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אילניה

יוסי /2015מליאה/פרוטוקולים6-

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 6/2015

ארבל

מיום  20בדצמבר 2015
בית קשת
משתתפים :

מוטי דותן  -ראש המועצה

בית רימון

דוב וולפה  -מ"מ וסגן ראש המועצה

גבעת אבני

תומר מועלם – חבר
פז עפרוני – חבר
שמוליק עינב – חבר
דדי בן דוד – חבר

הודיות

יום טוב בן ששון – חבר
אריה שוורץ – חבר
אברהם שפיגלר  -חבר
דני טלית – חבר
שחר שטדלר  -חבר
אשר כהן  -חבר

הזורעים
כדורי
כפר-זיתים

ראובן וקנין  -חבר
בועז מועלם  -חבר

כפר-חטים

רפי קרמר  -חבר
שמשון משה  -חבר

כפר-קיש
נעדר:

לביא

משתתפים נוספים:

עציון אושרי  -חבר
בועז יוסף – סגן ראש המועצה
יוסי יצחקי – מנכ"ל
שמואל אייזנברג  -גזבר

מסד

אבי שמואלי  -יועץ משפטי
אושרת אדמוני – מנהלת מח' גביה

מצפה

אורטל יצחק ,רו"ח – גזברות
נילי שלום שפירו – מנהלת חשבונות ראשית

מצפה-נטופה

יהודית שוהם ,רו"ח
אבי בר יאיר – מחשוב

שדה-אילן

חן גלוברמן – רכז מוניציפאלי
נעה שחם – מנהלת מח' רווחה

שדמות-דבורה
שרונה

אמיתי קהלני – מנהל מח' בטחון
מוטי בוהדנא – מנהל מח' תחזוקה ומשק
שני בן זאב – מנהל מח' נוער וצעירים
תחילת הישיבה 18:00 -
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אילניה
ארבל

להלן סיכום הישיבה.
בית קשת
בית רימון

סעיף 1

תקציבי ועדים מקומיים לשנת 2016

יוסי יצחקי

מציג את בקשות הועדים המקומיים לאישור תקציב לועד המקומי לשנת .2016

ראובן ועקנין

אני דורש לסיים את מינויי ועדת הביקורת בישובים שבהם עדיין אין ועדות
ובעיקר אני מדבר על הישוב בית רימון.

יוסי יצחקי

ברוב הישובים ישנן ועדות ביקורת ובחלקם הועדות אף מבצעות את עבודתם
כהלכה .בישוב בית רימון ישנה בעיה של חוסר במועמדים לועדה זו .אני קבלתי
הודעה שהועד מנסה שוב להרכיב ועדה מתושבי הישוב.

ראובן ועקנין

בנוסף אני לא מוזמן לישיבות הועד ,דבר שאינו תקין .אני מציע לבצע פעולה של
עיכוב התקציב ו/או תקציבים מהמועצה ע"מ לדרבן את הועד לפעול עפ"י צו
המועצות.

מוטי דותן

מי בעד לאשר את בקשות הישובים לתקציב לוועד המקומי לשנת 2016
כדלקמן:

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

שם הישוב

התקציב המוצע בש"ח

אילניה

262,792

ארבל

325,618

בית קשת

300,196

בית רימון

208,976

גבעת אבני

1,273,015

הזורעים

1,687,372

כפר זיתים

282,330

כפר חיטים

1,199,451

כפר קיש

736,094

לביא

342,300

מסד

364,313

מצפה

109,645

מצפה נטופה

542,294

שדה אילן

370,000

שדמות דבורה

1,685,942

שרונה

1,335,540
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אילניה
ארבל
בית קשת

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד – .17

אושרו תקציבי הועדים המקומיים לשנת .2016
שם הישוב

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

התקציב המוצע בש"ח

אילניה

262,792

ארבל

325,618

בית קשת

300,196

בית רימון

208,976

גבעת אבני

1,273,015

הזורעים

1,687,372

כפר זיתים

282,330

כפר חיטים

1,199,451

כפר קיש

736,094

לביא

342,300

מסד

364,313

מצפה

109,645

מצפה נטופה

542,294

שדה אילן

370,000

שדמות דבורה

1,685,942

שרונה

1,335,540

מסד
מצפה

סעיף 2

אישור חח"דים בבנקים לשנת 2016

שמואל אייזנברג

אני מבקש את אישור המליאה לחח"דים בבנקים לשנת  2016כנגד שעבוד
ההכנסות עצמיות (כולל ארנונה) של המועצה כפי הנוסח הנדרש ע"י הבנקים.
 1.5מליון ₪
בנק לאומי טבריה
 1.5מליון ₪
בנק הפועלים כפר תבור
 1.5מליון ₪
בנק דקסיה תל אביב

מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד – .17
אושר פתיחת תב"רים בבנקים לשנת .2016
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אילניה
ארבל
בית קשת

סעיף 3

הצגת הדו"ח הרבעוני לתקופה 9/2015

שמואל אייזנברג

מציג בפני המליאה את הדו"ח הרבעוני לתקופה  ,9/2015לסוף התקופה המועצה
בעודף של  248אש"ח כאשר הנתונים הנמצאים אצלי היום לסוף נובמבר אינם
שונים במהותם והמועצה כנראה תסיים את שנת  2015שוב בצורה מאוזנת.

