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אילניה

פרוטוקול ישיבת מליאת 6/2016
ארבל
בית קשת

מיום  25בספטמבר 2016
משתתפים:

דוב וולפה  -מ"מ וסגן ראש המועצה
יום טוב בן ששון – חבר
אריה שוורץ – חבר
עציון אושרי – חבר
אברהם שפיגלר  -חבר
ראובן ועקנין – חבר
דדי בן דוד – חבר
אשר כהן  -חבר
דני טל ית  -חבר
פז עפרוני – חבר
משה שמשון  -חבר
רפי קרמר  -חבר
שחר שטדלר – חבר

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

נעדרים:

בועז יוסף  -סגן
בועז מועלם  -חבר
תומר מועלם – חבר
אלי פררה – חבר

משתתפים נוספים:

יוסי יצחקי  -מנכ"ל
שמואל אייזנברג  -גזבר
עו"ד אבי שמואלי  -יועץ משפטי
אורטל יצחק ,רו"ח – גזברות
אושרת אדמוני  -מנהלת מח' הגביה
עומרי – חברת מ.ג.ע.ר

כפר -קיש
לביא

מוטי דותן  -ראש המועצה

מסד
מצפה
מצפה -נטופה

תחילת הישיבה 18:00

שדה -אילן

להלן סיכום הישיבה:

שדמות -דבורה
שרונה

יוסי יצחקי

אני מבקש להוסיף לסדר היום של הישיבה שלושה נושאים נוספים:
פתיחת חשבון בנק לבי"ס לחינוך גלילי
שינוי מורשה חתימה חתימה בחשבון בי"ס "עלי גבעה"
ומינוי חבר ויו"ר לועדת החינוך של המועצה.
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אילניה
ארבל
בית קשת

הצבעה:

כל הנוכחים בעד ,אין מתנגדים .

החלטה:

אושרה הוספת שלושה סעיפים כאמור לסדר היום של ישיבת המליאה.

בית רימון

סעיף 1
גבעת אבני
הודיות

מוטי דותן

דוח ראש המועצה
*

המועצה האזורית הגליל שולחת תנחומים למשפחת ברחד על מותו
הפתאומי של שמוליק ברחד ז"ל ,חבר המליאה לשעבר שנפטר בטרם עת.

*

בשבוע שעבר בחנוכת סיום העבודות על כביש  65קטע גולני קדרים,
הודיע שר התחבורה שבכביש  65בקטע מעפולה לגולני ,יחלו העבודות

הזורעים

בשנת .2018

כדורי

*

כפר -זיתים

*

המועצה מטפלת בהשגת תקציב לטיפול בכבישי הגישה לישובים שרונה,
ארבל ובית רימון.
ביום שני  26בספטמבר  2016תתקי ים חנוכת בית הכנסת החדש במצפה –
הציבור מוזמן.

כפר -חטים

*

הציבור מוזמן.

כפר -קיש
*

בשבוע שעבר המועצה זכתה שוב בפרס ניהול כספי תקין ואני מודה לכל
עובדי המועצה על עבודתם השוטפת שמנוהלת כראוי וזוכה לפרס על
פעולותיהם.

לביא
מסד

ביום חמישי  29בספטמבר  2019יתקיים אירוע חגיגות  70לכפר קיש –

*

עם סיום השנה אני מרגיש צורך לעלות על נס את הפעילות הברוכה
שמתקיימת בנושא התרבות במועצה ובישובים.

מצפה

*

מצפה -נטופה
שדה -אילן

הישובים.
*

בנית קריית החינוך ה חדשה נמצאת בשלבים הסופיים של אישור התב"ע,
בקרוב מתוכננים בניית ביס יסודי ,בי"ס תיכון ויתכן אף בי"ס לחינוך
מיוחד.

שדמות -דבורה
שרונה

בשבוע שעבר התקיים מפגש שיתוף הציבור בהכנת תוכנית אב לטיפול
בשטחים הפתוחים במרחב המועצה בהשתתפות מעל  30תוש בים מרוב

*

למועצה נכונו עוד מאבקים שונים בעניין המחצבות שמאיימות עלינו
לאישורם במרחב המועצה.
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אילניה
ארבל
בית קשת

סעיף 2

פתיחת חשבון ייעוד – מועדון נוער הזורעים תב"ר 1343

יוסי יצחקי

אני מבקש את אישור המליאה על פי הנחיות מפעל הפיס ,לאשר פתיחת חשבון
ייעודי לתב"ר מועדון נוער בהזורעים – תב"ר  1343בנוסח הבא:

בית רימון

"המועצה מאשרת פתיחת חשבון בבנק "דקסיה ישראל בע"מ" לשנים 2016-
 2017לפרויקט מועדון נוער בהזורעים"

גבעת אבני
הודיות

הצבעה:

כל הנוכחים בעד ,אין מתנגדים .

