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יוסי /2018מליאה/פרוטוקולים4-

אילניה

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 4/2018

ארבל
בית קשת

מיום  19באוגוסט 2018
משתתפים :

בית רימון

מוטי דותן -ראש המועצה
אשר כהן – סגן ראש המועצה
יום טוב בן ששון – חבר
אריה שוורץ – חבר
תומר מועלם – חבר
יעקב בביקר -חבר
אברהם שפיגלר -חבר
שמשון משה – חבר

גבעת אבני
הודיות
הזורעים
נעדרים:
כדורי

רפי קרמר – חבר
ראובן וקנין – חבר
דני טלית  -חבר
בועז מועלם -חבר
אלי פררה  -חבר

כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד

משתתפים נוספים :יוסי יצחקי – מנכ"ל
שמואל אייזנברג -גזבר
אורטל יצחק ,רו"ח – סגנית גזבר
עו"ד אבי שמואלי  -יועץ משפטי
יצחק פרסמן – מהנדס המועצה
עדי רובין – מח' הנדסה

מצפה
מצפה-נטופה

עציון אושרי – חבר
דדי בן דוד  -חבר
שחר שטדלר – חבר

תחילת הישיבה 18:00

שדה-אילן

יוסי יצחקי
שדמות-דבורה
שרונה

אין קוורום לקיום הישיבה בשעה שנקבעה ולכן הישיבה נדחית בשעה ותחל בשעה
.19:00

תחילת הישיבה 19:00
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אילניה

מוטי דותן

ארבל

אני מבקש להעלות מספר דברים לזכרו של מר דב וולפה סגן ראש המועצה וממלא
המקום שנפטר באופן פתאומי בטרם עת.
דב היה חבר מועצה משנת  2003וסגן ראש המועצה משנת  .2007דב היה איש
משפחה למופת וגידל  9ילדים ו 38-נכדים .דב היה קשוב לכל הפונים אליו והיה
מוכן לבצע כל מלאכה וכל משימה .תמיד גילה ענין בכל נושא שעלה על סדר היום
והיה שותף מלא בעשייה הברוכה שהתקיימה במועצה .דב היה בקשרי עבודה רבים

בית קשת
בית רימון

עם גורמי ממשל שונים וייצג את המועצה בכבוד בכל מקום שנדרש לכך.
גבעת אבני
בחודשים האחרונים בעקבות ניתוח לב שעבר ,האט דב את קצב העבודה אבל גם
בתקופת ההחלמה דרש להיות שותף בעשייה ואף הגיע לישיבות במועצה כמיטב
יכולתו .אנו כבר מרגישים בחסרונו.

הודיות
הזורעים

יהיה זכרו ברוך.

כדורי

#

כפר-זיתים

בית ספר כדורי יסודי – החלו עבודות התשתית באתר הזמני שבו יוקם
ביה"ס הזמני ונקבע הקבלן הבונה את כיתות הלימוד .אנחנו מקווים שעד
אחרי חגי תשרי יסתיימו העבודות וניתן יהיה ללמוד באתר הזמני.

כפר-חטים
כפר-קיש

#

הישוב שיבולת ליד בית רימון החלו עבודות התכנון ונקווה שתוך מספר
חודשים יחלו העבודות בשטח הישוב החדש.

#

השבוע נקיים את קייטנת כנפיים המתקיימת במועצה לילדים בעלי
מוגבלויות מזה מספר שנים ,חברי המליאה מוזמנים להשתתף.

#

ביום שלישי  4בספטמבר בשעה  10:00נקיים הרמת כוסית לשנה החדשה,
חברי המליאה מוזמנים להשתתף.

לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן

סעיף 1

עדכון תקציבי הועדים המקומיים לשנת 2018

יוסי יצחקי

לאור העדכון והגידול בתקציבים המועברים לועדים המקומיים בשנת  ,2018נדרשו
הישובים לעדכן את תקציביהם לשנה זו .מובאים בפני המליאה תקציבי הועדים
המקומיים שהוגשו לאישור המועצה.

