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אילניה

נפתלי /2019מליאה/פרוטוקולים16-

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 16/2019

ארבל

מיום  30בדצמבר 2019
בית קשת
משתתפים:

ניצן פלג  -ראש המועצה
אופיר שיק  -בית רימון
הדס דרי  -אילניה
דדי בן דוד – מצפה
אבשלום חביב  -ארבל
אריה אברהם  -כפר חיטים
גלית ארז  -בית קשת
רוביק סמאג'ה  -גבעת אבני
נועם תבור  -כפר קיש
רחלי בן זקן – שרונה
יהודה גמליאל – מסד
שלום אשכנזי – לביא
אהובה שחור  -שדמות דבורה
דוד בן אור  -מצפה נטופה

נעדרים:

כרמית ימיני – הזורעים
דודו ברגר  -גבעת אבני
ישראל פרידמן  -שדה אילן
אבנר כהן  -כפר זיתים

משתתפים נוספים:

אורטל יצחק ,רו"ח – סגנית גזבר
שמואל איזנברג – גזבר המועצה
נפתלי פרידלנדר – מנכ"ל המועצה
עו"ד שגיא רובינסקי – יועץ משפטי למועצה

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

תחילת הישיבה18:00 :

מצפה

על סדר היום:

מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה

.1
.2
.2
.3
.4
.5

עדכון ראש המועצה
סיכום פעילות תנופ"ה 2019
אישור תב"רים
אישור דוח משרות 2020
אישורים לבנקאות
אישור תקציבי וועדים מקומיים לשנת 2020

שרונה

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
.1

עדכון ראש המועצה
לאחר תקופה ארוכה שעוכבו סכומי כסף משמעותיים במשרד החינוך
ניצן פלג
שהכבידו מאד על ההתנהלות התזרימית של המועצה ,השתחררו היום לאחר
לחץ כבד של מרכז המועצות האזוריות ומרכז שלטון מקומי כספי משרד
החינוך שהיו מעוכבים.
נערך אתמול אירוע תרבות נוסף בכפר נהר הירדן בהובלת מחלקת תרבות של
המועצה – משתדל מאד להגיע לכל האירועים ומזמין את חברי המליאה להגיע
לאירועים גם כן.

.2

סיכום פעילות תנופ"ה בשנת 2019
המסמך שמוצג בפניכם הוא מסמך פנימי שתכליתו לשקף את הפעילות של
אופיר שיק
תנופה שאושרה במהלך השנה על ידי המליאה במסגרת אישורי תב"רים ,על
מנת לקבל הארות והערות מחברי המליאה ,ולהפקת לקחים לעתיד .הפעילות
מחולקת לשלושה ענפים שונים :תנופה ביישובים ,תנופה אזורית ותנופה
אסטרטגית.
אופיר מציג את הפעילויות השונות בשלושת הערוצים .סך ההשקעות בתנופה
ביישובים בשנת  2019הגיעה ל  ,₪ 13,668,806בתנופה אזורית 20,082,800
 ,₪בתנופה אסטרטגית .₪ 526,000

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

יהודה גמליאל

מבקש להוסיף רובריקה של תכנון מול ביצוע לטבלה שאופיר מציג.

לביא

רחלי בן זקן

מבקשת לא רק צילום תמונה של  ,2019אלא להכניס גם תמונת רוחב של
התב"ר לאורך זמן ,פתוח ,סגור עמידה בתקציב וכו' .אפשר לנצל את מנהל
הפרויקט החדש שאישרנו על מנת שיהיה במעקב תמידי על התב"רים
והפרויקטים השונים ,למנוע מצב של פרויקט שלא מנוהל טוב כפי שקרה
בכיכר בשרונה.

אהובה שחור

בתחושה שלי – מרגישה שאנחנו נכנסים יותר מדי למקומות של אנשי
המקצוע .אנחנו לא אמורים לעשות את העבודה במקום אנשי המקצוע
במועצה .צריך לתת אמון בעובדים המקצועיים.