החלטה:

אושר פתיחת חשבון בבנק דקסיה ישראל בע"מ לשנת  2016-2017לפרויקט
מועדון נוער בהזורעים – תב"ר .1343

הזורעים
כדורי
כפר -זיתים

סעיף 3
יוסי יצחקי

המועצה כחבר בוועדה וכיו"ר הועדה וכן אישור למינוי אריה שוורץ כסגנו
וכממלא מקומו הקבוע כיו"ר הועדה להנחות בארנונה וכן בועדה להנחות
בחינוך.

כפר -קיש
הצבעה:
לביא

שדה -אילן
שדמות -דבורה
שרונה

בעד – 13
נגד – ( 1ראובן וקנין מתנגד למינוי דוב וולפה)

החלטה:

אושר מינויו של דוב וולפה כחבר וכיו"ר בועדת ההנחות בארנונה ו בועדה
להנחות בחינוך ומינויו של אריה שוורץ כסגנו וכממלא מקומו הקבוע כיו"ר
הועד/ות הנ"ל.

מצפה
מצפה -נטופה

בעקבות הודעתו של ראובן וקנין על פרישתו מתפקיד יו"ר ועדת ההנחות
בארנונה וחינוך ,אני מבקש אישור למינוי דוב וולפה סגן וממלא מקום ראש

כפר -חטים

מסד

מינוי יו"ר ועדת הנחות בארנונה וחינוך

סעיף 4

מינוי יועצת ראש המועצה למעמד האישה

יוסי יצחקי

אני מבקש את אישורכם למינויה של נעה שחם כיועצת ראש המועצה למעמד
האישה – תפקיד שהיא ממלאת מזה  10שנים.

הצבעה:

כולם בעד ,אין מתנגדים.

החלטה:

אושר מינויה של נעה שחם כיועצת ראש המועצה למעמד האישה.
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אילניה
ארבל
בית קשת

סעיף 5

פתיחת חשבון בנק לבית חינוך גלילי לניהול עצמי ומורשי חתימה

יוסי יצחקי

אני מבקש את אישורכם לפתיחת חשבון בנק ל בי"ס " בית חינוך גלילי" לצורך
ניהולו העצמי ,כאשר מורשי החתימה לחשבון זה הם מנהלת ביה"ס גב' אוסי
אבן צור וגזבר המועצה מר שמואל אייזנברג.

בית רימון
גבעת אבני

הצבעה:

כולם בעד ,אין מתנגדים.

החלטה:

אושר פתיחת חשבון בנק לבי"ס לחינוך גלילי ואושרו מורשי החתימה בחשבון
זה :גב' אוסי אבן צור ושמואל אייזנברג.

הודיות
הזורעים
כדורי

סעיף 6

החלפת מורשי חתימה בחשבון בי"ס עלי גבעה

יוסי יצחקי

מבקש אישורכם להחלפת מורשי החתימה בחשבון הבנק של בי"ס "עלי גבעה".
אפרת בן צור פרשה מתפקידה ובמקומה מונתה למ"מ מנהלת גב' מלי פרץ לכן

כפר -זיתים
כפר -חטים

נדרש אישורכם להחלפת מורשי החתימה.
הצבעה:

כולם בעד ,אין מתנגדים.

החלטה:

אושרה החלפת מורשי החתימה בבנק בי"ס עלי גבעה .מורשי החתימה
בחשבון זה יהיו גב' מלי פרץ ומר' ושמואל אייזנברג.

כפר -קיש
לביא
מסד

סעיף 7

מינוי חבר ויו"ר ועדת החינוך במועצה

יוסי יצחקי

בעקבות פרישתו של מר שמואל ענב ממליאת המועצה אני מבקש את אישורכם
לצרופו של מר דדי בן דוד כחבר וכיו"ר ועדת חינוך במועצה .

מצפה
מצפה -נטופה

הצבעה:

כולם בעד ,אין מתנגדים.

החלטה:

אושר מינויו של דדי בן דוד כחבר וכיו"ר ועדת חינוך במועצה במקומו של
שמואל ענב שפרש מהמליאה.

