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אילניה

יוסי /2017מליאה/פרוטוקולים6-

ארבל

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 6/2017
בית קשת

מיום  3בדצמבר 2017

בית רימון
משתתפים:
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי

מוטי דותן -ראש המועצה
דוב וולפה -מ"מ וסגן ראש המועצה
אשר כהן – סגן ראש המועצה
עציון אושרי – חבר
דדי בן דוד – חבר
יום טוב בן ששון – חבר
אריה שוורץ – חבר
דני טלית  -חבר
בועז מועלם -חבר
אברהם שפיגלר -חבר
אלי פררה  -חבר
תומר מועלם – חבר

כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
נעדרים:
לביא
מסד

יעקב בביקר -חבר
רפי קרמר  -חבר
שחר שטדלר  -חבר
ראובן וקנין – חבר
שמשון משה – חבר

מצפה
מצפה-נטופה

משתתפים נוספים :יוסי יצחקי – מנכ"ל
שמואל אייזנברג -גזבר
רו"ח אורטל יצחק -סגנית גזבר
עו"ד אבי שמואלי -יועץ משפטי

שדמות-דבורה

תחילת הישיבה 18:00 -

שדה-אילן

שרונה
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אילניה
ארבל

יוסי יצחקי

בית קשת

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

בשמו של מוטי דותן ,אני מבקש להוסיף לסדר היום של הישיבה את תקציבי
היישובים :שדה אילן ,לביא ,מסד והזורעים.

בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים

סעיף  - 1דיווח ראש המועצה
בשבועות האחרונים מתפשט נגע הכלבת באזור העמקים והגלבוע ,המועצה
מוטי דותן
ומחלקת איכות הסביבה והווטרינריה הנחו את התושבים בהתמודדות עם הבעיה
ואנו מבצעים פעולות מניעה בסיוע הרט"ג.
בשבוע שעבר נפתח בית לחיים בקהילה במצפה נטופה ,מקום שבו יגורו בגפן בנות
הזקוקות לסיוע מצד הקהילה ,כאשר בעתיד אמור לקום בית נוסף לפרויקט זה
בכפר קיש ובהושעיה.

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

סעיף  - 2הצטרפות לאשכול רשויות מקומיות לשנית 2017-2018
משרד הפנים בפרט ומשרדי הממשלה השונים בכלל דוחפים להקמת אשכול
מוטי דותן
רשויות ופרסמו נוהל תקצוב לאשכולות שיוקמו במהלך  .2017-2018אשכול
הרשויות אמור ליצור כח לגודל ולאפשר בעתיד גיוס משאבים ממשרדי הממשלה
השונים שינתנו רק לאשכולות ולא לרשויות בודדות .משרד הפנים קבע שהמועצה
תצטרף אם תרצה לאשכול רשויות שיקום באזורנו ומורכב מכ 17-רשויות.
המועצה נדרשת לקבל החלטה בדבר הצטרפות לאשכול וכן לאשר את התקציב
בסך של  ₪ 34,149כדמי חבר לשנה לאשכול זה.

הצבעה :כל חברי המליאה הנוכחים בעד
החלטה :אושר פה אחד הצטרפותה של המועצה לאשכול הרשויות המוקם באזורנו ותשלום דמי
החבר לשנה בסך של ₪ 34,149

מצפה
סעיף  - 3תב"רים
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

א .תב"ר  – 1298מערכות התראה לרעידות אדמה – העברה מחלף היטל השבחה וסגירת התב"ר.
הצבעה  -כל חברי המליאה הנוכחים בעד
החלטה – אושר סגירה והעברה
ב.

תב"ר  – 1396נגישות למבני ציבור ושצ"פ בתחום המועצה  -פתיחת התב"ר
משתתפים בדיון  -שמוליק אייזנברג ,תומר מועלם ,בועז מועלם ,אברהם שפיגלר ,עציון
אושרי
הצבעה  -כל חברי המליאה הנוכחים בעד
החלטה  -אושרה פתיחה
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אילניה
ארבל

ג.