ניצן פלג

יש נוהל מסודר של עבודה על תב"רים .אם רוצים מידע קונקרטי על תב"ר
אפשר לפנות ונספק את כל המידע.

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

אריה אברהם

בהתייחס לדבריה של אהובה שחור ,חושב שאנחנו רחוקים מאותו גבול מרחק
גדול ,חובתנו כחברי מליאה להתעמק בפרטים של התב"רים – במיוחד
בפרויקטים בהיקפים כספיים גדולים.

נעם תבור

מבקש לדבר על משהו תהליכי ,דובר על התוכנית האסטרטגית – מבקש
שחברי המליאה יהיו שותפים בדרך ושלא נקבל את זה רק כמוצר מוגמר .נכון
לדעתו שבמליאה זה יעלה בשלבים – מדובר על דבר מהותי מדד להתנהלות
המועצה.
ביחס לתוכנית שטחים פתוחים – העברנו הערות של ועדת איכות סביבה,
מבקש לדעת האם התב"ר נסגר.

ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות

שלום אשכנזי

מבקש לשאול איך המועצה מתעדפת הקצאת פרויקטים ,האם ניתן לראות את
הפרמטרים לתעדוף של יישוב מסויים על פני יישוב אחר.

אבשלום חביב

לגבי התב"רים מבקש אחת לרבעון לקבל דו"ח מסכם .לכל הפחות ביחס
לתב"ר שעומד בפני חריגה.
בנוסף  -מבקש שוועדות המועצה יגישו למליאה ,דו"ח תקופתי מה נעשה
בתחום הוועדה .ומבקש שנציגי המועצה ברשויות ניקוז וכו' – יגיעו אחת
לתקופה לעדכן.

ניצן פלג

בהתייחס לדבריו של נעם ,אנחנו מגבשים תוכנית לעיצוב וגיבוש האסטרטגיה,
שמנהלי המחלקות וחברי המליאה יהיו שותפים מלאים לה .ביחס לשאלה
ששלום העלה ,ניתן לראות את הפרמטרים לתעדוף של יישוב להקצאת
פרויקט בתוכנית החומש של אופיר.

הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חיטים
כפר-קיש
לביא
מסד
.3
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

אישור תב"רים
שמואל איזנברג מציג את הפרויקטים לאישור המליאה:
בית פיס לתרבות גליל תחתון  -תב"ר 1244
מבוקש הגדלה של  2מלש"ח מהלוואת פיתוח  – 2019תב"ר . 1629
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ברוב של  13בעד 0 ,נמנעים 1 ,מתנגדת
(רחלי בן זקן).
סקר נכסים ציבוריים בתחום המועצה  -תב"ר 1245
מבוקש סגירה של התב"ר.
הוחלט לאשר סגירה של התב"ר ברוב של  14בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
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מסוף  +סובה  +כביש גישה לביה"ס לביא  -תב"ר 1290
מבוקש הגדלה של  1מלש"ח מהלוואת פיתוח  – 2019תב"ר . 1629
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ברוב של  14בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
נגישות למבני ציבור ושצ"פ בתחום המועצה  -תב"ר 1396
מבוקש העברה לקרן עבודות פיתוח  2019של  ₪ 7,278וסגירה של התב"ר.
הוחלט לאשר סגירה של התב"ר ברוב של  14בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
כביש גישה בי"ס עלי גבעה תב"ר 1404
מבוקש הגדלה של  ₪ 152,221מרשות ניקוז כנרת .2019
רוביק סמאג'ה – מבקש הבהרה ותיקון מה היישוב התחייב ומה העמותה.
שמואל איזנברג – ההערה במקומה ,מדובר על התחייבות של העמותה.
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ברוב של  14בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
תכנון לשטחים פתוחים במרחבי המועצה  -תב"ר 1430
מבוקש סגירה של התב"ר והעברה של  ₪ 15,260לתב"ר 1622
הוחלט לאשר סגירה של התב"ר ברוב של  13בעד 0 ,נמנעים 1 ,מתנגדת (רחלי
בן זקן).
בניית מעון יום בשדמות דבורה  -תב"ר 1455
מבוקש העברה מקרן עבודות פיתוח  2019של  ₪ 1966וסגירה של התב"ר.
הוחלט לאשר סגירה של התב"ר ברוב של  14בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
בית כנסת בגבעת אבני  -תב"ר 1460
מבוקש הגדלה של  1מלש"ח מהלוואת פיתוח לשנת  – 2019תב"ר 1629
אריה אברהם – מבקש לדעת מדוע ממשיכים לשפוך כספים על הקמת בית
הכנסת.
שמואל איזנברג – מפרט כי תוך כדי הבניה בוצעו עבודות ללא אישור של
הגורמים המוסמכים במועצה .מספר קבלנים קיבלו אישורים לטענתם
מהמועצה הדתית ומהנדס המועצה ,ללא אישור של מורשי החתימה במועצה.
דדי בן דוד – מבקש לא לדון בנושא ,ולא להעלות את התב"ר להצבעה לאור
מה שנאמר על ידי גזבר המועצה.
יהודה גמליאל – מצטרף לבקשתו של דדי.
ניצן פלג – הכספים שכרגע מבוקש לאשר מההלוואה של ה 6-מלש"ח ,כבר
שולמו ונועדו לכסות את הגרעון התב"רי שהמועצה נושאת על גבה ,ולכן אי
אישור התב"ר הוא להעניש את עצמנו ולפגוע בתזרים הכספי של המועצה.
מקבל את הצעתו של דדי שלא ייצא תשלום נוסף לספקים מתב"ר זה עד שלא
יבוא שוב למליאה.