שדה -אילן
שדמות -דבורה

סעיף 8

הצגת הדוח הרבעוני השני לשנת 2016

אורטל יצחק ,רו"ח ניתן לראות בעמ'  4שהרבעון השני נסגר בגרעון של כ  400-אש"ח.
שרונה

בצד ההכנסות אנחנו מעריכים שנעמוד בייעדי התקציב.
בעצמיות אחרות יש האטה זמנית בבניה המשליכה על הכנסות בהיטלי הביוב,
אך לפי הנתונים שבידנו סעיף זה יעמוד בסוף השנה ביעדים שקבענו.
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אילניה
ארבל
בהוצאות יש עליה בהוצאות החינוך מול עליה בהכנסות מהחינוך.
בית קשת

פתיחת בי"ס " בית החינוך הגלילי" החדש לא עשוי להשפיע באופן מיוחד ורוב
ההוצאות לפתיחתו יהיו מתב"ר בית פיס לתרבות גבעת אבני.

בית רימון

בדף מספר  3ניתן לראות שקרן היטל ההשבחה וקרן היטל ביוב נפתחו על פי
דרישת מבקר משרד הפנים ,דבר שגרם לגרעון של  400אש"ח בשנת  2015אך

גבעת אבני

במצטבר המועצה עומדת בסוף  2015על עודף של  110אש"ח.

הודיות

סעיף 9
הזורעים
כדורי

אישור תב"רים
תב"ר  – 1243שיפוץ מבנה גיל הגליל – הגדלת התב" ר

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אושר הגדלת התב"ר

כפר -זיתים
תב"ר  – 1244בית פיס לתרבות גליל תחתון – שינוי שם התב"ר והגדלת התב"ר
כפר -חטים
כפר -קיש

הצבעה:
החלטה:

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

כל הנוכחים בעד
אושר שינוי שם התב"ר מבית פיס אזורי לתרבות בגבעת אבני
לשמו החדש בית פיס לתרבות גליל תחתון וכן אושר הגדלת
התב"ר

תב"ר  – 1271בית כנסת בכפר חיטים  -הגדלת התב"ר

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אושר הגדלת התב"ר

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

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אושר הגדלת התב"ר

תב"ר  – 1308מצפה נטופה שצ"פ – סגירת התב"ר והעברת יתרת התב"ר דרך
קרן עבודות פיתוח לתב"ר  1422תשתיות במצפה נטופה.

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אושר סגירת התב"ר והעברת היתרה דרך קרן עבודות פיתוח
לתב"ר  – 1422תשתיות במצפה נטופה
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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

תב"ר  – 1343בניית מועדון נוער הזורעים – הג דלת התב"ר

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אושר הגדלת התב"ר

תב"ר  – 1350בניית מועדון נוער כפר קיש – הגדלת התב"ר

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אושר הגדלת התב"ר

תב"ר  – 1401תכנון פעוטונים בישובים  – 2014הגדלת התב"ר וסגירתו

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אוש ר הגדלת התב"ר וסגירתו

תב"ר  – 1407חסכון באנרגיה משרד התשתיות – הגדלת התב"ר

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אושר הגדלת התב"ר

תב"ר  – 1409שצ"פ באילניה – הגדלת התב"ר

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אושר הגדלת התב"ר

תב"ר  – 1419מתקני משחקים  – 2014העברה מקרן היטל השבחה 2016
וסגירת התב"ר

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אושרה העברה מקרן היטל השבחה  2016וסגירת התב"ר

תב"ר  – 1420רכישת גנרטור למרכז הפעלה  - 2014סגירת התב"ר

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אושר סגירת התב"ר

תב"ר  – 1422תשתיות ל  30-יח' במצפה נטופה – הג דלת התב"ר

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אושר הגדלת התב"ר
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אילניה
ארבל

תב"ר  – 1424פינת מחזור בישובים – הגדלת התב"ר

כל הנוכחים בעד
אושר הגדלת התב"ר

בית קשת

הצבעה:
החלטה:

בית רימון

תב"ר  – 1427שיפוץ מוס"ח  - 2015סגירת התב"ר והעברת היתרה לקרן עבודות
פיתוח .2016

גבעת אבני

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אושר סגירת התב"ר והעברת היתרה לקרן עב' פיתוח .2016

הודיות
תב"ר  – 1437תחנת שאיבה כפר קמא – פתיחת התב"ר
הזורעים

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אושר פתיחת התב"ר

כדורי
תב"ר  – 1447שיפוצי קיץ מוס"ח  – 2016הגדלת התב"ר
כפר -זיתים

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אושר הגדלת התב"ר

כפר -חטים
תב"ר  – 1448עבודות פיתוח וסגירת בורות בישובי המועצה – הגדלת התב"ר
כפר -קיש

