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אילניה

יוסי /2016מליאה/פרוטוקולים4-

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה  - 4/2016מתוקן

ארבל

מיום  19ביוני 2016
בית קשת
בית רימון

משתתפים :

דוב וולפה  -מ"מ וסגן ראש המועצה
דדי בן דוד – חבר

גבעת אבני

אריה שוורץ – חבר
פז עפרוני – חבר

הודיות

ראובן וקנין – חבר
תומר מועלם  -חבר
יום טוב בן ששון – חבר
אברהם שפיגלר  -חבר
עציון אושרי – חבר
שמוליק עינב – חבר

הזורעים
כדורי
כפר-זיתים

רפי קרמר  -חבר
בועז מועלם  -חבר
שמשון משה – חבר

כפר-חטים
כפר-קיש

נעדר:

בועז יוסף – סגן ראש המועצה
דני טלית – חבר
שחר שטדלר  -חבר
אשר כהן  -חבר

משתתפים נוספים:

שמואל אייזנברג  -גזבר

לביא
מסד

מוטי דותן  -ראש המועצה

מצפה

עו"ד אבי שמואלי – יועץ משפטי למועצה
אלי דהן ,רו"ח  -מבקר פנים

מצפה-נטופה

אורטל יצחק ,רו"ח – גזברות
מנשה אהרון – מ.ג.ע.ר

שדה-אילן

תחילת הישיבה 18:00

שדמות-דבורה

להלן סיכום הישיבה:

שרונה

1

מועצה אזורית הגליל התחתון

גליל תחתון ,מיקוד  ,1524800טל 04-6628200 .פקס 04-6769272
E.mail: liate@glt.org.il
מוקד מוניציפלי105 :

כתובת אתר המועצה www.glt.org.il

אילניה

סעיף 1
ארבל

דוח ראש המועצה

מוטי דותן

-

סיימנו את אירועי פסטיבל התבור ,צעדת הארבל וימי הזיכרון והעצמאות
בהצלחה ובהשתתפות מספר רב של משתתפים.

-

השבוע התקיימו פעילויות משותפות לבני נוער מהמועצה בירושלים
במסגרת תנועת הנוער בני המושבים ובני עקיבא.

-

התקיי ם סיור עם ראש החטיבה להתיישבות במועצה ובבית רימון ונדונו

בית קשת
בית רימון
גבעת אבני

הקמת הישוב שיבולת ,ביקרנו במיזם בכפר זיתים ,בביקור עלו הנושאים
הבאים :הישוב הדרוזי עם הצגת עמדת המועצה ,שיקום תשתיות בישובים
ובינוי מבני ציבור חדשים.

הודיות
הזורעים

סעיף 2

אישור פתיחת חשבון בנק לכספי מפעל הפיס

שמואל אייזנברג

לפי דרישת מפעל הפיס אני מבקש שהמליאה תאשר את הנוסח הבא המועצה

כדורי
מאשרת פתיחת חשבון בבנק דקסיה ישראל בע"מ לשנים  2017 ,2016לכל
פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס ,יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון
בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל בע"מ".

כפר-זיתים
כפר-חטים
הצבעה:
כפר-קיש
לביא

נגד( 1 :שמשון משה)
החלטה:

מסד
מצפה
מצפה-נטופה

בעד12 :

סעיף 3

המועצה מאשרת פתיחת חשבון בבנק דקסיה ישראל בע"מ לשנים  2016-2017לכל
פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס .יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק
נפרד בבנק דקסיה ישראל.