שרונה
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שמואל איזנברג – הסכום הנ"ל אושר על ידכם בעבר ,לפני שבקשת ההלוואה
הועברה למשרד הפנים.
אריה אברהם – מציע להעביר את הנושא לבדיקה של מבקר המועצה.
עו"ד שגיא רובינסקי – חייבים להביא בפנינו את מלוא המידע ,על מנת שנוכל
לבדוק וניתן בהתאם חוות דעת משפטית.
דדי בן דוד – מבקש שיהיה מוסכם שלא יוצא שקל נוסף למימון הפרויקט ,עד
לסיום הבדיקה.
רחלי בן-זקן – מציעה לאשר את הגדלת התב"ר בכפוף לתנאים הבאים:
המועצה תבצע בדיקה יסודית של יועץ משפטי ומבקר המועצה לבדיקת
ההתנהלות החוקית של הפרויקט.
ניצן פלג– מנחה כי מצביעים על התב"ר ,נמנה מהצוות של המליאה צוות
שילמד את התב"ר ויחקור אותו.
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ברוב של  12בעד 0 ,נמנעים 2 ,מתנגדים
(רחלי בן זקן ,אריה אברהם).
שיקום מגרש ספורט בארבל  -תב"ר 1474
מבוקש הגדלה של  400אש"ח מהיטל השבחה  2018+2019וכן ₪ 24,277
מרשות ניקוז כנרת 2019
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ברוב של  14בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
הסדרת כביש וחניה במתחם גנ"י ארבל  -תב"ר 1492
מבוקש הגדלה של  ₪ 63,914מכספי רשות ניקוז כנרת 2019
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ברוב של  14בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
הערה :רוביק סמאג'א יצא מהישיבה.
בניית מעון יום בשדה אילן  -תב"ר 1512
מבוקש הגדלה של  ₪ 72,493מכספי רשות נקוז כנרת 2019
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ברוב של  13בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
מגרש דשא סינטטי בגבעת אבני  -תב"ר 1519
מבוקש הגדלה של  200אש"ח ,העברה מהלוואת פיתוח תב"ר 1629
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ברוב של  13בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
בניית אולם ספורט בקריית חינוך  -תב"ר 1533
מבוקש הגדלה של  1.1מלש"ח מכספי משרד השיכון
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ברוב של  13בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