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אושר הגדלת התב"ר

לביא
תב"ר  – 1450שיקום מערכת ביוב ממרכז כדורי לתחנת שאיבה כדורי – הגדלת
התב"ר

מסד

כל הנוכחים בעד
אושר הגדלת התב"ר

מצפה

הצבעה:
החלטה:

מצפה -נטופה

תב"ר  – 1452שיקום ושיפוץ מגרשי ספורט  – 2016הגדלת התב"ר

שדה -אילן

הצבעה:
החלטה:

שדמות -דבורה

תב"ר  – 1453שיקום ושיפוץ אולמות ספורט  – 2016הגדלת התב"ר

שרונה

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אושר הגדלת התב"ר

כל הנוכחים בעד
אושר הגדלת התב"ר
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אילניה
ארבל

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

כל הנוכחים בעד
אושר הגדלת התב"ר

בית קשת

הצבעה:
החלטה:

בית רימון

תב"ר  – 1472פסטיבל התבור  – 2016הגדלת התב"ר

כל הנוכחים בעד
אושר הגדלת התב"ר

גבעת אבני

הצבעה:
החלטה:

הודיות

תב"ר  – 1473הלוואת פיתוח  – 2016אישור רשימת ההוצאות בתב"ר

כל הנוכחים בעד
אושר התב"ר

הזורעים

הצבעה:
החלטה:

כדורי

תב"ר  – 1478רכישת אוטובוס  – 2016הגדלת התב"ר

כל הנוכחים בעד
אושר הגדלת התב"ר

כפר -זיתים

הצבעה:
החלטה:

כפר -חטים

תב"ר  – 1479סימון כבישים והתקני בטיחות – פתיחת התב"ר

כל הנוכחים בעד
אושרה פתיחת התב"ר והעברה מקרן היטל השבחה .2016

כפר -קיש

הצבעה:
החלטה:

לביא

תב"ר  – 1480פסטיבל הללויה  – 2016פתיחת התב"ר

כל הנוכחים בעד
אושרה פתיחת התב"ר

מסד

הצבעה:
החלטה:

מצפה

תב"ר  – 1481רכישת  2מבנים יבילים :ישיבת הזורעים – פתיחת התב"ר

כל הנוכחים בעד
אושר פתיחת התב"ר

מצפה -נטופה

הצבעה:
החלטה:

שדה -אילן

תב"ר  – 1482בשביל הבנים הדרוזים – פתיחת התב"ר

שדמות -דבורה

הצבעה:
החלטה:

שרונה

תב"ר  – 1484שבילים בגליל – פתיחת התב"ר

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אושר פתיחת התב"ר

כל הנוכחים בעד
אושר פתיחת התב"ר
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אילניה
ארבל

תב"ר  – 1485תכנון מפורט ל  28-יח"ד בשדה אילן  -פתיחת התב"ר
מוטי דותן אני מבקש לדחות את הדיון בתב"ר זה לישיבת המליאה הבאה

בית קשת

הצבעה:
החלטה:

בית רימון

תב"ר  – 1486תב"ע ל  24-יח"ד בכפר חיטים – פתיחת התב"ר

גבעת אבני

הצבעה:
החלטה:

הודיות

הצבעה:
החלטה:

כדורי

הצבעה:
החלטה:

כפר -חטים

כל הנוכחים בעד
אושר פתיחת התב"ר

תב"ר  – 1489רכישת מחשבים ומוס"ח – פתיחת התב"ר

כפר -קיש

הצבעה:
החלטה:

לביא

כל הנוכחים בעד
אושר פתיחת התב"ר

סעיף 10

הצגת החיוב באגרת ביוב

עופרי ממ.ג.ע.ר

מציג למליאה את שיטת החיוב החדשה באגרת הביוב.

מוטי דותן

אני מודה לחברי המליאה ומאחל לכל בית הגליל התחתון שנה טובה ,שנת
אושר ויצירה ,שנת גשמים בעתיים ,שנת רעות וחברות בין כולנו – שנה טובה.

סיום הישיבה

.19:50

מצפה -נטופה
שדה -אילן

כל הנוכחים בעד
אושר פתיחת התב"ר

תב"ר  – 1488הקמת תשתיות חקלאי כדורי – פתיחת התב"ר

כפר -זיתים

מצפה

כל הנוכחים בעד
אושרה פתיחת התב"ר

תב"ר  – 1487תב"ע ל  80-יח"ד בשדמות דבורה – פתיחת התב"ר

הזורעים

מסד

כל הנוכחים בעד
אושר דחיית הדיון לישי בת המליאה הבאה

שדמות -דבורה
_______________
שרונה

יוסי יצחקי

________________
מוטי דותן
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