בית קשת

תב"ר  – 1447שיפוצי במוס"ח  - 2016העברה מחלף היטל השבחה  2017וסגירת התב"ר
משתתפים בדיון -תומר מועלם ,שמוליק אייזנברג ,בועז מועלם ,עו"ד אבי שמואלי.
הצבעה  2 -נמנעים :בועז מועלם ,עציון אושרי ,בעד – 10
החלטה -אושרה העברה וסגירה.

בית רימון
ד.
גבעת אבני

תב"ר  - 1465קורס ניהול חקלאי מקדם בסביבה משתנה  -הגדלת התב"ר
הצבעה  -אין מתנגדים
החלטה – אושרה הגדלה

הודיות
ה .תב"ר  -1488הקמת תשתיות חקלאי כדורי  -הגדלת התב"ר
הזורעים

הצבעה  -אין מתנגדים
החלטה  -אושרה הגדלה

כדורי
ו.
כפר-זיתים

תב"ר  -1499תכנון לשדרוג מבנה בפני רעידת אדמה – פתיחת התב"ר
הצבעה  -כל חברי המליאה הנוכחים בעד
החלטה  -אושרה פתיחה

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

ז.

תב"ר  - 1506שיפוצי קיץ  -2017הגדלת התב"ר
משתתפים בדיון –בועז מועלם ,אברהם שפיגלר
הצבעה  -כל חברי המליאה הנוכחים בעד
החלטה  -אושרה הגדלה

ח .תב"ר  - 1514שיפוץ קיץ ושדרוג אולם ספורט אזורי ביד ששון -שינוי שם התב"ר
הצבעה  -כל חברי המליאה הנוכחים בעד
החלטה  -אושר שינוי השם
סעיף  - 4דווח רבעוני  - 30/9/2017הצגה
המועצה מושכת מקרם היטל השבחה בסך הכל לשנת  2017כ 1.5 -מש"ח.
אורטל יצחק
בארנונה כללית יש עדיין פער לעומת התקציב ועל פי הנתונים הפער ייסגר,
מענקים מיועדים צפוי להגיע ברבעון האחרון ,בהוצאות השכר כללי יש עלייה עקב
תשלומים חד פעמיים לעובדים שפרשו לגמלאות ובפעולות כלליות יש פער עקב
גידול בהוצאות תברואה וכמובן יש עלייה משמעותית בפעולות החינוך עקב
הגידול בכמות התלמידים במוסדות החינוך.
סה"כ הרבעון מסתיים בגרעון של  270אלף .₪
משתתפים בדיון שמואל אייזנברג ,מוטי דותן ,תומר מועלם ,יום טוב בן ששון ,בועז מועלם עציון
אושרי
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אילניה
ארבל
בית קשת

סעיף  - 5עדכון תקציב המועצה משנת 2017
הנהלת המועצה מבקשת את אישור המליאה לעדכון תקציב המועצה לשנת 2017
אורטל יצחק
ואלו עיקרי השינויים -בצד ההכנסות גידול בהכנסות עצמיות ב 1,020 -אש"ח
מקרן היטל השבחה ותוספת במענק איזון בסך של  1,115אש"ח.
בצד ההוצאות גידול בהוצאות שכר כללי בסך של  700אש"ח בעיקר להוצאות חד
פעמיות לגמלאים שפרשו 540 ,אש"ח לכיסוי גידול בהוצאות גבייה ומחלקת
תברואה ו 895-אש"ח לפעולות חינוך.
לאחר עדכון מענק האיזון לשנת  2017ותוספת מחלף היטל השבחה ,אנו צופים
לסיים את שנת  2017בגרעון של  500אש"ח עד מיליון  ,₪אך במקביל אנו פועלים
מול משרד הפנים בכל הערוצים האפשריים ,על מנת לקבל תוספת במענק האיזון
עוד בשנת .2017
לפי נתוני משרד הפנים ,מענק המודל של המועצה הוא  17מיליון  ₪ובפועל מענק
באיזון הינו  6,660אש"ח ,כלומר כ 40% -ממענק במודל.