שרונה
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פעולות לבטיחות בדרכים 2018
מבוקש העברה של  106ש"ח מקרן עבודות פיתוח  2019וסגירה של התב"ר.
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ברוב של  13בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
מתקני משחקים הזורעים  -תב"ר 1572
מבוקש העברה של  224ש"ח לקרן עבודות פיתוח  2019וסגירה של התב"ר.
הוחלט לאשר סגירה של התב"ר ברוב של  13בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
מתקני משחקים כפר זיתים  -תב"ר 1573
מבוקש העברה מקרן עודפי תב"רים  2019של  ₪ 875.23וסגירה של התב"ר.
הוחלט לאשר סגירה של התב"ר ברוב של  13בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
גן משחקים מצפה נטופה  -תב"ר 1580
מבוקש העברה מקרן עודפי תב"רים  2019של  ₪ 7103.39וסגירה של התב"ר.
הוחלט לאשר סגירה של התב"ר ברוב של  13בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
גן משחקים שדמות דבורה  -תב"ר 1581
מבוקש העברה מקרן עודפי תב"רים  2019של  ₪ 2827.56וסגירה של התב"ר.
הוחלט לאשר סגירה של התב"ר ברוב של  13בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
רכישת  3מבנים יבילים לבי"ס חינוך גלילי  -תב"ר 1585
מבוקש הגדלה מהלוואת פיתוח  – 2019תב"ר  1629בסך  700אש"ח
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ברוב של  13בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
קראוונים  +תשתיות לביה"ס יסודי כדורי  -תב"ר 1587
מבוקש הגדלה מהלוואת פיתוח  – 2019תב"ר  1629בסך  500אש"ח
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ברוב של  13בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

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

בניית ביה"ס קרית חינוך יסודי כדורי  -תב"ר 1591
מבוקש הגדלה מקרן היטל השבחה  2019של  50אש"ח.
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ברוב של  13בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
שיפוצי קיץ מוסד"ח  - 2019תב"ר 1607
מבוקש הגדלה של  ₪ 34,876מקרן היטל השבחה  ,2019והגדלה מהלוואת
פיתוח  – 2019תב"ר  1629בסך  100אש"ח.
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ברוב של  13בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
שיפוץ אולמות ספורט  - 2019תב"ר 1609
מבוקש הגדלה של  112אש"ח מקרן היטל השבחה 2019
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ברוב של  13בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

שרונה
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קירצוף וריבוד כבישים פנימיים  - 2019תב"ר –1610
מבוקש הגדלה מהלוות פיתוח תב"ר  1629בסך  500אש"ח.
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ברוב של  13בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
רכישת אוטובוס  - 2019תב"ר 1619
מבוקש פתיחה של התב"ר
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ברוב של  13בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
קרן לשמירה על שטחים פתוחים  - 2019תב"ר 1622
מבוקש הגדלה – העברה מתב"ר  1430בסך .₪ 15,260
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ברוב של  13בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
הלוואת פיתוח  - 2019תב"ר 1629
מבוקש אישור לחלוקת כספי הלוואת משרד הפנים בסך  6מלש"ח 2 :מלש"ח
מתנ"ס גבעת אבני 1 ,מלש"ח מסוף לבית הספר יד ששון  1מלש"ח ,בית כנסת
בגבעת אבני  1מלש"ח .
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ברוב של  12בעד 1 ,נמנעים (רחלי בן זקן),
 0מתנגדים.
כביש למשק כפר נוער כדורי  -תב"ר 1635
מבוקש הגדלה של התב"ר ב  ₪ 21,060מכספי כפר נוער כדורי.
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ברוב של  13בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
שיקום אנדרטה כפר נוער כדורי  -תב"ר 1636
מבוקש הגדלה של התב"ר ב  ₪ 8,190מכספי כפר נוער כדורי.
הוחלט לאשר הגדלה של התב"ר ברוב של  13בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

