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א' שבט תשע"ט
 07ינואר 2019

נפתלי /2019מליאה/פרוטוקולים1-

אילניה

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 1/2019

ארבל
בית קשת

מיום  6בינואר 2019
משתתפים :

ניצן פלג  -ראש המועצה
הדס דרי  -אילניה
אבשלום חביב  -ארבל
גלית ארז  -בית קשת
אופיר שיק  -בית רימון
רוביק סמאג'א  -גבעת אבני
כרמית ימיני  -הזורעים
אבנר כהן  -כפר זיתים
אריה אברהם  -כפר חיטים
נועם תבור  -כפר קיש
יהודה גמליאל  -מסד
דדי בן דוד  -מצפה
שלום אשכנזי  -לביא
חלי בן זקן – שרונה
אהובה שחור  -שדמות דבורה

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

כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן

דוד בן אור  -מצפה נטופה
דודו ברגר  -גבעת אבני
ישראל פרידמן  -שדה אילן

משתתפים נוספים :יוסי יצחקי – מנכ"ל
שמואל אייזנברג – גזבר
אורטל יצחק ,רו"ח – סגנית גזבר
עו"ד אבי שמואלי – יועץ משפטי
אלי דהן – מבקר פנים
נפתלי פרידלנדר
אושרת אדמוני – מנהלת מח' גביה
עדי רובין – בודקת תוכניות ,מח' הנדסה

תחילת הישיבה 18:10

שדמות-דבורה

יוסי יצחקי
שרונה

אני מבקש אישורכם להוסיף לסדר היום  2סעיפים ,הראשון אישור הגשת
תוכניות שדרוג מט"ש שדה אילן בשם המועצה והשני החלפת חבר בועדת המשנה
לתכנון ובניה.
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אילניה
ארבל

הצבעה :כל חברי המליאה הנוכחים בעד.
החלטה :אושרה תוספת  2סעיפים כאמור לסדר היום.

בית קשת
סעיף 1
בית רימון

עדי רובין

גבעת אבני
הודיות

שדרוג מט"ש שדה אילן
מציגה את בקשת רמ"י והועדה המחוזית להגיש את תוכניות שדרוג המט"ש
מטעם המועצה האזורית הגליל התחתון .המט"ש נמצא כמובן בתחום המועצה
סמוך לישוב שדה אילן.

הצבעה :כל חברי המליאה הנוכחים בעד.
החלטה :אושרה הגשת תוכניות לשדרוג מט"ש שדה אילן בשם המועצה.

הזורעים
כדורי

סעיף 2

יוסי יצחקי
כפר-זיתים
כפר-חטים

הצבעה:
החלטה:

כל חברי המליאה הנוכחים בעד.
אושרה פה אחד מינוי יהודה גמליאל כחבר בועדת המשנה לתכנון ובניה במקומה של
הדס דרי.

הערה:

בשלב זה מצטרפים לישיבה ישראל פרידמן ודודו ברגר (.)18:20

כפר-קיש
לביא

מינוי יהודה גמליאל כחבר בועדת המשנה לתכנון ובניה במקומה של הדס דרי
אני מבקש את אישור המליאה למינויו של יהודה גמליאל כחבר בועדת המשנה
לתכנון ובניה במקומה של הדס דרי שפרשה מסיבות אישיות.

מסד
סעיף 3
מצפה
מצפה-נטופה

ניצן פלג

דוח ראש המועצה
* ב 30-בדצמבר  2018העברנו למבנים הזמניים אל הפעילות של בי"ס כדורי
יסודי.


הפרות המשוטטות שנתפסו באזור כדורי נמכרו השבוע.



החלו העבודות בקרית החינוך ,השבוע מתוכננת פגישה עם תמיר ממשרד
החינוך.



יד ששון קיבלו פרס ארצי של חמד – הטקס יהיה בחודש מרץ.



הוקמה מנהלת אזרחים ותיקים.



מנכ"ל המשרד לשוויון חברתי ביקר באזור.

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



קיימתי ביקור ופגישת עבודה עם השייח טריף.



התקיימה פגישה עם זאב ביילסקי ראש מטה הדיור.



המועצה תקיים דיון על התוכניות של שטחים פתוחים לפני שיאושרו
סטטוטורית.



נרכשה מערכת צונאמי לקולות קוראים.



השנה פסטיבל התבור יהיה במהלך חול המועד פסח ויתקיים רובו בכפר נהר
הירדן.



נקיים שיח עם כפר תבור לגבי המשך השותפות בנושאי תרבות.



החלה הפעילות של החברה הכלכלית בפרויקט הרחבת כפר קיש.



התקיימה פגישה עם רכבת ישראל לגבי תכנון המסילות באזור הגליל
התחתון – קו עפולה טבריה.



מתקיים שיח עם רמ"י לגבי רעייה באזור הר קוץ.



בבחירות לראשות הארגון של המועצות האזוריות נבחר שי חג'ג' ראש
המועצה מרחבים.



פרויקט עושים טוב פעל השבוע בשני ישובים :בכפר קיש ובארבל .המועצה
מסייעת בליווי של המחלקה לשירותים חברתיים.



ביום שישי  8בינואר  2019יחל קורס הכשרה ולימוד לחברי הועדים
המקומיים.

גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
סעיף 4
מסד

יוסי יצחקי

אישור מינוי נציג המועצה ברשות ניקוז קישון
אני מבקש את אישור המליאה למינוי איתם בירגר כנציג המועצה ברשות ניקוז
קישון.

