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אילניה

כ"ד אב ,תשע"ד
 02אוגוסט0212 ,

יוסי /0212מליאה/פרוטוקולים2-

ארבל

פרוטוקול ישיבת מליאה /4102/
מיום ראשון כ"א באב תשע"ד  21באוגוסט 102/

בית קשת
משתתפים:

בית רימון

דוב וולפה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
בועז יוסף – סגן ראש המועצה
אריה שוורץ -חבר
פז עפרוני – חבר
אשר כהן – חבר
שמואל עינב – חבר
תומר מועלם – חבר
רפי קרמר – חבר
אברהם שפיגלר – חבר
דדי בן-דוד – חבר
דני טלית – חבר
שחר שטדלר – חבר
ראובן וקנין – חבר
יום טוב בן ששון – חבר

גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי
כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש

מוטי דותן – ראש המועצה

נעדרו:

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

לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה

משתתפים נוספים :שמואל אייזנברג – גזבר
עו"ד אבי שמואלי – יועץ משפטי
יוסי יצחקי – מנכ"ל המועצה
תחילת הישיבה

.14:55

סעיף 1
מוטי דותן

דוח ראש המועצה

שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

#
#

החלה בניית גן ילדים בשדה אילן.
בניית מעונות באמצעות התמ"ת ,יתכן והמועצה תוכל להשיג מימון
לבניית מעונות חדשים.
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#

אילניה

בתחילת שנת הלימודים הקרובה יפתח בי"ס חדש ("מול תבור")
לאוטיסטים בתוך מתחם כדורי ,העסקת המנהלות והסייעות באמצעות
המועצה במימון מלא של המינהל לחינוך התיישבותי

ארבל
#

בית קשת

סוף סוף ישנה החלטת ממשלה לאישור הישוב החדש "שיבולת" על רכס
הר טורען ,.י שוב בו יהיו שילוב של מוגבלים בתפקוד גבוהה בתוך
האוכלוסייה.

בית רימון

#

גבעת אבני

#

במהלך מצבע "צוק איתן" נפל בקרב "נדב ריימונד" משדמות דבורה,
המועצה ,מליאת המועצה ועובדיה משתתפים באבלה של המשפחה.
החלמה לאחר תרומת כליה.

הודיות
הזורעים

אנו מאחלים החלמה ובריאות טובה ליצחק אשחר הנמצא בחופשת

סעיף 0

שמואל אייזנברג
כדורי

דוח רבעון שני 0518
הדו"ח הרבעוני השני לשנת ( 0212נכון ל 02-ביוני  )0212מצביע על גרעון שוטף

של  1,111אש"ח .עיקר הבעיה בהכנסות בגביית הארנונה בחצי שנה הראשונה
שנובע מהתעריף הנמוך בתקופה זו .לאחרונה קיבלנו את אישורי השרים לשינוי
תעריפים בארנונה כפי שהחליטה מליאת המועצה במגורים ובשאר הסיווגים
אושרה העלאה חריגה של  2%בלבד כאשר מליאת המועצה ביקשה אישור ל-
 ,12%ולכן הפער יסגר עפ"י הצפוי עד סוף שנת התקציב .לגבי שאר הדו"ח אין
הפתעות ונראה שהמועצה תעמוד בכל יעדי התקציב כפי שתוכנן.

כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
משתתפים בדיון

דני טלית ,עו"ד אבי שמואלי ,מוטי דותן.

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

סעיף 3

אישור תברי"ם
תב"ר  – 1150תכנון פיתוח נופי תיירות בשדמות דבורה ובכפר קיש  -הגדלת
התב"ר וסגירתו.
הצבעה :כל הנוכחים בעד.
החלטה :אושרה הגדלת התב"ר וסגירתו.
תב"ר  – 1045שיפוץ ושיקום מגרשי ספורט  - 0511הגדלת התב"ר וסגירתו.
הצבעה  :כל הנוכחים בעד.
החלטה :אושרה הגדלת התב"ר וסגירתו.

