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אילניה

נפתלי /2019מליאה/פרוטוקולים9-

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 9/2019

ארבל

מיום  23ביוני 2019
בית קשת
בית רימון

משתתפים:

ניצן פלג  -ראש המועצה
רוביק סמאג'ה  -גבעת אבני
הדס דרי  -אילניה
אבשלום חביב  -ארבל
כרמית ימיני – הזורעים
אבנר כהן  -כפר זיתים
אריה אברהם  -כפר חיטים
נועם תבור  -כפר קיש
דוד בן אור  -מצפה נטופה
דודו ברגר  -גבעת אבני
ישראל פרידמן  -שדה אילן
אהובה שחור  -שדמות דבורה
גלית ארז  -בית קשת
אופיר שיק  -בית רימון

נעדרת:

רחלי בן זקן – שרונה

משתתפים נוספים:

שמואל אייזנברג – גזבר
אורטל יצחק ,רו"ח – סגנית גזבר
עו"ד אבי שמואלי – יועץ משפטי למועצה
אלי דהן – מבקר פנים
נפתלי פרידלנדר – מנכ"ל המועצה

גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד

תחילת הישיבה18:00 :

על סדר היום:
.1

עדכון ראש המועצה

.2

בחינת ייתכנות – חברה למתנ"סים

.3

הצגה ואישור דוחות ועדות ביקורת ביישובים

.4

אישור צו ארנונה לשנת 2020

.5

אישור צו ארנונה לוועדים מקומיים 2020

שדה-אילן

.6

התנגדות לטורבינות רוח – אישור התקשרות עם משרד רשף חן ושות'

שדמות-דבורה

.1

עדכון ראש המועצה:

מצפה
מצפה-נטופה

שרונה

ניצן פלג

*

עדכן ,כי אנחנו לקראת סיום של ישיבות מטה מול מטה עם הוועדים
המקומיים – יש נוכחות יפה ורצינות מצד הוועדות בישיבות.
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אילניה

מבחינתנו מדובר על פגישות עבודה מאד חשובות ,ובכוונתנו לבצע מעקב
שוטף אחר הסיכומים של ישיבות המטה והיישום שלהם בשטח .מבקש
להזכיר שוב כי לחברי המליאה תפקיד ממלכתי שאמור לשקף את כלל
טובת המועצה ולאו דווקא של היישוב שלהם .מאידך אנחנו מנסים לחזק
את וועדי הישובים.

ארבל
בית קשת
בית רימון

•

חינוך אתנרופוסופי – מדובר על סיפור מורכב שנשמך מספר שנים.
לשמחתי בתיאום עם מנהלת המחוז ,הגענו למתווה והבנות במסגרתן –
בשנת תשפ"א נוציא את התלמידים מיבנאל והם יקבלו סמל מוסד
עצמאי .במקביל אנחנו מייעדים את המבנה הישן של כדורי לבית ספר
אתנרופוסופי למבנה זמני ובהמשך גם למבנה קבע.

•

בנוגע לקייטנות היה שיח ציבורי רחב סביב מחירי הקייטנות ,ועמדנו על
כך שנדרשת העלאה במחיר ,שכן בשנים קודמות הקייטנות היו גרעוניות
בצורה ניכרת.

•

יצאה חוברת של ריכוז העסקים הקטנים במרחב – נמצאת כרגע בהגהה
ותופץ בקרוב.

•

תוכנית מצפן הסתיימה באופן רשמי בצורה מוצלחת – מדובר על כיתות
ד' שעברו מדי יום חמישי בין בתי הספר במסגרת תוכניות לימודיות
שונות שמשלבות את התלמידים מבתי הספר השונים.

•

תנועה נוער חדשה –  20מועצות אזוריות עברו לתנועת נוער חדשה
במסגרת "השומר החדש" ,מסתמן כיוון מאד מוצלח והתגובות בשטח
טובות מאד.

•

עבודות בכביש  65התחילו ,כרגע בהעתקת תשתיות .כביש  767מתוכננת
התחלת עבודות בקרוב בדגש על  3מוקדים מרכזיים :כפר כמא ,שדמות
דבורה ושרונה.

גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
.2
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

בחינת ייתכנות – חברה למתנ"סים
נפתלי פרידלנדר החברה למתנ"סים עברה שינוי קיצוני בשנים האחרונות ,והפכה מגוף שמפעיל
פעילויות ותוכניות לארגון חברתי – קהילתי המוביל בישראל .המרכז הקהילתי
הוא מוסד הפועל כעמותה (מלכ"ר) או כחברה לתועלת הציבור (חל"צ) ,על בסיס
שותפות והסכמה עם הרשות המקומית ,שבתחומה הוא נמצא .בראש כל מרכז
קהילתי עומדת הנהלה ציבורית ,שאחראית מבחינה משפטית וציבורית על
ניהולו ותקציבו של המרכז הקהילתי.
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אילניה

בהנהלה הציבורית חברים :נציגי הרשות המקומית  , 40%נציגי תושבים ,40%
נציגי החברה למתנ"סים  .20%בראש הדירקטוריון עומד בדרך כלל ראש
המועצה ,סגן ראש המועצה ,מנכ"ל וכו' .המתנ"ס פועל בהתאם למדיניות
ההנהלה הציבורית שלו.

ארבל
בית קשת

כיום החברה למתנסים פועלת בכ  67%מהרשויות המקומיות 50% ,מהמועצות
האזוריות ומרבית המועצות האזוריות בצפון.

בית רימון
גבעת אבני

ניצן פלג

הודיות
הזורעים

בנוסף החברה למתנסים נותנת על חשבונה מנהל איכותי שממומן על ידי החברה
למתנסים באופן מלא .יש מערך תמיכה מקצועי מאד רציני כמעט לכל פונקציה
מקצועית ויש פה מיקסום של "יתרון לגודל" (מעל  700מרכזים ברחבי הארץ)...

כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים

תעריפים יותר טובים  /שירותים יותר טובים  /הדרכות וכו'.

אריה אברהם

כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה

המדיניות שלנו היא להפריד את אגף חינוך ,לשתי שלוחות מרכזיות ,אחת
שתתמקד בחינוך הפורמלי ,ואחת שתתמקד בחינוך הא-פורמלי ובתחום של
חברה וקהילה .מתחייב פיצול באגף חינוך (הן מבחינת מוטת שליטה נוכחית
בלתי אפשרית לניהול והן מבחינה מהותית  -עניינית) ,הגיוני לתת למי
שמתמקצע בקהילה (חברה למתנסים) לנהל את אגף חברה וקהילה.

מה המניע של החברה למתנסים ? האם היקף ואיכות החוגים ייפגעו האם נבקש
יותר כסף עבור החוגים

אבשלום חביב מה הרווח של החברה למתנסים ? מי יהיה יו"ר הירקטוריון ? ואיך יועסקו
העובדים ?
נפתלי פרידלנדרהעובדים יועסקו באחד משלושה מתווים אפשריים :חוזה חדש במתנ"ס
בתנאים זהים לאלו במועצה ,חוזה השאלה בין המועצה למתנ"ס או חוזה חדש
מול המתנ"ס לבחירת העובד.

דודו ברגר

ניתן לראות שרק  50%מהמועצות האזוריות פועלות עם החברה למתנסים ,לא
בטוח שיתאים לנו .בנוסף קיים חשש מהותי שבסופו של יום הפעילות תעלה
יותר.

הדס דרי

יש לנו אגף חינוך נהדר ,למה לשנות ?

שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

יהודה גמליאל איזה אינטרס יש לחברה למתנסים לעשות ספורט יותר טוב ? מי משלם את
המשכורת של המנכ"ל ?
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אילניה

ניצן פלג

ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות

בנוגע לשאלות החברים – החברה למתנסים פועלת שלא למטרות רווח ,היא
זרוע ביצועית של הממשלה .אין סיבה שהיקף ואיכות החוגים תיפגע שכן מי
שקובע את המדיניות של המרכז הקהילתי שיופעל זה אנחנו במסגרת
הדירקטוריון.

שלום אשכנזי לא מדובר על אינטרס ,אלא על מקצועיות – החברה למתנסים מביאה
סטנדרטיזציה ומדידה ,ארי יקבל תמיכה מקצועית.
ישראל פרידמן היום התחומים הבולטים בספורט ההישגי הם בזכות ארי ודקלה .יש חשש שלא
תהיה להם אותה רמת שייכות אם יעבדו במסגרת המתנ"ס.

ניצן פלג

צריך לקחת בחשבון שחלק גדול של ההתנגדות היא טבעית ועובדי מועצה
ותיקים פוחדים משינוי מטבע הדברים.

אריה אברהם

מנסיון אישי ,מדובר על קפיצת מדרגה מבחינה מקצועית .זה המקצוע שלהם –
הם מביאים ניסיון מכל הארץ.

