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ז' אדר א תשע"ט
 12פברואר 2019

נפתלי /2019מליאה/פרוטוקולים2-

אילניה

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 2/2019

ארבל
בית קשת

מיום  10בפברואר 2019
משתתפים :

ניצן פלג  -ראש המועצה
אופיר שיק  -בית רימון
רוביק סמאג'א  -גבעת אבני
הדס דרי  -אילניה
אבשלום חביב  -ארבל
גלית ארז  -בית קשת
כרמית ימיני  -הזורעים
אריה אברהם  -כפר חיטים
נועם תבור  -כפר קיש
דדי בן דוד  -מצפה
שלום אשכנזי  -לביא
רחלי בן זקן – שרונה
דוד בן אור  -מצפה נטופה
דודו ברגר  -גבעת אבני
ישראל פרידמן  -שדה אילן

בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
נעדרים:

כפר-קיש
לביא

משתתפים נוספים:

מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן

אבנר כהן  -כפר זיתים
יהודה גמליאל  -מסד
אהובה שחור  -שדמות דבורה
שמואל אייזנברג – גזבר
אורטל יצחק ,רו"ח – סגנית גזבר
עו"ד אבי שמואלי – יועץ משפטי
נפתלי פרידלנדר – מנכ"ל המועצה
אושרת אדמוני – מנהלת מח' גביה
שני משעלי ,רו"ח – מנה"ח ראשית
יצחק אשחר – מנהל אגף החינוך

תחילת הישיבה 18:00
סדר יום לישיבה:

שדמות-דבורה
שרונה

 .1עדכון ראש המועצה
 .2אישור להארכת העסקת גזבר המועצה
 .3מינוי מנכ"ל כיו"ר ועדות בחינה  /מכרזי כוח אדם )כמחליף ובנוסף לראש המועצה(
 .4אישור מנכ"ל כמורשה חתימה בעמותות המועצה
 .5תב"רים לאישור
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אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

פתיחה:
נפתלי פרידלנדר מנכ"ל המועצה פתח את הישיבה וציין כי הוא מבקש הקפדה על סדר היום ולא
להיסחף לנושאים אחרים )גם אם חשובים( ,על מנת לשמור על מסגרת הזמנים
לישיבה.
מזכיר כי חברי מליאת המועצה מוזמנים בשמחה להעביר למנכ"ל ו/או ראש
המועצה נושאים שברצונם להעלות לדיון בישיבות המועצה.
מבקש להדגיש כי חשוב לשמור על אוירה פתוחה ,בו כל אחד מרגיש חופשי
להתבטא ולהצביע בהתאם לעמדותיו ותפיסת עולמו.
למען הסדר הטוב ,תינתן אפשרות לחברי המליאה והמשתתפים הנוספים אפשרות
להתבטא ולשאול שאלות לפי סדר דוברים שייקבע במהלך הישיבה.
מנכ"ל המועצה הדגיש את החשיבות של תפקיד חבר המליאה וההתמקדות הרצויה
בנושאים אסטרטגיים וקביעת מדיניות ולא בניהול השוטף של מנהלי המחלקות.
.1

עדכון ראש המועצה:

ניצן פלג

*

עדכן שמנהל אגף חינוך – מר יצחק אשחר ,הודיע על כוונתו לסיים
בחודשים הקרובים את תפקידו ,ולהתקדם לאתגר החינוכי הבא שהוצע
לו בעיריית בית שאן .ראש המועצה הודה ליצחק אשחר על עשייה ענפה
ומשמעותית לאורך שנים רבות.