שרונה
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תב"ר  – 1308תשתיות בי"ס חקלאי כדורי  -הגדלת התב"ר.
הצבעה :כל הנוכחים בעד.
החלטה :אושרה הגדלה התב"ר.

אילניה
ארבל

תב"ר  – 1379עיקור וסירוס חתולי רחוב  - 0513הגדלת התב"ר.
הצבעה :אושר פה אחד.
החלטה :אושרה הגדלת התב"ר וסגירתו.

בית קשת
בית רימון

תב"ר  – 1347החלפת גגות אסבסט מעונות יום קיבוץ לביא.
הצבעה:
החלטה:

גבעת אבני

אין מתנגדים ,אושר פה אחד.

הודיות
תב"ר  – 1393הלוואת פיתוח  – 0518נדון בנפרד בסעיף  8לסדר היום.
הזורעים
תב"ר  – 1390שיפוץ ומיזוג מועדון כפר זיתים – פתיחת התב"ר.
הצבעה :אין מנגדים ,אושר פה אחד.
החלטה :אושרה פתיחת התב"ר.

כדורי
כפר-זיתים

תב"ר  – 1397שיפוץ מגרשי ספורט  – 0518פתיחת התב"ר.
הצבעה :אין מתנגדים ,אושר פה אחד.
החלטה :אושרה פתיחת התב"ר.

כפר-חטים
כפר-קיש

תב"ר  – 1394שיפוץ אולמות ספורט – פתיחת התב"ר
הצבעה :אין מתנגדים ,אושר פה אחד.
החלטה :אושרה פתיחת התב"ר.

לביא
מסד

תב"ר  – 1399סימון כבישים והתקני בטיחות  – 0518פתיחת התב"ר.
הצבעה :אין מתנגדים ,אושר פה אחד.
החלטה :אושרה פתיחת התב"ר.

מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה

סעיף 8
שמואל אייזנברג

תב"ר  – 1393הלוואת פיתוח 0518
בישיבת המליאה הקודמת אושרה הלוואת פיתוח בסך  12מליון  .₪לאחר
בדיקות וברור אישר מנכ"ל משרד הפנים למועצה לקבל הלוואת פיתוח בסך של
 7מליון .₪

שרונה
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המועצה מבקשת את אישרור המליאה לקבלת ההלוואה עפ"י אישור מנכ"ל
אילניה

משרד הפנים מבנק לאומי ל 11-שנים בריבית של .P + 2.11%
עלות ההקמה  ₪ 12,222והשימוש בכספי ההלוואה יהיה בהתאם לחלוקה
המפורטת בתב"ר  .1030בנוסף ,יש לאשר כי כבטוחה להחזר ההלוואה,
המועצה תשעבד לבנק את הכנסותיה העצמיות ,למעט הכנסות ממים וביוב,
הנובעות מכלל הנכסים המצויים בכלל שטחה.

ארבל
בית קשת
בית רימון

הצבעה:
החלטה:

גבעת אבני

לאומי ל 10-שנים בריבית של  .P + 5.10%כבטוחה להחזר ההלוואה ,המועצה
תשעבד לבנק את הכנסותיה העצמיות ,למעט ממים וביוב ,הנובעות מכלל הנכסים
המצויים בכלל שטחה.
כספי ההלוואה ישמשו לשימושים המפורטים בתב"ר .1393

הודיות
הזורעים
כדורי

אין מתנגדים ,אושר פה אחד.
אושררה קבלת ההלוואה בסך  7מליון  ,₪עפ"י אישור מנכ"ל משרד הפנים ,מבנק

מוטי דותן

נועל את הישיבה .13:22

כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא

_____________________

יוסי יצחקי
מנכ"ל המועצה

_____________________

מוטי דותן
ראש המועצה

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