תב"רים לאישור
תב"ר – 1152

שדה-אילן

הצבעה:
החלטה:

שדמות-דבורה

תב"ר – 1160

הצבעה:
שרונה

החלטה:

הקמת אתרים למילוי כבאות – סגירת התב"ר

כל הנוכחים בעד
אושרה סגירת התב"ר
שביל אופניים בקעת בית נטופה – סגירת התב"ר

בעד – 13
נמנע – ( 1פז עפרוני)
סגירת התב"ר
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אילניה
ארבל
תב"ר – 1185
בית קשת

הצבעה:
החלטה:

סקר מדידות  – 2009סגירת התב"ר

כל הנוכחים בעד
אושרה סגירת התב"ר

בית רימון
תב"ר – 1208
גבעת אבני

הצבעה:
החלטה:

תוכנית מתאר באילניה רח' ראשונים – סגירת התב"ר

כל הנוכחים בעד
אושרה סגירת התב"ר

הודיות
תב"ר – 1261
הזורעים

הצבעה:
החלטה:

רכישה והתקנת ציוד מחשבים לביה"ס – סגירת התב"ר

כל הנוכחים בעד
אושה סגירת התב"ר

כדורי
תב"ר – 1269
כפר-זיתים

הצבעה:

כפר-חטים

החלטה:

כפר-קיש

תב"ר – 1353

בעד – 13
נגד – ( 1עציון אושרי)
אושרה סגירת התב"ר

לביא

הצבעה:
החלטה:

מסד

תב"ר – 1397

מצפה
מצפה-נטופה

תב"ר – 1407

שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

שיקום תשתיות בהזורעים – הגדלת התב"ר

כל הנוכחים בעד
אושרה הגדלת התב"ר

הצבעה:
החלטה:

הצבעה:
החלטה:

שיפוץ כבישים ופיתוח בישובים – סגירת התב"ר

שיפוץ מגרשי ספורט  – 2014סגירת התב"ר

כל הנוכחים בעד
אושרה סגירת התב"ר
חסכון באנרגיה משרד התשתיות – הגדלת התב"ר

כל הנוכחים בעד
אושר התב"ר וסגירתו

שצ"פ באילניה – פתיחת התב"ר
תב"ר – 1409
משתתפים בדיון :פז עפרוני ,בועז מועלם

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אושרה פתיחת התב"ר
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אילניה
ארבל
בית קשת

תב"ר – 1412

בית רימון

הצבעה:
החלטה:

גבעת אבני

תב"ר – 1428

הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד
אושרה סגירת התב"ר
פסטיבל התבור  - 2015סגירת התב"ר

כל הנוכחים בעד
אושרה סגירת התב"ר

תב"ר – 1429
הצבעה :כל הנוכחים בעד
החלטה :אושרה סגירת התב"ר

פעולות לבטיחות בדרכים  - 2014סגירת התב"ר

תב"ר – 1441

כפר-חטים

הצבעה:
החלטה:

כפר-קיש

תב"ר – 1452

לביא
מסד

תב"ר – 1471

שיקום ושיבוץ מגרשי ספורט  - 2016הגדלת התב"ר

כל הנוכחים בעד
אושרה הגדלת התב"ר

מצפה

הצבעה:
החלטה:

מצפה-נטופה

תב"ר – 1475

פעולות לבטיחות  - 2015הגדלת התב"ר

כל הנוכחים בעד
אושרה הגדלת התב"ר

שדה-אילן

הצבעה:
החלטה:

שדמות-דבורה

תב"ר – 1476

הצבעה:
החלטה:

חידוש מבנים בי"ס עלי גבעה  -סגירת התב"ר

כל הנוכחים בעד
אושרה סגירת התב"ר

הצבעה:
החלטה:

שרונה

עוז לתמורה פינות עבודה ישיבת הזורעים – סגירת התב"ר

פעולות לבטיחות  – 2016פתחיחת התב"ר

כל הנוכחים בעד
אושרה פתיחת התב"ר
רכישת  2מבנים יבילים ממ"ד לביא  -פתיחת התב"ר

כל הנוכחים בעד
אושרה פתיחת התב"ר
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אילניה
ארבל
שיקום כביש בכפר חיטים  -פתיחת התב"ר
תב"ר – 1477
השתתפו בדיון :בועז מועלם ,שמשון משה

בית קשת

הצבעה:

בית רימון
גבעת אבני

החלטה:

בעד12 :
נגד :בועז מועלם
לא השתתף בהצבעה :שמשון משה
אושרה פתיחת התב"ר

הודיות
רכישת אוטובוס  - 2016פתיחת התב"ר
תב"ר – 1478
השתתפו בדיון :בועז מועלם ,דדי בן דוד ,עציון אושרי ,ראובן ועקנין

הזורעים

הצבעה:
החלטה:

כדורי
כפר-זיתים

סעיף 4

נוהל נסיעות לחו"ל – אישור

מוטי דותן

במשרד הפנים ובמועצה אין נוהל מסודר לנושא יציאות לחו"ל ברשויות
מקומיות ,ולאור הערות מבקר המדינה למועצה על הצורך בנוהל כנ"ל ,אני
מביא לאישור המליאה טיוטת נוהל לאישור נסיעות בתפקיד לחו"ל.