• ועדת חינוך התכנסה השבוע לראשונה והחליטה על מתווה הקמה של
מליאת החינוך שתדון בסוגיות החינוכיות המרכזיות והעקרונית שיעלו
על סדר היום .מליאת החינוך תורכב מנציגי היישובים ,נציגי ציבור,
גורמים מקצועיים ונציגות הנוער.
• במהלך חוה"מ פסח בכוונתנו להפיק את הפסטיגליל – במתווה חדש
ומורחב ,ביחס ל"פסטיבל התבור" המוכר משנים שעברו .במסגרת
הפסטיגליל ייערכו שלושה ימים גדושים בפעילויות ואירועים למגוון
הגילאים והאוכלוסיות.
• בנושא השקיפות ,בכוונתנו להרחיב את התרבותון לידיעון חודשי עם
פירוט נושאים רחב יותר מעבר לנושאי התרבות ובכלל זה עדכון על "מה
חדש במועצה".
• בנוסף החל משבוע שעבר היומן השבועי של ראש המועצה שקוף ופתוח
לעיון הציבור.
• בנוגע לאתר המועצה – בכוונתנו להעלות לאוויר אתר חדש בשבועות
הקרובים שיאפשר הנגשה טובה יותר של מידע וממשק ידידותי יותר
לתושבי המועצה.
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אילניה

• תפקידו של אופיר שיק – סגן ראש המועצה אופיין והוא אחראי על
תנופ"ה – תכנון ,ניהול ופיתוח הגליל התחתון – וירכז את כל נושא פיתוח
התשתיות במועצה.

ארבל
בית קשת

.2

בית רימון

אישור להארכת העסקת גזבר המועצה
נפתלי פרידלנדר בהתאם לחוזר מנכ"ל  4/2014המסדיר את הארכת שירותם של עובדים
בשלטון המקומי מעבר לגיל פרישה ,הארכת שירותו של עובד בכיר מעבר
לגיל  70טעונה אישור המועצה ,וזאת לאחר קבלת פניה בכתב מהעובד.
בהמשך לבקשתו של ראש המועצה ,פנה בכתב גזבר המועצה המכהן –
שמואל אייזנברג ביום  23.1.19בבקשה לאשר את המשך העסקתו מעבר לגיל
.70

גבעת אבני
הודיות
הזורעים

הצבעה 15 :בעד ,אין מתנגדים
החלטה :הארכת שירותו של גזבר המועצה ,שמואל אייזנברג עד ליום 10.2.2020.

כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים

.3

מינוי מנכ"ל כיו"ר ועדות בחינה  /מכרזי כוח אדם
נפתלי פרידלנדר לאור העומס הצפוי על ראש המועצה ,מבוקש לאשר את מינויו של מנכ"ל
המועצה )כמחליף ובנוסף לראש המועצה( כיו"ר ועדת בחינה ומכרזי כוח
אדם.

כפר-קיש
לביא
מסד

הצבעה:

 15בעד ,אין מתנגדים

החלטה:

למנות את נפתלי פרידלנדר מנכ"ל המועצה כיו"ר ועדות בחינה  /מכרזי כוח אדם.

מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

.4

אישור מנכ"ל כמורשה חתימה בעמותות המועצה
נפתלי פרידלנדר לאור סיום העסקתו של מר יוסי יצחקי כמנכ"ל המועצה ,מבוקש לאשר את
מינויו של נפתלי פרידלנדר – מנכ"ל המועצה הנכנס כמורשה חתימה
בעמותה למען הגליל התחתון ובעמותה לקידום הספורט בגליל התחתון.
הצבעה 15 :בעד ,אין מתנגדים
החלטה :למנות את מנכ"ל המועצה – נפתלי פרידלנדר כיו"ר ועדות בחינה  /מכרזי כוח
אדם.
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אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון

.5

תב"רים לאישור:

שמואל אייזנברג;
•

מציג את התב"רים לאישור.

שיפוצי קיץ במסודרות חינוך  – 2019תב"ר  – 1607מבוקש לאשר פתיחת התב"ר
והגדלה ב ₪ 50,000

גבעת אבני

אבשלום חביב העיר כי לדעתו ניתן לבצע את מרבית שיפוצי הקיץ במוסדות החינוך על
בסיס הצוות הפנימי של אגף תחזוקה במועצה ולחסוך בכך הרבה כסף.
אבשלום מציע להכין מפרט של השיפוצים ולבחון את המשימות ומה
ניתן לעשות באופן עצמאי כדוגמת :צביעה של הגנים .בנוסף אבשלום
מציע לבחון מקומות נוספים להתייעלות כגון מתן אפשרות לקבלן
שמבצע את העבודה לקבל את החומר שמפרקים ,למשל בתחום עבודות
הברזל.

