיטים
כפר-קיש
לביא

מיחזור הלוואות פיתוח  - 2019תב"ר 1641
מאושרת סגירה של התב"ר ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
סקר מדידות  - 2020תב"ר 1652
מאושרת פתיחה של התב"ר ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

מסד
מצפה

רכישת מיכלי אשפה  -תב"ר 1653
הוחלט לא לאשר את התב"ר ולהביא אותו לדיון חוזר בישיבת המליאה הבאה ,אחרי שמנהל
מחלקת תברואה יציג תוכנית מקיפה לנושא החלפת פחי  1100ליטר ביישובים.

מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

מרוץ התבור  +צעדת הארבל  - 2020תב"ר 1660
מאושרת פתיחה של התב"ר ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
קרצוף וריבוד כבישים  - 2020תב"ר 1661
מאושרת פתיחה של התב"ר ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
8

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

אילניה
ארבל

שיפוצי קיץ מוס"ח  - 2020תב"ר 1662
מאושרת פתיחה של התב"ר ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
פסטיגליל  - 2020תב"ר 1663
מאושרת פתיחה של התב"ר ,ברוב של  15בעד 1 ,נמנעים (רחלי בן זקן) 0 ,מתנגדים.

בית קשת
בית רימון
גבעת אבני

שיפוץ אולמות ספורט  - 2020תב"ר 1664
מאושרת פתיחה של התב"ר ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
שיפוץ מגרשי ספורט  - 2020תב"ר 1665
מאושרת פתיחה של התב"ר ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

הודיות
הזורעים
כדורי

עיצוב מרחבי למידה בית חינוך גלילי  -תב"ר 1666
מאושרת פתיחה של התב"ר ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
מכשירי קשר  -סיוע להערכות לחירום  -תב"ר 1667
מאושרת פתיחה של התב"ר ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

כפר-זיתים
כפר-חיטים
כפר-קיש

התנגדות להפעלת מחצבות בבקעת יבניאל  -תב"ר 1668
מאושרת פתיחה של התב"ר ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
עיצוב גן חדשני -ענבל ג .אבני  -תב"ר 1669
מאושרת פתיחה של התב"ר ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

לביא
מסד
מצפה

עיצוב גן חדשני -אורן -מ.נטופה  -תב"ר 1670
מאושרת פתיחה של התב"ר ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
תכנון ופיתוח תנופה  -תב"ר 1671
מאושרת פתיחה של התב"ר ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה

סימון והתקני בטיחות  - 2019תב"ר 1672
מאושרת פתיחה של התב"ר ,ברוב של  15בעד 0 ,נמנעים 1 ,מתנגדים (אריה אברהם).

שרונה
הס' מעגל תנועה בצ' כנ' ראשית כפר קיש  -תב"ר 1673
מאושרת פתיחה של התב"ר ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
שיפוץ מבנה ציבורי גבעת אבני  -תב"ר 1674
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מאושרת פתיחה של התב"ר ,ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
אילניה
הלוואה לפרויקט סולארי  -תב"ר 1675
מאושרת פתיחה של התב"ר ,ברוב של  15בעד 0 ,נמנעים 1 ,מתנגדים (רחלי בן זקן).
מאושרת קבלת הלוואה מבנק מרכנתיל דיסקונט בסך  2.5מיליון  ₪לתקופה של  10שנים,
במסלול פריים מינוס  ,0.4%וכנגד שיעבוד הכנסותיה העצמיות של המועצה מכלל הנכסים
שבשטחה ,לא כולל הכנסות ממים וביוב.

ארבל
בית קשת
בית רימון

עדכון סעיף בלתי צפוי לשנת :2020
הוצגו לחברי המליאה במסגרת מסמכי הרקע לדיון במליאה ,שינויים נדרשים בסעיף בצ"מ
בתקציב ( 2020הקטנת הסעיף) לצורך:
הגדלת השתתפות המועצה בתקציב המועצה הדתית בהיקף של  200אש"ח  -בהתאם להנחיות
משרד הפנים להכנת תקציב שנת  ,2020שהגיעו לאחר אישור תקציב  2020ע"י המליאה.
הגדלת השתתפות המועצה בתקציב הג"א בהיקף של  100אש"ח בהתאם לדרישות הג"א.
הגדלת תקציב אתר גולני בכ 140 -אש"ח .
רכישת אוטובוס צהוב  2019כ 330 -אש"ח .

גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חיטים
כפר-קיש
לביא

.6

בקשת גזבר המועצה לסיים את תפקידו בשנת 2020
שמואל איזנברג ביקשתי מראש המועצה להביא בפניכם את בקשתי לסיים את תפקידי כגזבר
המועצה במהלך השנה הקרובה (מצ"ב בקשתו של שמוליק שהועברה לחברי
מליאה לפני הדיון) ,וזאת לאחר למעלה מ  40שנה של שירות בתפקיד תובעני
זה .לאורך השנים התמודדנו עם אתגרים לא פשוטים ,ועם כניסתו של ניצן
לתפקיד ראש המועצה ובקשתו שאמשיך בתפקידי כגזבר המועצה ,נרתמתי
ונעניתי לבקשתו.

מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

מקווה שבתקופה זו תרמתי מניסיוני והידע שלי על מנת שהמשך ההתנהלות
הכללית תהיה נכונה והרשות תוכל להמשיך ולשרת את תושביה על הצד הטוב
ביותר.
מודה בהתרגשות לכולם על האמון ועל שיתוף הפעולה.
גזבר המועצה יוצא מן הדיון.
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נפתלי פרידלנדר בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  ,4/2014הארכת שירותו של עובד מעבר
לגיל  ,70לא תתאפשר ,אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו ,על פי המלצת ראש
הרשות ,באישור המועצה.
כזכור מליאת המועצה אישרה בפברואר  2019המשך העסקתו של גזבר
המועצה לשנה נוספת (פברואר  .)2020כעת מובא לאישור המשך העסקתו ,לצד
בקשתו של גזבר המועצה לסיים את תפקידו במהלך השנה וזאת לאחר
שיימצא מחליף ראוי ותתבצע חפיפה יסודית שתאפשר כניסתו של הגזבר/ית
החדש/ה לתפקיד בצורה מוצלחת.

אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון

ניצן פלג

גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי

בכוונתנו לצאת למכרז לאיתור גזבר/ית חדש אחרי פסח ,במהלך חודש אפריל.
לאור מרכזיות התפקיד של גזבר מועצה בכוונתנו לערוך תהליך איתור יסודי
ומקיף ואני מניח שתהליך האיתור ייקח כחודשיים .עם סיום תהליך האיתור
וכניסת גזבר חדש לתפקיד – נרצה לבצע חפיפה יסודית של מספר חודשים
נוספים ולכן מבקש את אישור המליאה להאריך את כהונת שמואל איזנברג
עד ליום .1.9.2020

מאושרת המשך העסקתו של מר שמואל איזנברג כגזבר המועצה עד ליום  ,1.9.2020ברוב של
 16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

כפר-זיתים
כפר-חיטים
כפר-קיש
לביא

.7

שינוי מורשי חתימה בבתי ספר  /ועדה מקומית לתכנון ובניה גליל תחתון
נפתלי פרידלנדר מבוקש אישור מורשה חתימה לחשבון ועד הורים בית ספר בית חינוך גלילי
לחתום על כל המסמכים שידרשו ע"י הבנק ,למסור הוראות לביצוע עסקאות
באמצעות פקסימליה ,לייצג את התאגיד ולפעול בשמו בכל העסקים ופעולות
עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון:

מסד

•

שמואל איזנברג ת.ז ,005573142 .גזבר מועצה אזורית הגליל התחתון
ומי מטעמו.

מצפה

•

קהת בר חמא ,מנהל בית ספר "בית חינוך גלילי" ת.ז.066582339 .

מצפה-נטופה

ברק דמתי ,יו"ר ועד ההורים ת.ז.29988037 .
•
הרכב חתימות מחייב :חתימת  2מורשי חתימה מתוך  3מורשי חתימה.

שדה-אילן
שדמות-דבורה

מאושר שינוי מורשי חתימה בחשבון ועד בית ספר – בית חינוך גלילי ,ברוב של  16בעד0 ,
נמנעים 0 ,מתנגדים.

שרונה
מבוקש אישור מורשה חתימה לחשבון בית ספר יד ששון לחתום על כל
המסמכים שידרשו ע"י הבנק ,למסור הוראות לביצוע עסקאות באמצעות
פקסימליה ,לייצג את התאגיד ולפעול בשמו בכל העסקים ופעולות עם הבנק
ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבון:
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•

שמואל אייזנברג ת.ז ,005573142 .גזבר מועצה אזורית הגליל התחתון
ומי מטעמו.

•

ראומה ביים ת.ז ,31171994 .מנהלת בית ספר "יד ששון".

אילניה
ארבל

מאושר שינוי מורשי חתימה בחשבון בית ספר – יד ששון ברוב של  16בעד 0 ,נמנעים0 ,
מתנגדים.

בית קשת
בית רימון

מבוקש אישור החלפת מורשה חתימה בחשבון מס'  229779הועדה המקומית
לתכנון ובניה גליל תחתון.
מורשי חתימה ראש המועצה ניצן פלג ,ת.ז  33912437וגזבר המועצה שמואל
אייזנברג ,ת.ז.005573142 .
הרכב חתימות מחייב  2המורשים יחד.

גבעת אבני
הודיות
הזורעים

מאושר שינוי מורשי חתימה בחשבון הועדה המקומית לתכנון ובניה גליל תחתון ברוב של 16
בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

כדורי
כפר-זיתים
כפר-חיטים
כפר-קיש

.8

החלפת חברת דירקטוריון בחכ"ל  /הוספת חבר לוועדת מכרזים.
נפתלי פרידלנדר מאושר מינויה של חברת המליאה – הדס דרי כנציגה בדירקטוריון החברה
הכלכלית לפיתוח הגליל התחתון (במקום כרמית ימיני) ,ברוב של  16בעד0 ,
נמנעים 0 ,מתנגדים.

לביא

מאושר מינויו של חבר המליאה – דדי בן דוד כחבר נוסף בוועדת מכרזים ,ברוב
של  16בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן

נפתלי פרידלנדר

מפאת קוצר הזמן דיון בעדכון שכר מהנדס המועצה ומבקר המועצה יידחה
לישיבת המועצה הבאה.

שדמות-דבורה
נועל את הישיבה.20:20 :
שרונה
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אילניה
ארבל
בית קשת

____________________

נפתלי פרידלנדר
מנכ"ל המועצה

____________________

ניצן פלג
ראש המועצה

בית רימון
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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