בית רימון
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי

משתתפים בדיון :תומר מועלם ,בועז מועלם ,יוסי יצחקי ,לייבלה שוורץ ,שמואל אייזנברג.
כפר-זיתים

הצבעה:
החלטה:

כל חברי המליאה הנוכחים בעד
אושר עדכון התקציב בסך  106,853אש"ח לשנת 2017

כפר-חטים
סעיף  - 6עדכון משרות עובדים במועצה
כפר-קיש
לביא

שמואל אייזנברג לפי בקשת משרד הפנים אבקש לאשר את מספר המשרות של העובדים
במועצה ,נכון לספטמבר  2017מספר המשרות במועצה הוא .196
מספר המשרות נכון לסוף  2016היה  .183הגידול במשרות הוא בפנסיונרים
ובמחלקות החינוך וההנדסה.

מסד
משתתפים בדיון :בועז מועלם ,עציון אושרי ,תומר מועלם ,יוסי יצחקי
מצפה

הצבעה:
החלטה:

כל חברי המליאה הנוכחים בעד
אושר העדכון של  196משרות בפועל בשנת 2017

מצפה-נטופה
שדה-אילן

סעיף  - 7הארכת מבצע מחיקת חובות עד לתאריך  31בדצמבר 2017
שמואל אייזנברג הנהלת המועצה מבקשת את אישור המליאה להארכת מבצע גביית חובות לחודש
נוסף ועד לתאריך .31.12.2017

שדמות-דבורה

הצבעה:
החלטה:

שרונה

כל חברי המליאה הנוכחים בעד
אושר פה אחד הארכת מבצע גביית חובות
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אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני
הודיות

סעיף  – 8אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2018
מבקש את אישור המליאה לתקציבי ועדים מקומיים לשנת  2018לפי הפירוט:
יוסי יצחקי
 -אילניה

₪ 275,392

 -גבעת אבני

₪ 1,625,100

 -הזורעים

₪ 1,978,134

 -כפר קיש

₪ 85,900

 -לביא

₪ 488,046

 -מסד

₪ 580,113

 -מצפה נטופה ₪ 556,583

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

 -שדה אילן

₪ 1,040,250

משתתפים בדיון :אברהם שפיגלר
הצבעה :נמנע  - 1אברהם שפיגלר ,בעד 11-
החלטה :אושרו תקציבי הוועדים לשנת  2018כמפורט
 -אילניה

₪ 275,392

 -גבעת אבני

₪ 1,625,100

 -הזורעים

₪ 1,978,134

 -כפר קיש

₪ 85,900

 -לביא

₪ 488,046

 -מסד

₪ 580,113

 מצפה נטופה ₪ 556,583מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

 -שדה אילן

₪ 1,040,250

סעיף  - 9דיון בתגובת המועצה לדו"ח ביקורת לשנת 2015
כידוע לכם ,המועצה מעבירה את תגובתה לדוח ביקורת המפורט לשנת  2015ו
אורטל יצחק
תגובת ועדת הביקורת לדוח הביקורת המפורט לשנת  2015לאגף הביקורת במשרד
הפנים.
אורטל מציגה את תגובת המועצה לעיקרי הממצאים בדוח ביקורת המפורט
ולעיקרי הממצאים בתגובת ועדת הביקורת.
משתתפים בדיון :מוטי דותן ,בועז מועלם ,תומר מועלם ,עציון אושרי ,יום טוב בן ששון ,דדי בן דוד,
אשר כהן
על פי בקשת תומר מועלם יתוקן תגובת המועצה בנושא כינוס ועדת איכות סביבה .הועדה כונסה
בשנת  2015ודווח למבקר משרד הפנים על קיום ישיבות הועדה במהלך שנת .2015
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אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון
גבעת אבני

סעיף  – 10הפעלת גמלאים – בית קשת
מציג בפני המליאה את הפעילות בקיבוץ בית קשת בנושא הפעלת הגמלאים-
אלי פררה
מתוך  94חברי קיבוץ  77חברים וחברות הינם בגיל המבוגר ואינם יכולים
להשתתף בפעילויות אזוריות .מציע גם הקמת גוף במועצה שיטפל וירכז פעילויות
לגיל המבוגר.
מוטי דותן

מודה לכל המשתתפים בישיבה ,הישיבה הבאה אמורה להיות בתאריך ה2-
לדצמבר ותוקדש לבעיות הקשורות בתקציב.

הודיות
יוסי יצחקי
הזורעים

הישיבה ננעלה
שעה 20:00

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

יוסי יצחקי
מנכ"ל המועצה

מוטי דותן
ראש המועצה

