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 7פברואר2017 ,

אילניה

יוסי /2016מליאה/פרוטוקולים1-

פרוטוקול ישיבת מליאה  5 – 1/2017בפברואר 2017

ארבל
בית קשת

משתתפים:

בית רימון

דדי בן דוד – חבר
דני טלית – חבר
אשר כהן – חבר
רפי קרמר – חבר
אריה שוורץ – חבר

גבעת אבני
הודיות

בועז מועלם – חבר
אלי פררה – חבר
שמשון משה – חבר
עציון אושרי – חבר

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

מוטי דותן – ראש המועצה
דוב וולפה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
בועז יוסף – סגן ראש המועצה

יום טוב בן שושן – חבר
אברהם שפיגלר – חבר
שחר שטדלר – חבר
נעדרים:
תומר מועלם – חבר
ראובן ועקנין – חבר
משתתפים נוספים :יוסי יצחקי – מנכ"ל
שמואל אייזנברג – גזבר
עו"ד שגיא רובינסקי – יועץ משפטי

מסד
תחילת הישיבה 18:00
מצפה
סעיף 1
מצפה-נטופה

יוסי יצחקי

שדה-אילן

הצבעה:
החלטה:

תקציב ועד מקומי ארבל לשנת 2017
אני מבקש את אישור המליאה לתקציב ועד מקומי ארבל לשנת  2017בסך של
.₪ 331,381

אין מתנגדים.
אושר תקציב ועד מקומי ארבל לשנת  2017בסך של .₪ 331,381

שדמות-דבורה
שרונה

סעיף 2

תקציב ועד מקומי בית קשת לשנת 2017

יוסי יצחקי

אני מבקש את אישור המליאה לתקציב ועד מקומי בית קשת לשנת  2017בסך
של .₪ 329,295
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אילניה
ארבל

הצבעה:
החלטה:

בית קשת

סעיף 3

מוטי דותן
בית רימון

הצבעה:
החלטה:

הזורעים
כדורי

סעיף 4

יוסי יצחקי

אין מתנגדים.
אושרה המשלחת לחו"ל כולל השתתפות המועצה בסך  ₪ 3,650בעלות המשלחת וכן
עלות ההסעה הלוך ושוב – נתב"ג.
מינוי ועדה לאישור קבלת תרומות
על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים  ,4/2016אני מבקש את אישור המליאה למינוי
ועדה לאישור קבלת תרומות בהרכב של מנכ"ל המועצה בתור יו"ר הועדה ו/או
נציגו ,היועץ המשפטי של המועצה ו/או נציגו וגזבר המועצה ו/או נציגו.

כפר-זיתים
כפר-חטים

משלחת חקלאית להנובר
אני מבקש את אישור המליאה למשלחת חקלאית מהמועצה להנובר בתאריכים
 14במאי –  18במאי  . 2017הרכב הועדה :דוב וולפה ,יוסי ברששת ,אלון לרנר,
בן שחר משה ,איתם בירגר .עלות הנסיעה של ה משלחת לחו"ל הינה ₪ 3,650
ובנוסף על פי הצורך גם עלות הסעה ופיזור מנתב"ג .הנסיעה נבדקה בהתאם
לנוהל נסיעות חו"ל על ידי מנכ"ל וגזבר המועצה והומלצה לאישורנו.

גבעת אבני
הודיות

אין מתנגדים.
אושר תקציב ועד מקומי בית קשת לשנת  2017בסך של .₪ 329,295

הצבעה:
החלטה:

אין מתנגדים.
אושר הרכב הועדה לאישור קבלת תרומות למועצה.

כפר-קיש
סעיף 5
לביא

יוסי יצחקי
מסד

מיוחדים ו/או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז .הרכב הועדה :מנכ"ל
המועצה – יו"ר ו/או מחליף קבוע מהנדס המועצה ,גזבר המועצה ו/או נציגו,
היועץ המשפטי ו/או נציגו.

מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן

מינוי ועדה לבחינת התקשרויות לביצוע עבודות מקצועיות ומומחיות מיוחדות
בפטור ממכרז
על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים  ,8/2016אני מבקש את אישור המליאה למינוי
ועדה לבחינת התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות

הצבעה:
החלטה:

אין מתנגדים.
אושר הרכב הועדה לבחינת התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע
ומומחיות מיוחדים ו/או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז.

שדמות-דבורה
שרונה
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אילניה
סעיף 6
ארבל

אישור תב"רים
תב"ר  1244בית פיס לתרבות גליל תחתון – הגדלת התב"ר.