דדי בן דוד

מבקש שתוגדר תקופת ניסיון של שנה ולאחריה נבחן את הדברים שוב.

אהובה שחור

אנחנו מכירים את הקיים ואני מבינה את החששות .העובדים יתמקצעו עוד
יותר כי העבודה המקצועית – קהילתית של המתנ"ס זאת בעצם ההוויה שלו.

כפר-קיש

הדס דרי

מה קורה עם העובדים אם המתנ"ס נסגר ?

לביא

נפתלי פרידלנדרחוזרים להיות עובדי מועצה.

הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים

מסד

אבשלום חביב חשוב לי באופן אישי שהעובדים לא ייפגעו מהמהלך.

אופיר שיק
מצפה

מהיכרות אישית – חלק מהחוזקות המשמעותיות של החברה למתנ"סים זה
המדידה שלהם והמקצועיות – כגוף סמך של משרד החינוך הם נבחנים ונמדדים
על כך (אחוז השתתפות בחוגים ,כמות פעילות וכו').

מצפה-נטופה

ניצן פלג
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

מבקשים את ברכת הדרך של מליאת המועצה להתקשרות עם החברה
למנת"סים .בכוונתנו להיכנס לבחינת היתכנות מדוקדקות מול החברה
למתנ"סים ובכלל זה לבחון איזה מחלקות אנחנו רוצים להפעיל במסגרת
המרכז הקהילתי.

אושר להתקשר עם החברה למנת"סים לצורך הקמת מתנ"ס  /מרכז קהילתי במועצה האזורית
הגליל התחתון ,ברוב של  14בעד 2 ,מתנגדים (דודו ברגר ,הדס דרי) ונמנע אחד (ישראל פרידמן).
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אילניה
ארבל

.3

אישור מינוי ועדות ביקורת ביישובים

אלי דהן

פירט את מכלול התפקידים של וועדות ביקורת ביישובים .צוין כי במידה וועד
מקומי לא ממנה ועדת ביקורת בסמכות המועצה למנות מבקר בשכר.

בית קשת
בית רימון

נפתלי פרידלנדר מטבע הדברים ,אנחנו רוצים להימנע מכך ולכן אנחנו לוחצים על היישובים
למנות ועדות ביקורת .עד עתה העבירו  10יישובים את שמות חברי הוועדה:

גבעת אבני

שם הישוב

הודיות

אילניה

חברי ועדת ביקורת
אורטל לשם
אבירם פיינברג
אבי לוגסי

הזורעים

רונן שורר
בית קשת

יוחאי גן-אור

כדורי
כפר-זיתים

דגנית רטיג
מני לוזון

גבעת אבני

יובל קקון
דורון חזיזה
שרה שמרי

כפר-חטים

הזורעים

עינת בלוקא
חנה ברנס

כפר-קיש

רמי גולן
כפר זיתים

לביא

קלי הודייה אפרים
אלעזר מחפוז
יונה קימחי

מסד

כפר חיטים

אלי קימחי
יוני דותן

מצפה

בנימין זכריה
מצפה נטופה

רחל ברח"ד
דיויד בלונדהיים

מצפה-נטופה

יובל קרן

שדה-אילן

שדה אילן

אבידן יצחק
אריק טוויטו הויימן
שני בן זאב

שדמות-דבורה
שדמות דבורה

תומר שוורץ
מיכל רויימי

שרונה

ברכה נודלר
שרונה

שי שווננפלד
איתן דפני
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אילניה

הרכבי וועדות ביקורת של היישובים :שרונה ,שדמות ,שדה אילן ,מצפה נטופה ,כפר חיטים,
כפר זיתים ,הזורעים ,גבעת אבני ,בית קשת ,אילניה ,כמפורט לעיל ,אושרו ברוב של  17בעד0 ,
מתנגדים 0 ,נמנעים.

