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פרוטוקול ישיבת מליאת 9/2016

ארבל
בית קשת

מיום  18בדצמבר 2016
משתתפים:

מוטי דותן  -ראש המועצה
דוב וולפה  -מ"מ וסגן ראש המועצה

בית רימון

יום טוב בן ששון – חבר
אריה שוורץ – חבר

גבעת אבני

אברהם שפיגלר  -חבר
ראובן ועקנין – חבר

הודיות

דדי בן דוד – חבר
אשר כהן  -חבר
פז עפרוני – חבר
רפי קרמר – חבר
בועז יוסף  -סגן
בועז מועלם  -חבר

הזורעים
כדורי
כפר-זיתים

תומר מועלם – חבר
אלי פררה – חבר

כפר-חטים

משה שמשון  -חבר
שחר שטדלר – חבר

כפר-קיש

נעדרים:

דני טלית  -חבר
עציון אושרי – חבר

לביא
משתתפים נוספים:

יוסי יצחקי -מנכ"ל

מסד

שמואל אייזנברג  -גזבר
עו"ד אבי שמואלי -יועץ משפטי

מצפה

אורטל יצחק ,רו"ח – גזברות
אלי דהן – מבקר פנים מועצה

מצפה-נטופה

נילי שפירו – מנהלת חשבונות ראשית
נטאשה באט – מח' גבייה

שדה-אילן

יצחק אשחר – מנהל אגף החינוך
חן גלוברמן – רכז מוניציפאלי

שדמות-דבורה

שני בן זאב – מנהל מח' נוער וצעירים ,אגף החינוך
אבי בר יאיר – מתאם מיכון

שרונה

תחילת הישיבה 18:15
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אילניה
ארבל
בית קשת
בית רימון

להלן סיכום הישיבה:
בועז יוסף

אני מבקש שפז עפרוני ישהה את עצמו מהמליאה.

עו"ד אבי שמואלי

פז עפרוני לא יכול להשתתף היום בישיבה עד שנכין חוו"ד בעניינו.

יוסי יצחקי

פז עפרוני והמועצה בקשו לבחון העסקתו של פז בתפקיד אב בית בבי"ס יד ששון
ומתוך ניסיון לא לפגוע בפז ולחייב אותו להתפטר מחברותו במועצה ומאידך
לבדוק את התאמתו של פז לתפקיד זה החלטנו לבדוק את הענין במשך חודש
ורק לאחר תקופת הבדיקה יתקבלו ההחלטות הן של פז והן של המועצה.

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

שמואל אייזנברג

מציג בפני המועצה את נתוני המועצה נכון לשנת .2016
שטח המועצה כ 250-אלף דונם ,מספר התושבים כ 13,000-נפשות בתוך 4,000
בתי אב.
בשנת  2016היתה עצירה בתקופת הקליטה והבניה בישובים שפגע בתחזיות
שבנינו בתחילת השנה ,לקראת סוף השנה פורסם המדד הסוציו-אקונומי
והמועצה ירדה בדרוג מ 7-ל ,6-ירידה שתקל על המועצה ותגדיל במעט את מענק
האיזון לשנת .2017
בשכר הכללי ובשכר החינוך יש עלייה שחלקה נובע מהסכמי שכר ומגידול
בשירותים שהמועצה מעניקה לתושבים הן בתחום החינוך בצהרונים והן בתחום
המוניציפאלי.
הדף המסכם את תקציב המועצה לשנת  2017מצביע על תקציב המועצה בסך של
 104,718אש"ח ,ייתכן ויימצאו בדפים המצורפים לדף המסגרת אי דיוקים
שנוצרו במהלך הכנת התקציב ,כל ההערות יבדקו והתקציב בסך  104,718אש"ח
הוא העומד להצעה בפני המליאה.

במענה לשאלות בדבר התקציב משיב שמואל אייזנברג.
תקציב מיועד – הינו תקציב שמגיע לרשות ואינו משויך לחינוך ,רווחה ו/או
מענק איזון כגון מענק שיפוי פנסיות ומענק שר.
ביצוע צפוי  – 2016הוא מתבסס על נתונים שקיימים במערכת ונכונים לתקופות
שונות ,חלקם לינואר – אוקטובר וחלקם לינואר – נובמבר ולכן יש להתייחס
לביצוע  2016כתחזית בלבד ולא כמספרים סופיים ,ובכל זאת ראוי להדגיש
שהמליאה דנה בהצעת התקציב ל 2017-ולא דנה בביצוע .2016
עצמיות אחרות  -הינן תקבולים שנכנסים לקופת המועצה שאינם כספי ארנונה
ו/או ארנונה פיגורים ,אינם חינוך ורווחה כדוגמת אגרות והיטלים
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אילניה
ארבל
בית קשת

לפי בקשת מספר חברים יועברו למעוניינים דפי העבודה שעל פיהם מכינים את
התקציב.

בית רימון

הכנסות מאזור התעשייה – הינן על סמך ההסדרים הקיימים שנכפו על
המועצה ,מפעלים עד שנת  1999הארנונה כולה למועצה ומשנת  2000מתחלקת

גבעת אבני

הארנונה בין המועצה לבין עירית טבריה ובשנים הארונות נכנסה גם טורען ב-
.10%

הודיות

מענק שיפוי פנסיה – הינו הכנסה שמועברת ממשרד הפנים על פי מפתחות
שהמשיב קבע.

הזורעים

מענק שר חד פעמי – ניתן למועצה עקב תוספת השכר שניתנה לעובדים במהלך
השנה במסגרת הסכם שכר ארצי.

כדורי

מתנות לנבחרים – בסעיף זה יש תקרה וקיימת הוצאה של מתנות לחברי
המליאה פעמיים בשנה.

כפר-זיתים

רכב קב"ט – יש גידול בהוצאות האחזקה לעומת ירידה בהוצאות שכר ,זה נובע
במינהל החינוך משינוי סוג הרכב שנמצא ברשות הקב"ט.

כפר-חטים

מינהל החינוך – הועברו חלק מהוצאות השכר ישיבות לגני ילדים ולכן יש קיטון
בהוצאות במינהל החינוך וגידול בסעיף גני ילדים.

כפר-קיש

משתתפים בדיון

מוטי דותן ,בועז יוסף ,בועז מועלם ,יום טוב בן ששון ,עו"ד אבי שמואלי,
יצחק אשחר ,ראובן ועקנין ,אברהם שפיגלר ,נילי שפירו ,אורטל יצחק

מוטי דותן

מביא להצבעה את אישור התקציב בסך  104,718אש"ח.

הצבעה:

כל הנוכחים בעד ,אין מתנגדים .

החלטה:

אושר תקציב המועצה לשנת  2017בסך  104,718אש"ח.

מוטי דותן

אני נועל את הישיבה .20:00

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

_______________

________________

יוסי יצחקי

מוטי דותן
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