כפר-זיתים

רחלי בן זקן

הודיות
הזורעים
כדורי

כפר-חטים

ביקשה לקבל פירוט על יתרת קרן היטל השבחה ועל היקף הקרן הצפוי
ב 2019גזבר המועצה עדכן במענה כי נכון להיום הקרן מאופסת וכי
הצפי הוא לכמיליון וחצי שקלים שמקורם בהיטלי השבחה והיטלי חלף
השבחה.

כפר-קיש
הצבעה:
החלטה:

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

•

 15בעד ,אין מתנגדים
על אישור פתיחה והגדלה ב.₪ 50,000-

שיפוץ מגרשי ספורט  – 2019תב"ר  – 1608מבוקש לאשר פתיחת התב"ר והגדלה ב
.₪ 50,000
ישראל פרידמן ביקש לדעת איך נקבע סדר העדיפות ועל איזה תיקונים מדובר.
התייחס במענה כי בימים אלו נבנית תוכנית רב שנתית ובמסגרתה
אופיר שיק
יתועדפו וייקבעו התיקונים ומיקומם ,בהתאם לתוכנית ,להערכת אופיר
כל שנתיים נצליח להגיע למגרש ביישוב לצביעה או איטום .אופיר ציין
כי על אף שאין הכרח חוקי לכך ,התוכנית תובא לאישור המליאה.
 15בעד ,אין מתנגדים
הצבעה:
החלטה :על אישור פתיחה והגדלה ב.₪ 50,000-

שרונה
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אילניה
ארבל

•

בית קשת

אבשלום חביב המליץ לבצע סיור באולמות הספורט בימים אלו בזמן גשמים על מנת
לוודא את המיקום המדויק של הנזילות באולמות .מנכ"ל המועצה
התייחס כי ההמלצה תועבר למחלקת אחזקה ולאופיר כאחראי על
תנופ"ה.
 15בעד ,אין מתנגדים
הצבעה:
החלטה :על אישור פתיחה והגדלה ב.₪ 50,000-

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

שיפוץ אולמות ספורט – תב"ר  – 1609מבוקש לאשר פתיחת התב"ר והגדלה ב50,000-
.₪

•

קירצוף וריבוד כבישים פנימיים  – 2019תב"ר  – 1610מבוקש לאשר פתיחת התב"ר
והגדלה ב.₪ 50,000-
שמואל אייזנברג הגזבר פירט כי מדובר על תב"ר שמקודם כל שנה על מנת לתת מענה
לנזקים שנגרמים לכבישים במהלך השנה .לאור העובדה כי לא הצלחנו
להכניס את הנושא לתקציב השוטף מבוקש לפתוח תב"ר לתיקון
מקטעים שלמים ומשמעותיים בתוך היישובים.
אבשלום חביב העיר כי כדאי להתמקד בקירצוף וריבוד ברמה סבירה ולא כדאי לבצע
תיקון מאפס ולחפור את התשתיות הקיימות של הכביש כי העלויות
יהיו גבוהות.
רוביק סמאג(ה ביקש הבהרה האם יוצאים למכרז על עבודה זו.