ארבל
בית קשת
.4

אישור צו ארנונה לשנת 2020

בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים

שמואל איזנברג לאור האתגרים הכספיים שבפניהם אנחנו עומדים ,ובכלל זה ההשלכות
הכספיות של העלייה במדד הסוציו-אקונומי ,רצינו להביא לאישור מליאת
המועצה בקשה להעלאה חריגה של  5%בגובה הארנונה מעבר לעלייה של הטייס
האוטומטי העומדת השנה על  ,2.58%כך שבסה"כ מדובר בהעלאה רוחבית של
 5%בכלל תעריפי הארנונה במועצה .ביום חמישי האחרון קבלנו את הנחיות
משרד הפנים לאישור חריג בארנונה לשנת  .2020בהתאם להנחיות  -שיעור
ההעלאה המרבי לא יעלה על  5%כולל שיעור העדכון של הטייס האוטומטי ,ולכן
אין טעם לבקש העלאה של  5%אחוזים מעבר לעליה של הטייס האוטומטי כפי
שחשבנו לכתחילה ,אלא לבקש העלאה של  2.36%בלבד (שיחד עם ה  2.58%של
הטייס האוטומטי מהווים . )5%
בהתאם לכך התאמנו והנמכנו את האחוז המבוקש שמובא היום לאישור.

כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה

אבשלום חביב אני עקרונית נגד העלאה בארנונה ,ובעד להתייעל .דוגמא אפשרית להתייעלות
היא בנושא הרכבים .במסגרת ועדת רכב – לא התייעצו איתנו במהלכים שבוצעו
לאחרונה  -לא בקניה ולא במכירה .מזכיר שוב את נושא המדבקות על רכבי
המועצה.
נפתלי פרידלנדר לתפיסתי תפקיד וועדה מקצועית הוא להתוות מדיניות ולא לנהל את העבודה
השוטפת .במקרה הנידון נכון היה בעיני שהוועדה תגדיר פרמטרים ולא תתעסק
עם קנייה או מכירה של רכב ספציפי .בכל אופן ,מקבל את ההערה לגבי הצורך
בעבודה הדוקה יותר עם הוועדה ומזמין את יו"ר הוועדה לכנס אותה.

מצפה-נטופה
שדה-אילן

דודו ברגר

היה נסיון לכנס את הוועדה ,אך לא זכיתי לשיתוף פעולה.

כרמית ימיני

מבקשת לדעת האם הטייס האוטומטי מצריך אישור מליאה.

שדמות-דבורה

שמואל איזנברג לא.

שרונה

יהודה גמליאל מבקש לדעת האם במצב בו המועצה תהיה במצב תקציבי טוב ,ניתן יהיה להגדיל
את התשלומים המועברים ?
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אילניה

ניצן פלג

ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים

בהחלט נשמח להגדיל את התשלומים המועברים אם זה יתאפשר מבחינה
תקציבית .מזכיר כי על אף הקיצוץ במענק האיזון השנה ,בחרנו לא לפגוע
בשירותים המועברים.

ישראל פרידמן מבקש לדעת האם יש התחייבות לא להוריד את השירותים המועברים ,אם
הארנונה תעלה .כמו כן מבקש לדעת האם קיצוץ בשירותים המעוברים חייב
לעבור במליאה
שמואל איזנברג יש אפשרות שמשרד הפנים יקצץ עוד  4מלש"ח ממענק האיזון .הלוואי ונצליח
כמו שעשינו השנה ,לא לפגוע בשירותים המעוברים גם בעתיד .צריכים להיזהר
מכל משמר בגלל הקיצוצים הרוחביים שעתידים להיות עם קום הממשלה
החדשה ,ולכן לא ניתן להתחייב לכך ,אם כי בהחלט אין כוונה לפגוע בשירותים
המועברים.
בנוגע לקיצוץ בשירותים המועברים – זה מאושר במסגרת התקציב ,ולכן מחייב
אישור מליאה.

כדורי
כפר-זיתים

יהודה גמליאל מבקש לדעת האם מתכוונים להעלות את כלל הסיווגים.

כפר-חטים

אושרת אדמוני ההעלאה היא אחידה לכולם – לכל הסיווגים .יודגש כי משרד הפנים לא מאשר
בקשות בשנים האחרונות של העלאת הסיווגים המסחריים ללא סיווג של
ארנונה למגורים.

כפר-קיש
לביא
מסד

יהודה גמליאל מבקש לדעת מהי התפלגות הארנונה מבחינה כספית והאם אחוזי הגבייה
בתעשייה הם גם גבוהים.

מצפה-נטופה

שמואל איזנברג כ 15-מלש"ח ארנונה למגורים ו  25מלש"ח ארנונה לתעשייה ומסחר .אחוזי
הגבייה בכלל הסיווגים גבוהים מאד ועומדים על מעל  .95%מי שלא משלם
ארנונה מסחרית – אנחנו פועלים מולו בכלים משפטיים לגביית הכסף .לגבי
אזור התעשייה בקדמת גליל ,משנת  98ואילך האזור תעשיה גובה כאזור משותף
את הארנונה ומעביר למועצה.