שדמות-דבורה
שרונה
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אילניה

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

ארבל
בית קשת
בית רימון

 1.7מצפה נטופה ₪ 635,159
₪ 1,083,789
 1.8שדה אילן
 1.9שדמות דבורה ₪ 1,776,914
₪ 1,472,612
 1.10שרונה

גבעת אבני
הודיות
הזורעים

אילניה
בית קשת
בית רימון
כפר חיטים
לביא
מסד

₪ 321.084
₪ 433,813
₪ 298,698
₪ 1,099,142
₪ 608,522
₪ 609,770

הצבעה
החלטה

כדורי

כל הנוכחים בעד.
אושר עדכון התקציבים של הועדים המקומיים הנ"ל לשנת .2018
₪ 321.084
 1.1אילניה
₪ 433,813
 1.2בית קשת
₪ 298,698
 1.3בית רימון
₪ 1,099,142
 1.4כפר חיטים
₪ 608,522
 1.5לביא
₪ 609,770
 1.6מסד
 1.7מצפה נטופה ₪ 635,159
₪ 1,083,789
 1.8שדה אילן
 1.9שדמות דבורה ₪ 1,776,914
₪ 1,472,612
 1.10שרונה

כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה

סעיף 2

מצפה-נטופה

אורטל יצחק

שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

הצגת דוחות כספיים מבוקרים לתאריך  31בדצמבר  2017תאגידים עירוניים
מציגה את הדוחות הכספיים של התאגידים העירוניים לתאריך .31.12.2017
 2.1העמותה למען הגליל התחתון
 2.2העמותה לקידום הספורט בגליל התחתון
 2.3פארק התעשיות קדמת גליל
 2.4נחלת נפתלי חברה בע"מ

משתתפים בדיון שמואל אייזנברג ,יום טוב בן שושן ,אשר כהן ,אריה שוורץ
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אילניה

סעיף 3

מוצגת בפני חברי המליאה החלטה ועדת ההקצאות להמליץ על הקצאת קרקע
כאמור.

ארבל
בית קשת

שמשון משה

בית רימון

בהקצאת השטח או לחילופין לדחות את הקצאת השטח ,כמו מצורפים פרוטוקול
אסיפת חברים כללית שהתקיימה בישוב כפר זיתים ב 20-בפברואר  2018שבה רוב
משתתפי האסיפה התנגדו לגריעת שטחי האגודה להגדלת בי"ס "ימינו כקדם"
ופניה של עו"ד אוסנת שחם מיום  26בפברואר  2018לועדה לתכנון ובניה
המקומית של המועצה שבה האגודה מתנגדת לתוכנית  206-0563817הגדלת מוסד
הישיבה התורנית בכפר זיתים.

הודיות
הזורעים

עו"ד אבי שמואלי לנוכח המסמכים שהוגשו למליאה על ידי מר שמשון משה אני מציע שהמליאה
תצביע על סעיף זה ובמידה ויוחלט לאשר את המלצת ועדת ההקצאות ולהקצות
את הקרקע לעמותת "ימינו כקדם כפר זיתים" ,נמתין לחוות דעתו של עו"ד שגיא
רובינסקי שיתייחס לכל המסמכים שמסר שמשון משה ,ותוקף ההחלטה יותלה
עד ובכפוף לתוכן לקבלת חוות דעתו המלומדת.

כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה

אני מבקש למסור לחברי המליאה שלושה מסמכים לפני הדיון בסעיף זה.
המסמך הראשון הינו פניה של אגודת כפר זיתים למליאה שבו מבקשים לא לדון

גבעת אבני

כדורי

הקצאת קרקע ללא תמורה לעמותת "ימינו כקדם כפר זיתים"

יצחק פרסמן

לידיעת חברי המליאה ,המסמך מעו"ד אוסנת הינו התנגדות לתוכנית ולא
להקצאת הקרקע.

שמשון משה

אני חושב שהמועצה צריכה לדאוג לתושביה באופן קודם לפני מיזמים כאלה
ואחרים .אין צורך למהר ולקבל החלטה בדבר ההקצאה .אף אחד לא הולך לסגור
כרגע את המקום .בוא נמתין עד שנקבל תשובות לכל השאלות והבעיות שטרם
הושבו או נפתרו בנוגע לתוכנית של המקום .אם המיזם חשוב למועצה ,יש לבנות
על שטחים שאינם בתוך ישוב קיים .עצם המוסד והתנהגות תלמידיו פוגעת בחיי
המושב והקהילה בכפר זיתים.

מצפה-נטופה
שדה-אילן

כמו כן אני חושב שהמועצה היתה צריכה להודיע לישוב שהנושא עולה לדיון
במליאה .תדחו את הדיון ההחלטה לשבוע שבועיים ,לא יקרה כלום.

שדמות-דבורה
שרונה
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אילניה

מוטי דותן

ארבל
בית קשת
בית רימון

וכרגע אנחנו נמצאים בשלב ההחלטות.