משתתפים בדיון

פז עפרוני ,בועז מועלם

כפר-חטים
כפר-קיש
לביא

כל הנוכחים בעד
אושרה פתיחת התב"ר

הצבעה:

בעד13 :
נגד( 1 :בועז מועלם)

מסד

החלטה:

אושר הנוהל לנסיעות לחו"ל

מצפה
מצפה-נטופה

סעיף 5

צו ארנונה מועצה לשנת 2017

שמואל אייזנברג

בהתאם ל הוראת ה"טייס האוטומטי" הקבועה בחוק ,שיעור העדכון בין שנת
 2016לשנת  2017הוא  ,1.77%ובהתאם צו הארנונה המובא לאישור המליאה
(הערה :בסעיף  420ובהתאם לאישור שניתן עוד ב 2007-יש בנוסף העלאה של
.7%

משתתפים בדיון

ראובן וקנין ,דדי בן דוד ,שמואל עינב ,שמשון משה ,אריה שוורץ ,בועז מועלם,
עציון אושרי ,אברהם שפיגלר

שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה
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אילניה
ארבל
בית קשת

בעד אישור צו הארנונה כולל ההעלאה בשיעור העדכון של : 1.77%
 - 7מוטי דותן ,דוב וולפה ,רפי קרמר ,פז עפרוני ,שמואל עינב ,דדי בן דוד ,יום טוב
בן ששון
נגד אישור צו הארנונה כולל ההעלאה בשיעור העדכון של 1.77%
 - 7משה שמשון ,בועז מועלם ,עציון אושרי ,אברהם שפיגלר ,ראובן ועקנין ,תומר
מועלם ,אריה שוורץ

הצבעה:

בית רימון
גבעת אבני
הודיות

עו"ד שמואלי

לפי החוק שוויון בקולות משמעותו דחיית הצעת ההחלטה ,כלומר שהארנונה ל-
 2017מאושרת ללא התוספת של  ,1.77%ומשמעו של דבר שיש צורך בהגשת
בקשה לשרים לקבל אישור חריג להפחתה בארנונה.

הזורעים
כדורי

החלטה:
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש

לא אושרה העלאת ארנונה לשנת  2017בשיעור העדכון ( 1.77%לצו הארנונה) כקבוע
בחוק .כלומר ,צו הארנונה לשנת  2017אושר ללא כל עדכון/העלאה לעומת ( 2016למעט
העלאה של  7%בפריט סיווג  .)7%כדי שהחלטה זו תקבל תוקף ,על המועצה להגיש
לשרים בקשה חריגה להפחתה ולקבל על כך את היתר השרים.

סעיף 6

דו"ח רבעוני ראשון ל2016-

שמואל אייזנברג

הדוח הרבעוני הראשון לשנת  2016הוכן ,אינו נותן תמונה מלאה לגבי הנעשה
בעניני התקציב במהלך השנה אולם מאפשר מבט לגבי בעיות שעלולות להיות
במהלך השנה .הדו"ח הנ"ל מציג בפניכם שהמועצה עומדת בכל יעדיה ולא
צפויות בעיות מיוחדות.

לביא
מסד

עפ"י דרישת מבקר משרד הפנים בשנת  2015נדרשנו להעביר יתרות כספיות
מהשוטף לטובת קרנות ולכן שנת  2015תסתיים בגרעון של  391אש"ח.

מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן

מוטי דותן

נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלת

שעה 20:00

שדמות-דבורה
שרונה
______________
דוב וולפה

________________
מוטי דותן
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