שדה-אילן

אריה אברהם

מצפה

שדמות-דבורה
שרונה

מבקש לראות את כל הנתונים .איך מתכוונים להתמודד עם הפער שנוצר עקב
הירידה מ  7.5%אחוז שרצינו לבקש ל .5%בנוסף מציע להתייעל בהוראת קבע
לחברת חשמל.

שמואל איזנברג המועצה חסכה מאות אלפי שקלים מעצם העניין שאין לנו הו"ק מול חח"י .בכל
אופן מוכנים לשקול את נושא ההו"ק שוב – תתואם פגישה עם חח"י על כך.
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אילניה

שלום אשכנזי אנחנו מועצה קטנה – צריכים לקחת בחשבון שייתכן שחלק מהפרויקטים
הגדולים שאנחנו לקוחים על עצמנו ,אין לנו יכולת לעמוד בהם .בכלל זה כל
נושא הקמת בתי ספר במרחב ,צריכים לשאול את עצמנו האם זה אכן הוצאה
מושכלת של כספים.

ארבל
בית קשת

ניצן פלג

יש פה אירוע שאי אפשר להתעלם ממנו ,העלייה במדד הסוציו – אקונומי גם
בהיבט של קיצוץ מענק האיזון וגם בהיבטים של רמת ההשתתפות הנדרשת
בקולות קוראים של משרדי ממשלה .אנחנו רוצים להצליח להכניס פעולות
שמטבען אמורות להיות בתקציב השוטף ,אך כיום בגלל אילוצים תקציביים
מתוקצבים במסגרת תב"רים לבסיס התקציב .נושאים כגון שיפוץ כבישים,
שיפוצי קיץ ושיפוץ מתקני ספורט חייב להיכנס לבסיס התקציב .אני בתור ראש
מועצה לא שש להעלות את הארנונה ,אך אני סבור שהצעד האחראי והמתבקש
הוא להעלות על מנת לאפשר לנו להמשיך לתת שירות טוב לתושבים.

דוד בן אור

מתחבר לדבריו של ניצן ,אני חושב שמדובר על אמירות שיוצאות מהלב ואמורות
להיכנס ללב .מבקש שיצא לאחר החלטת המועצה דף הסבר לתושבים.

בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים

אושרה ברוב של  14בעד 2 ,מתנגדים (דודו ברגר ,הדס דרי) ונמנע אחד (אריה אברהם) ,העלאה
חריגה של תעריפי הארנונה בכלל הסיווגים בגובה של  ,2.36%וזאת מעבר לשיעור העדכון
שנקבע עפ"י סעיף  9לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)
התשנ"ג  ,1992העומד לשנת  2020על  .2.58%בהתאם ,שיעור ההעלאה הכולל שאושר עומד
על  ,5%כולל שיעור העדכון.

כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה

.5

אישור צווי ארנונה – וועדים מקומיים לשנת 2020
נפתלי פרידלנדרחמישה וועדים מקומיים אישרו בהחלטת וועד כי ברצונם לעדכן את שיעור גובה
הארנונה הנגבית על ידי הוועד המקומי ולבקש העלאה חריגה ,והם פנו אל
מליאת המועצה שתאשר את בקשתם.
אילניה מבקשים לעדכן את שיעור הארנונה לכל מ"ר נוסף מ  75מ"ר ועד 120
מ"ר ב  89%ולהעמידו על .₪ 7
אילניה מבקשים לעדכן את שיעור הארנונה לכל מ"ר נוסף מעל  120מ"ר ב
 185%ולהעמידו על .₪ 3.5

שרונה
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אילניה

גבעת אבני מבקשים לעדכן את שיעור הארנונה לכל מ"ר נוסף מעל 101מ"ר ב
 71%ולהעמידו על .₪ 10.5

ארבל
בית קשת

כפר חיטים מבקשים לעדכן את שיעור הארנונה לכל מ"ר נוסף מעל  101מ"ר ב
 47%ולהעמידו על .₪ 9

בית רימון

לתעריף אחיד לכל מ"ר

שדה אילן מבקשים לעדכן את שיעור הארנונה
ולהעמידו על .₪ 14.49

גבעת אבני
שרונה מבקשים לעדכן את שיעור הארנונה לכל מ"ר נוסף מ  101מ"ר ועד 150
מ"ר ב  15%ולהעמידו על .₪ 13.13