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

מגרש מיני פיץ בית רימון  -תב"ר 1655
מבוקש פתיחה של התב"ר.
הוחלט לאשר פתיחה של התב"ר ברוב של  13בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
מגרש מיני פיץ הזורעים  -תב"ר 1656
מבוקש פתיחה של התב"ר.
הוחלט לאשר פתיחה של התב"ר ברוב של  13בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
חיזוק מבנים בפני רעידת אדמה  -יד ששון  -תב"ר 1657
מבוקש פתיחה של התב"ר.
הוחלט לאשר פתיחה של התב"ר ברוב של  13בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

שרונה
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גלית  -מבקשת באופן כללי להוסיף אומדן ראשוני ואומדן עכשווי לתב"רים
שמוצגים.
רחלי – מבקשים לבחון הצגה שונה של התב"רים על מנת לראות את התב"ר
כחלק מהתמונה הגדולה.

אילניה
ארבל
בית קשת

.4

בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים

הוחלט לאשר את דו"ח משרות לשנת  2020ברוב של  13בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

כפר-חיטים
כפר-קיש

אישור דוח משרות 2020
נפתלי פרידלנדר במסגרת אישור תקציב המועצה לשנת  ,2020אנחנו נדרשים לאשר גם את
דו"ח המשרות שנגזר מהתקציב שאושר .הדו"ח מוצג בפני חברי המליאה
ומפרט את המשרות לפי פרק בתקציב – בחינת ביצוע  2019אל מול הצעת
תקציב .2020
בהתעלם מניוד של עובדים קיימים מהעמותה למועצה – בעיקר בתחום
החינוך ,מדובר בשנת  2020על תוספת בפעל של  4.5תקנים ,בהתאם לפירוט
הבא:
פקח איכות סביבה
.1
 50%כלבן
.2
 50%עו"ס לזקן
.3
מנהל פיקוח
.4
 150%פסיכולוגים
.5

.5

לביא
מסד

אישורים לבנקאות
נפתלי פרידלנדר מבוקש אישור מליאת המועצה להצטרפות לשירות פועלים באינטרנט
לעסקים חשבון הועדה המקומית לתכנון ובניה גליל תחתון.
הוחלט לאשר הצטרפות לשירות פועלים באינטרנט לעסקים חשבון הועדה המקומית לתכנון
ובניה גליל תחתון ,ברוב של  13בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.
נפתלי פרידלנדר מבוקש אישור מליאת המועצה לאישור הסדר מערכת מחשב ותיק להפקדת
מזומנים ושקים בבנק באמצעות מסרונים ואמצעים אלקטרוניים חשבון
הועדה המקומית לתכנון ובניה גליל תחתון.
הוחלט לאשר את הסדר מערכת מחשב ותיק להפקדת מזומנים ושקים בבנק באמצעות
מסרונים ואמצעים אלקטרוניים חשבון הועדה המקומית לתכנון ובניה גליל תחתון ,ברוב של
 13בעד 0 ,נמנעים 0 ,מתנגדים.

מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה
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אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון

נפתלי פרידלנדר היישובים התבקשו להציג לאישור המליאה תקציבים שמשקפים את התקציב
המבוקש מבחינתם לשנת  ,2020ובכלל זה לשקף את הקיצוץ בשירותים
המועברים בהיקף של  ,20%וכן תוספת של  2.58%למיסי היישוב ,בהתאם
ל"טייס האוטומטי" שאושר.
מבוקש לאשר את תקציבי היישובים :אילניה ,ארבל ,בית קשת ,בית רימון,
גבעת אבני ,כפר זיתים ,כפר חיטים ,כפר קיש ,לביא ,מסד ,מצפה ,מצפה
נטופה ,שדה אילן ,שדמות דבורה ,שרונה.
הוחלט לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים של היישובים הנ"ל ברוב של  13בעד0 ,
נמנעים 0 ,מתנגדים.

גבעת אבני
הודיות

נפתלי פרידלנדר

הישיבה ננעלת בשעה .20:15

הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חיטים
כפר-קיש

____________________

נפתלי פרידלנדר
מנכ"ל המועצה

____________________

ניצן פלג
ראש המועצה

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