גבעת אבני
הודיות
הזורעים

משתתפים נוספים
אריה שוורץ ,יום טוב בן שושן ,יעקב בביקר.
בדיון
מוטי דותן

כדורי
כפר-זיתים

הצבעה

כפר-חטים
כפר-קיש

החלטה

לביא
מסד
מצפה

נושא הישיבה והמוסד עלו לדיון לפני כ 10-שנים והישוב באמצעות ההנהלה
באותה תקופה אישרו את הקמת המיזם ,הקצאת הקרקע המדוברת הינה סוף
תהליך ארוך שבמסגרתו ויתר יהודה הרצליך על  7דונם מהנחלה שלו לטובת
המיזם ,ולטובת המועצה והדרך היחידה לאשר את המוסד הקיים ולפתור את
הבעיות התכניות הינה באמצעות הקצאת הקרקע לעמותת "ימינו כקדם כפר
זיתים" תהליך הקצאת הקרקע נמשך מעל חצי שנה תוך הקפדה על כל הנהלים
הדרושים לביצועה כולל פרסום כוונת המועצה להקצאה ,שמיעת התנגדויות שהיו

אני מבקש להעלות להצעה מי בעד הקצאת הקרקע לעמותת "ימינו כקדם כפר
זיתים" על פי המלצת ועדת ההקצאות ובכפוף לחוות דעת עו"ד שגיא רובינסקי
למסמכים שהוגשו למליאה ע"י שמשון משה.
בעד – מוטי דותן ,אריה שוורץ ,אברהם שפיגלר ,יום טוב בן שושן ,אשר כהן
נגד – שמשון משה ,יעקב בביקר
נמנע – תומר מועלם
בהתאם להמלצת ועדת הקצאות מאשרת המועצה להקצות ללא תמורה את הקרקע
בגוש  17333ת"ח  3,8,9,10עפ"י תוכנית  206-0266700בכפר זיתים לעמותת "ימינו
כקדם כפר זיתים" מספר העמותה  ,580-447.712לצורך פעילות שיקום/חינוך בני נוער
ההקצאה תוקפה ל 24-שנים ו 11-חודשים.
ההחלטה תועבר לחוו"ד של עו"ד שגיא רובינסקי ותוקפה יותלה עד לאישורו של עו"ד
רובינסקי.

הערה

בשלב זה עוזב שמשון משה את הישיבה

מצפה-נטופה
סעיף 4

הצגת הדוח הרבעוני של המועצה לתאריך 30.6.2018

שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

שמואל אייזנברג על פי הדוח תוכלו לראות שהיתרה הקיימת במערכת הכספים במועצה בתקציב
השוטף לתאריך הדוח  30.6.2018הינה על סך  1מיליון  ₪בעוד הגרעון המצטבר
לאחר הבדיקות והאישורים של מבקר משרד הפנים משבוע שעבר הינו בסך 700
אש"ח ולכן היתרה המצטברת לרבעון זה הינה כ 300-אש"ח.
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אילניה

על פי הדוח הנ"ל סך הגרעון הזמני הקיים בתב"רים הינו כ 10-מיליון  ₪שמתוכם
כ 8-מיליון  ₪זמניים.

ארבל
בית קשת
סעיף 5
בית רימון
גבעת אבני
הודיות

עדכון תקציב המועצה לשנת 2018

שמואל אייזנברג כפי שדיווחנו לכל החברים ,משרד הפנים ,בעזרתו של מנכ"ל משרד הפנים
והממונה על המחוז ,תיקן את העוול שנגרם למועצה בשנים האחרונות ,בהורדת
המדד הסוציואקונומי של המועצה מ 7-ל 6-וכתוצאה מכך הגדלת מענק האיזון,
המענק גדל בשנת  2018מ 6,738-מיליון  ₪ל 12,846-מיליון  - ₪גידול של כ6-
מיליון .₪

הזורעים

לאור זאת יכולנו להחזיר לקרן היטלי השבחה כ 2-מיליון  ,₪שבאמצעותה
הצלחנו לאזן את התקציב המקורי שהגשנו למליאה לשנת  .2018הצלחנו להגדיל
את הסיוע לישובים בעוד מיליון  , ₪כך שהיום מועברים לוועדים כ 2 -מיליון ₪
לשירותים מועברים וכן לבצע עדכונים ותוספות שנדרשו לתפעול המועצה באופן

כפר-זיתים

מיטבי.