בית רימון

הנהלת המועצה תדון ותציע למליאת המועצה בנושאים אשר נשקיע בתקציב
במידה והשנה תיגמר בעודף של מאות אלפי .₪

גבעת אבני
הודיות

סעיף 4

אישור תב"רים

הזורעים
כדורי

תב"ר  – 1130תוכניות מתאר לישובים – העברה מחלף היטל השבחה וסגירת
התב"ר
הצבעה :כל הנוכחים בעד – 17

כפר-זיתים

החלטה:

כפר-חטים

תב"ר  – 1169תוכניות מתאר לישובים – העברה מחלף היטל השבחה וסגירת
התב"ר
הצבעה :כל הנוכחים בעד – 17
החלטה :אושרה העברה וסגירת התב"ר

כפר-קיש

אושרה העברה וסגירת התב"ר

לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן

תב"ר  – 1227תוכנית אב ומתאר לישובים – העברה מחלף היטל השבחה
וסגירת התב"ר
הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד – 17
אושרה העברה וסגירת התב"ר

תב"ר  – 1229הקמת אודיטוריום וספריה אזורית בכדורי – העברת יתרה
לתב"ר  1354וסגירת התב"ר
הצבעה :כל הנוכחים בעד – 17
החלטה :אושרה העברה וסגירת התב"ר

שדמות-דבורה
תב"ר  – 1344סימון כבישים והתקני בטיחות  – 2012העברה מחלף היטל
שרונה

השבחה וסגירת התב"ר
הצבעה :כל הנוכחים בעד – 17
החלטה :אושרה העברה וסגירת התב"ר
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אילניה
ארבל
בית קשת

תב"ר  – 1354תשתיות בביה"ס חקלאי כדורי – הגדלת התב"ר
הצבעה :כל הנוכחים בעד – 17
החלטה :אושרה הגדלת התב"ר

בית רימון
גבעת אבני

תב"ר  – 1385חברה וקליטה  – 2014העברת יתרה לתב"ר  1432וסגירת התב"ר
הצבעה :כל הנוכחים בעד – 17
החלטה :אושרה העברת היתרה וסגירת התב"ר

הודיות
הזורעים
כדורי

תב"ר  – 1398שיפוץ אולמות ספורט – העברה מחלף היטל השבחה וסגירת
התב"ר
הצבעה :כל הנוכחים בעד – 17
החלטה :העברה מחלף היטל השבחה וסגירת התב"ר.

כפר-זיתים

תב"ר  1432חברה וקליטה  – 2015הגדלת התב"ר
הצבעה :כל הנוכחים בעד – 17
החלטה :אושרה הגדלת התב"ר

כפר-קיש

תב"ר  – 1447שיפוץ קיץ במוסדות חינוך  – 2016פתיחת התב"ר
הצבעה :כל הנוכחים בעד – 17
החלטה :אושר פתיחת התב"ר

מסד

תב"ר  – 1448עבודות פיתוח וסתימת בורות  – 2016פתיחת התב"ר

כפר-חטים

לביא

מצפה

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד – 17
אושרה פתיחת התב"ר וסגירתו

מצפה-נטופה

תב"ר  – 1449חוקי עזר במועצה – פתיחת התב"ר
הצבעה :כל הנוכחים בעד – 17
החלטה :אושרה פתיחת התב"ר

שדמות-דבורה

תב"ר  – 1450שיקום מערכת הביות בית קשת כדורי – פתיחת התב"ר
הצבעה :כל הנוכחים בעד – 17

שדה-אילן

שרונה

החלטה:

אושרה פתיחת התב"ר
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אילניה
ארבל
תב"ר  – 1451בניית בי"ס קרית חינוך בלביא – פתיחת התב"ר
הצבעה :כל הנוכחים בעד – 17
החלטה :אושרה פתיחת התב"ר

בית קשת
בית רימון

תב"ר  – 1452שיקום ושיפוץ מגרשי ספורט  – 2016פתיחת התב"ר
הצבעה:
החלטה:

גבעת אבני
הודיות

כל הנוכחים בעד – 17
אושרה פתיחת התב"ר

תב"ר  – 1453שיקום ושיפוץ אולמות ספורט  – 2016פתיחת התב"ר
הצבעה :כל הנוכחים בעד – 17
החלטה :אושרה פתיחת התב"ר