הודיות

שרונה מבקשים לעדכן את שיעור הארנונה לכל מ"ר נוסף מעל 151מ"ר ב 25%
ולהעמידו על .₪ 7.08

הזורעים
כדורי

אושרה ברוב של  16בעד 0 ,מתנגדים ונמנע אחד (ישראל פרידמן) ,העלאה חריגה של תעריפי
הארנונה היישוביים בחמישה יישובים בהתאם למפורט לעיל ,וזאת בשיעור כאמור הכולל את
העדכון שנקבע בסעיף  9לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)
התשנ"ג  ,1992העומד לשנת  2020על .2.58%

כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא

.6

התנגדות לטורבינות רוח – אישור התקשרות עם משרד רשף חן ושות'

ניצן פלג

מסד
מצפה
מצפה-נטופה

על מנת לרכז ותכלל את המאבק ביוזמה ובכלל זה בות"ל ,אנחנו מבקשים את
אישור המליאה להתקשרות עם עו"ד רשף חן שמתמחה בתחום הטורבינות.

שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

מקודמת מזה מספר שנים תוכנית להקמת  20טורבינות רוח בגובה של בין 180
ל  210מטרים ברמת סירין .רמת סירין הינה תא שטח ייחודי באזורנו ובארץ
כולה ,הרמה מאופיינת בנוף חקלאי זרוע ונטוע לרבות שטחי מרעה ומהווה בין
השאר ציר נדידה של בעלי כנף רבים .אנו רואים חשיבות רבה לשמירה על רמת
סירין כפי שהיא כיום כשטח פתוח נופי וייחודי לטובת הכלל .מתוך תפיסה זו
והרצון לשמור על הנוף ,החקלאות ,בעלי החיים ובעלי הכנף וכמובן על הקהילות
שלנו המתגוררות במרחב ,המועצה מתנגדת בכל תוקף ליוזמה זו.

דודו ברגר

מבקש לדעת מדוע האגודה לא משלמת את עלות העסקת העורך דין.

אהובה שחור

האגודה היא הגורם שחתם הסכם עם היזם ולכן היא לא רלוונטית.

9

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
נועם תבור
אילניה
ארבל
בית קשת

מדובר על פרויקט בהיקף גודל מפלצתי שחייבים לעצור אותו כי הוא משנה את
כל הסביבה .לא כל ההשלכות ידועות  ,אנחנו הפיילוט של מדינת ישראל .בנוסף
במסלול הות"ל מאד מסובך לתקוף שכן הנטייה היא לאשר תוכניות והתמודדות
עם זה מצריכה מומחיות גבוהה.

אבשלום חביב מבקש לדעת מדוע אבי שמואלי לא עושה את זה.

עו"ד שמואלי
בית רימון

מדובר על תחום מומחיות ייחודי שאין למשרד שלי .החיבור עם עורך דין רשף
חן הוא בהמלצתי ועל בסיס היכרותי את מומחיותו בתחום .בנוסף מבקש לציין
כי השכר המבוקש על ידי העורך דין סביר לכל הדעות.

גבעת אבני

ניצן פלג

אנחנו שומרי הסף של המרחב שנקרא גליל תחתון .כמדיניות אנחנו רואים כערך
לשמור על תא השטח הקטן שלנו ,בדיוק כפי שהתנהלנו בנושא תחנות הכוח.

דודו ברגר

מבקש לדעת האם אנחנו יוצרים כאן תקדים ? האם ננהג כך גם במקרים
הבאים? כמו כן – מבקש לציין כי המועצה צריכה לפעול מול אגודת שדמות
דבורה להחזר הכספים שיוצאו במסגרת המהלך המשפטי.

ניצן פלג

בפרוטוקול יתווסף שנפעל לגבות את הכסף מרימון ,ומאגודת שדמות.

הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש

אושרה ברוב של  15בעד ,מתנגד אחד (אריה אברהם) ונמנע אחד (אבשלום חביב) ,התקשרות
עם עו"ד רשף חן לצורך ייצוג המועצה בהליכים למניעת מימוש היוזמה להקמת חוות טורבינות
ברכס סירין .ההתקשרות מוגבלת ל  40אש"ח בשלב זה ובמידה ותידרש השקעת כספים
נוספים ,הנושא יובא לאישור.

לביא
מסד

ניצן פלג

נועל את הישיבה ,שעה .20:20

מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן

____________________

____________________

נפתלי פרידלנדר
מנכ"ל המועצה

ניצן פלג
ראש המועצה

שדמות-דבורה
שרונה

10