כפר-חטים

התקציב הקודם עמד על  111,911מיליון  ₪והתקציב החדש המעודכן הינו
 116,950מיליון .₪

כדורי

כפר-קיש
לביא
מסד

משתתפים בדיון יום טוב בן ששון ,אברהם שפיגלר ,אריה שוורץ.
הצבעה

 - 7בעד אישור עדכון תקציב המועצה לשנת  2018בסך של  116,950מיליון ₪
אין מתנגדים ואין נמנעים.

החלטה

אושר עדכון התקציב של המועצה לשנת .2018

מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן

סעיף 6

תב"רים לאישור
תב"ר  1451בניית ביה"ס קרית חינוך ליד לביא – הגדלת אומדן התב"ר.

שדמות-דבורה

הצבעה
החלטה

שרונה

תב"ר  1522בינוי והנגשה באתר גולני – הגדלת התב"ר.

הצבעה
החלטה

כל הנוכחים בעד
אושרה הגדלת התב"ר.

כל הנוכחים בעד
אושרה הגדלת התב"ר.
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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

תב"ר  1560רכישת אוטובוס  – 2018פתיחת התב"ר.

הצבעה
החלטה

כל הנוכחים בעד
אושר הגדלת התב"ר.

תב"ר  1591בנית ביה"ס קרית חינוך יסודי כדורי – פתיחת התב"ר.

הצבעה
החלטה

כל הנוכחים בעד
אושרה פתיחת התב"ר.

תב"ר  1592מענק הקמת אשכול כנרת והעמקים – פתיחת התב"ר.

הצבעה
החלטה

כל הנוכחים בעד
אושרה פתיחת התב"ר.

תב"ר  1593סימון והתקני בטיחות  – 2018פתיחת התב"ר.

הצבעה
החלטה

כל הנוכחים בעד
אושרה פתיחת התב"ר.

תב"ר  1290מסוף + ,סובה  +כביש גישה לבי"ס לביא – הגדלת התב"ר.

הצבעה
החלטה

כל הנוכחים בעד
אושרה הגדלת התב"ר.

תב"ר  1327שיפוץ מבנה המועצה – הגדלת התב"ר.

הצבעה
החלטה

כל הנוכחים בעד
אושרה הגדלת התב"ר.

תב"ר  1458הקמת מחסן חרום  – 2015העברה לסעיף בטחון וסגירת התב"ר.

הצבעה
החלטה

כל הנוכחים בעד
אושרה העברה וסגירת התב"ר.

תב"ר  1586שיפוץ מועדון נוער בגבעת אבני – פתיחת התב"ר.

הצבעה
החלטה

כל הנוכחים בעד
אושרה פתיחת התב"ר.

שרונה
תב"ר  1587קראוונים  +תשתיות לבי"ס יסודי כדורי – הגדלת התב"ר.

הצבעה
החלטה

כל הנוכחים בעד
אושרה הגדלת התב"ר.
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אילניה
תב"ר  1588חגיגות  70לקיבוץ לביא – פתיחת התב"ר.

ארבל

כל הנוכחים בעד
אושרה פתיחת התב"ר.

בית קשת

הצבעה
החלטה

בית רימון

תב"ר  1589מתקני משחקים בגבעת אבני – פתיחת התב"ר.

גבעת אבני

הצבעה
החלטה

הודיות

תב"ר  1590מתקני משחקים בבית רימון – פתיחת התב"ר.

הצבעה
החלטה

הזורעים

כל הנוכחים בעד
אושרה פתיחת התב"ר.

כל הנוכחים בעד
אושרה פתיחת התב"ר.

כדורי
כפר-זיתים

סעיף 7

אישור הוספת שימוש והארכת דרך תוכנית  206-0593632ג 24382/א.ת .כדורי

יצחק פרסמן

בהתאם לבקשת הועדה המחוזית אנחנו מבקשים את אישור המליאה ,כועדת
התכנון והבניה הגליל התחתון ,להוספת שימוש והארכת דרך באזור התעשיה
הסמוך לבנין המועצה .מטרת השינוי ליצור רצף של הדרך סמוך למגרשים
המתוכננים ולמנוע מקוצים לכסות את שולי המגרש.

כפר-חטים
כפר-קיש
לביא

הצבעה
החלטה

כל הנוכחים בעד
אושרה הוספת שימוש והארכת דרך בתוכנית מס'  206-0593632ג 24382/א.ת כדורי.

מסד
מצפה

מוטי דותן

נועל את הישיבה .20:00

מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

__________________

__________________

יוסי יצחקי
מנכ"ל המועצה

מוטי דותן
ראש המועצה
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