בית רימון

משתתפים בדיון בועז מועלם ,שמואל אייזנברג ,דדי בן דוד ,אריה שוורץ,
דוב וולפה ,בועז יוסף
אין מתנגדים
הצבעה
החלטה אושר הגדלת התב"ר

גבעת אבני

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

הודיות
הזורעים

משתתפים בדיון שמשון משה ,מוטי דותן
מתנגד – ( 1שמשון משה)
הצבעה
בעד – 13
החלטה אושר הגדלת התב"ר

כדורי

תב"ר  – 1329בנית גן ילדים בכפר קיש – הגדלת התב"ר.

כפר-זיתים

משתתפים בדיון שמואל אייזנברג ,בועז מועלם
אין מתנגדים
הצבעה
החלטה אושר הגדלת התב"ר

בית קשת

כפר-חטים
כפר-קיש

תב"ר  – 1421רכישת מחשבים ניידים – העברת יתרה לק .עב' פיתוח וסגירת
התב"ר

אין מתנגדים
אושר העברה וסגירת התב"ר

לביא

הצבעה
החלטה

מסד

תב"ר  – 1422תשתיות ל -יח"ד במצפה נטופה  -הגדלת התב"ר.

אין מתנגדים
אושר הגדלת התב"ר

מצפה

הצבעה
החלטה

מצפה-נטופה

תב"ר  – 1437תחנת שאיבה כפר קמא – הגדלת התב"ר.

שדה-אילן

משתתפים בדיון
רובינסקי

שדמות-דבורה

עפ"י בקשת המליאה תיבדק טענת בועז מועלם בנוגע להקמת קרן לביוב
בהתאם לתקנות הוראת שעה  – 2010ביוב

הצבעה
שרונה

החלטה

בועז מועלם ,שמואל אייזנברג ,מוטי דותן ,עו"ד שגיא

נגד – ( 2בועז מועלם ,שמשון משה)
בעד 12 -
אושר הגדלת התב"ר
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אילניה
תב"ר  – 1451בנית בי"ס – קרית חינוך בלביא – הגדלת התב"ר.
טרם אושרה הפרוגרמה ולכן לא ניתן לקבל כספי תכנון.

ארבל

אין מתנגדים
אושר הגדלת התב"ר

בית קשת

הצבעה
החלטה

בית רימון

תב"ר  – 1455בנית מעון יום בשדמות דבורה – הגדלת התב"ר.

גבעת אבני

ההסכם שנחתם עם הקבלן בגובה ההרשאה שאושרה בסך  2,800אלש"ח .
בנוסף במליאת המועצה התבקשתם לאשר  200אלש"ח נוספים שימומנו
מהלוואת פיתוח .2017

הזורעים

משתתפים בדיון אריה שוורץ ,אברהם שפיגלר ,שמואל אייזנברג
אין מתנגדים
הצבעה
החלטה אושר הגדלת התב"ר

כדורי

תב"ר  - 1459שיפוץ בית העם בשרונה – הגדלת התב"ר.

הודיות

הערה:
כפר-זיתים

שמשון משה עוזב את הישיבה
אין מתנגדים
הצבעה
החלטה אושר הגדלת התב"ר

כפר-חטים
תב"ר  - 1460בית כנסת בגבעת אבני – הגדלת התב"ר.
כפר-קיש
לביא
מסד

משתתפים בדיון אברהם שפיגלר ,מוטי דותן ,יום טוב בן ששון ,בועז
מועלם ,אשר כהן ,בועז יוסף
נגד – ( 1בועז מועלם)
הצבעה
נמנע – (עציון אושרי)
בעד 11 -
החלטה אושר הגדלת התב"ר

מצפה
מצפה-נטופה

תב"ר  – 1462מתקני משחקים  – 2016העברת יתרה לק .עב' פיתוח וסגירת
התב"ר.

שדה-אילן

הצבעה
החלטה

שדמות-דבורה

תב"ר  – 1473הלוואת פיתוח  – 2016סגירת התב"ר.

שרונה

הצבעה
החלטה

אין מתנגדים
אושר העברה וסגירת התב"ר

אין מתנגדים
אושר סגירת התב"ר

תב"ר  – 1474שיקום מגרש ספורט בארבל – פתיחת התב"ר.

הצבעה
החלטה

אין מתנגדים
אושר פתיחת התב"ר
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אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון

תב"ר  – 1483קו הולכה אזה"ת קדמת גליל למט"ש שדה אילן – הגדלת
התב"ר.

אין מתנגדים
אושר הגדל התב"ר

גבעת אבני

הצבעה
החלטה

הודיות

תב"ר  - 1488הקמת תשתיות חקלאי כדורי – הגדלת התב"ר.

אין מתנגדים
אושר הגדלת התב"ר

הזורעים

הצבעה
החלטה

כדורי

תב"ר  – 1489רכישת מחשבים למוס"ח – הגדלת התב"ר.