מצפה
מצפה-נטופה

הצבעה:
החלטה:

כל חברי המליאה הנוכחים בעד.
אושר מינוי איתם בירגר כנציג המועצה ברשות ניקוז קישון.

שדה-אילן
סעיף 5
שדמות-דבורה

יוסי יצחקי

אישור מינוי נציג המועצה ברשות ניקוז ירדן דרומי
אני מבקש את אישור המועצה למינוי אוריאל קופל כנציג המועצה ברשות ניקוז
ירדן דרומי

שרונה

3

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

הצבעה:
החלטה:

כל חברי המליאה הנוכחים בעד.
אושר מינוי אוריאל קופל כנציג המועצה ברשות ניקוז ירדן דרומי.

בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות

תב"רים לאישור
סעיף 6
שמואל אייזנברג מבקש את אישור התב"רים.
תב"ר  – 1549כפר חיטים  -הגדלת התב"ר מקרן היטל ביוב בסך של  1מיליון
ש"ח.
משתתפים בדיון :רחלי בנזקן ,אושרת אדמוני ,שמואל אייזנברג
כל חברי המליאה הנוכחים בעד.
הצבעה
אושר הגדלת התב"ר.
החלטה

הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד

תב"ר  – 1571מתקני משחקים לביא – הגדלת התב"ר ,השתתפות המועצה
בפרויקט בסך של ..₪ 54,446
משתתפים בדיון :אבשלום חביב ,רחלי בנזקן ,יהודה גמליאל ,ניצן פלג,
שמואל אייזנברג.
יש להעביר לחברי המליאה את התכנון המוצע להמשך הפרויקט עם פרוט
הישובים.
כל חברי המליאה הנוכחים בעד.
הצבעה
אושר הגדלת התב"ר.
החלטה
תב"ר  – 1572מתקני משחקים הזורעים – הגדלת התב"ר ,השתתפות המועצה
בסך של .₪ 34,671
כל חברי המליאה הנוכחים בעד.
הצבעה
אושר הגדלת התב"ר.
החלטה

מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

תב"ר  – 1573מתקני משחקים כפר זיתים – הגדלת התב"ר השתתפות המועצה
בסך של .₪ 54,834
כל חברי המליאה הנוכחים בעד.
הצבעה
אושר הגדלת התב"ר.
החלטה
תב"ר  – 1590מתקני משחקים בית רימון – הגדלת התב"ר השתתפות המועצה
בסך של  53,812ש"ח.
כל חברי המליאה הנוכחים בעד.
הצבעה
אושרה הגדלת התב"ר.
החלטה
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אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות

צו הארנונה לשנת  - 2019אישור
סעיף 7
עו"ד אבי שמואלי צו הארנונה (מיסים) המונח לפניכם קובע את התעריפים והסיווגים לתשלומי
ארנונה לכל סוגי הנכסים במועצה.
הצו מתעדכן באופן אוטומטי כל שנה בהתאם להוראות משרד הפנים בשיעור
הנקרא מקדם בין השנה הקודמת לשנה החדשה .השנה המקדם הוא בשיעור
 0.32%לכל הסיווגים .במידה והמועצה רוצה לשנות מהתעריפים עליה להגיש
בקשה חריגה לאישור שרי הפנים והאוצר ,ורק לאחר אישורם ,ניתן יהיה לגבות
עפ"י התעריפים החדשים .כאשר פועלים על סמך העליה לפי המקדם שנקבע – אין
צורך באישור השרים.

הזורעים

אושרת אדמוני
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה

השנה המועצה מבקשת להוסיף סיווג חדש  – 701קרקע תפוסה במפעל עתיד שטח
– סיווג המתייחס בעיקר למפעלים עתירי שטח גדול.
בצו המיסים מופיעים מעבר לסיווגים ולתעריפים גם מועדי התשלום וההנחות
וההסדרים כפי שהיו נהוגים במועצה גם בשנת  ,2018ביניהם הנחה למשרתי
מילואים וההנחות הקבועות האחרות .הנחות בארנונה לשנת  2019טרם אושרו
בועדת הכספים של הכנסת וטרם פורסמו ההנחיות בדבר גובה ההנחות בארנונה
ובקשת האישור היא לאשר ההנחות ככל שיפורסמו בנוסח שהיה נהוג בשנת 2018
למעט בסעיפים  12ו 13-בשינויים הבאים:
תקנה ( 12בנין חדש) אימוץ התקנה  12ללא שינוי.
א.
תקנה ( 13בנין ריק) אימוץ התקנה  13בשינויים הבאים.
ב.
על אף האמור בתקנה  – 13לא יהיה זכאי להנחה לפי סעיף  13מי
)1
שניצל את זכאותו להנחה לפי סעיף  12בגין אותו נכס.
על אף האמור בתקנה זו ההנחה תהיה חד פעמית לתקופה מרבית
)2
של עד  6חודשים שאינה ניתנת לצבירה .שיעור של .100%

הצבעה :כל חברי המליאה הנוכחים בעד.
החלטה :אושר צו הארנונה לשנת .2019

שדה-אילן

יוסי יצחקי:

הישיבה ננעלת .19:10

שדמות-דבורה
שרונה
____________________

יוסי יצחקי
מנכ"ל המועצה

____________________

ניצן פלג
ראש המועצה
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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
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