אופיר שיק

התייחס כי כל הנושא של קבלן הבית יאותגר וייבחן מחדש וכל פרויקט
ייבחן באופן נקודתי והכוונה היא לצאת למכרזים .מבחינת היכולת
שלנו ב 2019-הרצון הוא לבצע  3מקטעים משמעותיים בשלושה יישובים
שונים בהתאם לתעדוף מקצועי שייקבע בשיתוף מחלקת הנדסה בהיקף
של חצי קילומטר בכל ישוב מחולק לשנים מקטעים או מקטע אחד
רציף .אופיר ציין כי ניתן לנצל עבודות תשתית במסגרת הרחבות או
כספים של משרד התחבורה שמתקצב עבודות שיקום כבישים בסמוך
לגנים ולהשאיר את הסכום הנ"ל למקטעים שאין להם מענה
מתקציבים אחרים .יוצג מסמך מסכם של המקטעים והתעדוף על ידי
אופיר בפני מליאת המועצה בהמשך השנה.
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אילניה
אבשלום חביב ביקש לבחון אפשרות להותיר את החומר שמקרצפים לטובת אותו
יישוב למצעים וכו' ,ולתת לזה התייחסות במכרז .אופיר שיק יבדוק את
הנושא.

ארבל
בית קשת

שלום אשכנזי ציין כי חשוב שתהיה תוכנית סדורה על מנת שכל היישובים ידעו איפה
הם עומדים וגם אם הם לא מופיעים בתוכנית של אותה שנה ,הם ידעו
מתי הם כן אמורים להיות מתוקצבים.
 15בעד ,אין מתנגדים
הצבעה:
החלטה :על אישור פתיחה והגדלה ב.₪ 50,000-

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

•

פסטיגליל  – 2019תב"ר  - 1611מבוקש לאשר פתיחת התב"ר.

רחלי בן זקן

ביקשה לקבל הבהרה איך הקיצוץ המשמעותי בסעיף התרבות השוטף
עולה בקנה אחד עם הרצון לעשות פסטיגליל משמעותי שיעלה בהתאם.

שמואל אייזנברג הגזבר ציין כי אין קיצוץ משמעותי בתקציב השוטף וכי הפער בתקציב
המבוקש ביחס לביצוע בשנת  2018נובע מכך שחייבנו בשנת 2018
תבר"ים שהיו בגירעון משנים קודמות.
רוביק סמאג(ה ביקש לבחון אפשרות להגדיר אירוע מסוים בפסטיגליל כסגור רק
לתושבי גליל תחתון או לחילופין לתמחר דיפרנציאלית את זה לתושבי
המועצה ,ביחס לאורחי חוץ.
נפתלי פרידלנדרציין כי נבחן את הנושא מול רכזת תרבות.

ניצן פלג

מציע לאפשר רכישת כרטיסים רק לתושבי המועצה עד למכסה מסוימת
ואז לפתוח את זה לרכישה של אורחים.

אבשלום חביב מבקש לאפשר לעסקים קטנים ובעלי דוכנים להציע את מרכולתם
במסגרת הפסטיגליל.
נפתלי פרידלנדרהתייחס כי זאת אכן הכוונה במסגרת מה שיוגדר על ידי מנהל רישוי
עסקים במועצה.
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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
מספר חברי מליאה נוספים הביעו דעתם כי לא נכון לאפשר כניסה בחינם לאירועים ונכון
לגבות סכום אפילו סמלי.
 15בעד ,אין מתנגדים
הצבעה:
החלטה :על אישור פתיחת התב"ר.

ארבל
בית קשת
בית רימון

•

גבעת אבני

פסטיבל הללויה  – 2019תב"ר  - 1612מבוקש לאשר פתיחת התב"ר.
 14בעד
הצבעה:
 1נמנע ) שלום אשכנזי(
החלטה :על אישור פתיחת התב"ר.

הודיות
הזורעים
כדורי

•

צעדת הארבל ומרוץ התבור  -מבוקש לאשר פתיחת התב"ר.
 15בעד ,אין מתנגדים
הצבעה:
החלטה :על אישור פתיחת התב"ר.

כפר-זיתים
כפר-חטים

נפתלי פרידלנדר; הישיבה ננעלת .18:50

כפר-קיש
לביא
מסד

____________________

נפתלי פרידלנדר
מנכ#ל המועצה

____________________

ניצן פלג
ראש המועצה

מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה
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