אין מתנגדים
אושר הגדלת התב"ר

כפר-זיתים

הצבעה
החלטה

כפר-חטים

תב"ר  – 1491הסדרת כביש וחניה במתחם גנ"י בית רימון – הגדלת התב"ר.

אין מתנגדים
אושר הגדלת התב"ר

כפר-קיש

הצבעה
החלטה

לביא

תב"ר  - 1492הסדרת כביש וחניה במתחם גנ"י ארבל – הגדלת התב"ר.

אין מתנגדים
אושר הגדלת התב"ר

מסד

הצבעה
החלטה

מצפה

תב"ר  – 1496הסדרת כביש וחניה מתחם גנ"י מצפה נטופה – פתיחת התב"ר.

אין מתנגדים
אושר הגדלת התב"ר

מצפה-נטופה

הצבעה
החלטה

שדה-אילן

תב"ר  – 1500שיקום ושיפוץ כבישים פנימיים – פתיחת התב"ר.

שדמות-דבורה

הצבעה
החלטה

שרונה

תב"ר  – 1501תשתיות ל 47-יח"ד כפר קיש – פתיחת התב"ר.

הצבעה
החלטה

אין מתנגדים
אושר פתיחת התב"ר

אין מתנגדים
אושר פתיחת התב"ר

תב"ר  – 1502תשתיות ל 43-יח"ד – הזורעים – פתיחת התב"ר.
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אין מתנגדים
אושר פתיחת התב"ר

אילניה

הצבעה
החלטה

ארבל

תב"ר  – 1503תשתיות ל 55-יח"ד במסד – פתיחת התב"ר.

אין מתנגדים
אושרפתיחת התב"ר

בית קשת

הצבעה
החלטה

בית רימון

תב"ר  – 1504שיפוץ מגרשי ספורט  – 2017פתיחת התב"ר.

אין מתנגדים
אושר פתיחת התב"ר

גבעת אבני

הצבעה
החלטה

הודיות

תב"ר  – 1505שיפוץ אולמות ספורט  – 2017פתיחת התב"ר.

אין מתנגדים
אושר פתיחת התב"ר

הזורעים

הצבעה
החלטה

כדורי

תב"ר  – 1506שיפוצי קיץ  – 2017פתיחת התב"ר.

אין מתנגדים
אושר פתיחת התב"ר

כפר-זיתים

הצבעה
החלטה

כפר-חטים

תב"ר  – 1507מתקני משחקים  – 2017פתיחת התב"ר.

אין מתנגדים
אושר פתיחת התב"ר

כפר-קיש

הצבעה
החלטה

לביא

תב"ר  – 1508פסטיבל התבור  – 2017פתיחת התב"ר.

אין מתנגדים
אושר פתיחת התב"ר

מסד

הצבעה
החלטה

מצפה

תב"ר  – 1509הלוואת פיתוח  – 2017פתיחת התב"ר.

אין מתנגדים
אושר פתיחת התב"ר

מצפה-נטופה

הצבעה
החלטה

שדה-אילן

תב"ר  – 1510בנית מעון יום בשרונה – פתיחת התב"ר.

שדמות-דבורה

הצבעה
החלטה

שרונה

תב"ר  – 1511בנית מעון יום בבית רימון – פתיחת התב"ר.

הצבעה
החלטה

אין מתנגדים
אושר פתיחת התב"ר

אין מתנגדים
אושר פתיחת התב"ר
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אילניה
תב"ר  - 1512בנית מעון יום בשדה אילן – פתיחת התב"ר.

ארבל
בית קשת

הצבעה
החלטה

בית רימון

תב"ר  – 1513בכפר חיטים – פתיחת התב"ר.

גבעת אבני

אין מתנגדים
אושר פתיחת התב"ר

הצבעה
החלטה

הודיות

סעיף 7

הזורעים

שמואל אייזנברג

כדורי
כפר-זיתים

הצבעה
החלטה

אין מתנגדים
אושר פתיחת התב"ר

אישור קבלת אחריות המועצה על חשבונות הבנקים וועדי ההורים בבתי הספר
האזוריים
על פי דרישת משרד החינוך והבנקים המסחריים ,המועצה נדרשת לקבל
אחריות מלאה לחשבונות הבנקים של ועדי ההורים .אני מבקש את אישור
המליאה לבצע פעולה זו באמצעותי או מינוי נציג מטעמי.

אין מתנגדים
אושר קבלת האחריות של המועצה על חשבונות הבנק של ועדי ההורים בבתי הספר
האזוריים בבנקים המסחריים

כפר-חטים

מוטי דותן

אני' נועל את הישיבה .19:50

כפר-קיש
לביא
מסד

______________________

______________________

מצפה

מוטי דותן
ראש המועצה

יוסי יצחקי
מנכ"ל המועצה

מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה
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