הזורעים
כדורי

תב"ר  – 1454קידום תוכניות כלליות לפרויקטים  – 2016פתיחת התב"ר
הצבעה :כל הנוכחים בעד – 17

כפר-זיתים

החלטה:

כפר-חטים

אושרה פתיחת התב"ר

תב"ר  – 1455בניית מעון יום בשדמות דבורה – פתיחת התב"ר
הצבעה :כל הנוכחים בעד – 17
החלטה :אושרה פתיחת התב"ר

כפר-קיש
לביא

תב"ר  – 1457תחנות הסעה בישובי המועצה – פתיחת התב"ר
הצבעה :כל הנוכחים בעד – 17

מסד

החלטה:

אושרה פתיחת התב"ר

מצפה
מצפה-נטופה

סעיף 5

ארציים בשעת חירום במרחב הגליל התחתון עפ"י נוהל מס'  26של רשות
פס"ח עליונה במשרד הפנים

שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

אישור חתימת הסכם בין המועצה האזורית הגליל התחתון לבין מרכזי קליטה

יוסי יצחקי

בשעת חירום מתוכננים לפעול במרחב המועצה  3מרכזי קליטה ארציים:
בי"ס חקלאי כדורי ,בי"ס הודיות ומלון לביא ,התכנון מחייב התקשרות
וקביעת הסדרים עם בעלי ומחזיקי המתקנים הנ"ל ,הנוהל קובע את נהלי
העבודה ,את נוהלי הדיווח ואת שיטת התשלומים של המועצה ושל משרד הפנים
בתקופת הקליטה.
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אילניה
ארבל
סל קליטה נקבע בהחלטת ממשלה "מלון אורחים"  ,4877יולי  20123ועל פי
סיכומים עם משרד האוצר.
אני מבקש את אישור המליאה לחתימה על הסכמים אלו.

בית קשת
בית רימון
גבעת אבני

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד – .17
אושרה חתימה על ההסכמים עם מרכזי הקליטה הארציים במרחב.

הודיות
הזורעים

סעיף 6

אישור תקציב המועצה לשנת  2016בסך של  96,801אש"ח

שמואל אייזנברג

מציג את נתוני התקציב בפני המליאה.
משנת  2010המועצה מסיימת את תקציבה בעודף קטן כל שנה ,מענק משרד
הפנים יורד במהלך השנים ומשנת  2011מענק האיזון היה  9,740אש"ח ,בשנת
 2016צפוי מענק האיזון להיות בסך של  5,138אש"ח .העודף הצפוי והמשוער

כדורי

בתקציב המועצה לסוף שנת  2015הינו כ 460-אש"ח .הוצאות תשלומי הפנסיה
הצפויות להיות בשנת  2016הינם כ 5,800-אש"ח כאשר הוצאות השכר :חינוך,
רווחה ומוניציפאלי הינו בסך גודל של  22,800אש"ח בשנת  .2016סה"כ
ההוצאות השכר כולל פנסיה יהיו בסך של כ 28,600-אש"ח ,סך כל אחוז השכר
כולל הפנסיה מהתקציב הינו פחות מ.30%-
רוב הגידול בשכר במועצה הינו באגף החינוך וזאת לאור הגידול במספר
התלמידים בשנים האחרונות.
הכנסות המועצה מארנונה צפוי להגיע השנה ל 35,000-מיליון . ₪
הכנסות חינוך מכלל הכנסות המועצה צפוי בשנת  2016להיות כ 33%-ואילו

כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד

ההוצאות חינוך מכלל הוצאות המועצה צפוי להיות בשנת  2016כ- 43%-
משמעות נתון זה מראה על השקעה נטו של המועצה בהוצאות החינוך בסך של
כ 10-מיליון  ₪מעבר להכנסות השונות בחינוך.
עומס המלוות במועצה לסוף שנת  2016צפוי להיות בסך של  43,200אש"ח מהם
 11,000הלוואות ביוב סה"כ כ 45-אחוז מהתקציב.
סה"כ תקציב המועצה לאישורכם לשנת  2016הינו  96,801אש"ח.

מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה

משתתפים בדיון

ראובן ועקנין ,בועז מועלם ,פז עפרוני ,דני טלית ,עציון אושרי.

שרונה

מוטי דותן

אני מבקש להצביע על התקציב.

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד – .17
תקציב המועצה לשנת  2016בסך של  96,8901אש"ח אושר פה אחד.

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
ארבל
בית קשת
בית רימון

מוטי דותן

אני מודה לכל אנשי המועצה וחברי המליאה על ניהול התקציב והכנתו ועל
אישור התקציב פה אחד.

מוטי דותן – אני נועל את הישיבה

. 19:40

גבעת אבני
הודיות
הזורעים
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

