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פרוטוקול מליאה 63102/
מיום ראשון ט' בחשון תשע"ד  2/באוקטובר 102/
ביום ראשון ט' בחשון תשע"ד  02באוקטובר  3102התקיימה ישיבת מליאת מועצה בחדר
הישיבותבמועצה.

משתתפים:

דוב וולפה – סגן וממלא מקום ראש המועצה
בועז יוסף – סגן ראש המועצה
דני טלית – חבר
שמואל עינב – חבר
אריה שוורץ -חבר
שמשון משה – חבר
פז עפרוני – חבר
אשר כהן – חבר
יום טוב בן ששון – חבר
שחר שטדלר  -חבר
אברהם שפיגלר – חבר
עציון אושרי – חבר
בועז מועלם – חבר
רפי קרמר – חבר

נעדרים:

מוטי דותן – ראש המועצה
ראובן וקנין – חבר
דדי בן-דוד – חבר
תומר מועלם – חבר

משתתפים נוספים :שמואל אייזנברג – גזבר
עו"ד אבי שמואלי – יועץ משפטי
שרון כהן – מנהלת לשכת ראש המועצה
תחילת הישיבה .20:00
דיווח סגן ראש המועצה


דוב וולפה

בימים אלו מתקיימות ישיבות עם מנהלי המחלקות בנוגע לתקציב ,3102
מנהלי המחלקות נדרשים לפרט על הסעיפים התקציביים השייכים
למחלקתם,לאורגירעוןצפוינדרשלצמצםאתההוצאות.
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חברי הועדות הרלוונטיים הוזמנו לישיבות אך לאור אילוצי לו"ז לא היה
ניתןלשנותאתהמועד.ישיבותאלויהוואתהבסיסלדיוניהתקציבל-3102
סיכומי הישיבות יוצגו להנהלה ולאחר מכן למליאה ,חברי המליאה יוכלו
לקבלהסברלכלאחדמסעיפיהדוחותלפיבקשתם.



סעיף 2

הצגת דו"ח רבעוני 13102/

שמואל אייזנברג


מציגבפניהמליאהאתהדו"חהרבעוניהשנילשנת.3102

משתתפים בדיון: אריה שוורץ ,שמשון משה ,אברהם שפיגלר ,רפי קרמר ,דני טלית ,פז
עפרוני ,שמוליק עינב ,עציון אושרי ,שחר שטדלר  .

סעיף 1

תב"רים לאישור

שמואל אייזנברג

מציגאתהתב"ריםלאישורהמועצה.


החלטה:


תב"ר  2216מבנה מרכזי ביה"ס לביא – הגדלת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה הגדלת התב"ר

תב"ר  2111מתנ"ס גבעת אבני – הגדלת התב"ר
החלטה:

כלהנוכחיםבעד
אושרה הגדלת התב"ר

תב"ר - 216/שיפוץ תשתיות גני ילדים – הגדלת התב"ר
החלטה:

כלהנוכחיםבעד
אושרה הגדלת התב"ר



תב"ר  2111חברה וקליטה  -1022סגירת תב"ר
החלטה:



כלהנוכחיםבעד
אושרה סגירת התב"ר
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תב"ר  2/01מספור בתים ושילוט רחובות בישובים -הגדלת התב"ר
החלטה:

כלהנוכחיםבעד
אושרה הגדלת התב"ר

תב"ר  2/2/אולם הנצחה כפר נוער כדורי – סגירת התב"ר
החלטה:

כלהנוכחיםבעד
אושרה סגירת התב"ר

תב"ר - 2/21פסטיבל הקפת התבור – סגירת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
החלטה:

אושרה סגירת התב"ר

תב"ר - 2/16חברה וקליטה  - 1021סגירת התב"ר
החלטה:

כלהנוכחיםבעד
אושרה סגירת התב"ר

תב"ר  -2/11שיפוץ מבנה המועצה  -הגדלת התב"ר
החלטה:

כלהנוכחיםבעד
אושרה הגדלת התב"ר

תב"ר  -2/10בטיחות בדרכים  - 1021סגירת התב"ר
החלטה:

כלהנוכחיםבעד
אושרה סגירת התב"ר

תב"ר  -2//0שדמות דבורה -שצ"פ  -סגירת התב"ר
החלטה:

כלהנוכחיםבעד
אושרה – סגירת התב"ר

תב"ר -2//1הסדרת כביש גישה בית קשת -הגדלת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
החלטה:

אושרה הגדלת התב"ר

תב"ר  2/11שיפוץ בית עם שדה אילן – סגירת התב"ר
החלטה:

כלהנוכחיםבעד
אושרה סגירת התב"ר
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תב"ר  2/10נותנים במה נהר הירדן – סגירת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה סגירת התב"ר

החלטה:

תב"ר  2/10חברה וקליטה  – 102/הגדלת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה הגדלת התב"ר

החלטה:

תב"ר - 2/12מתקני משחקים בישובים– פתיחת התב"ר


כלהנוכחיםבעד

החלטה:

אושרה פתיחת התב"ר

סעיף /

פתיחת חשבונות בבנק "דקסיה" לכל פרויקט שימומן ע"י מפעל הפיס
בשנים 102/-1021

עו"ד אבי שמואלי

לפידרישתמפעלהפיס,לכלפרויקטאשרימומןעלידםבשנים3102-3102
יש לפתוח חשבון נפרד יעודי בבנק "דקסיה" לישראל ,ולצורך כך להסמיך
מורשי החתימה של המועצה לחתום על כל המסמכים הצריכים לעניין,
ולרבותבהתאםלנוכחהמסמכיםהמוצגבפניחבריהמליאהכעת.


הצעת החלטה

הצבעה:
החלטה:

אישור המליאה לפתיחת חשבונות נפרדים בבנק "דקסיה" ישראל בע"מ
בשנים3102-3102לכלפרויקטהממומןע"ימפעלהפיס,תוךהסמכתמורשי
החתימהמטעמהלחתוםלצורךכךעלכלהמסמכיםהצריכיםלענין.

כל הנוכחים בעד.
המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק נפרדים בבנק "דקסיה" ישראל בע"מ
בשנים
 102/-1021לכל פרויקט שימומן ע"י מפעל הפיס .יובהר כי לכל פרויקט כאמור
ייפתח חשבון נפרד בבנק "דקסיה" ישראל ,כשלצורך כך מורשי החתימה מטעם
המועצה מוסמכים לחתום על כל המסמכים הצריכים לענין.
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סעיף 1

החלפת חבר בוועדה חקלאית

דוב וולפה

ועדה חקלאית מבקשת את אישור המליאה להחלפת חבר הועדה – אמנון
לרנר,במקומויצטרףלוועדה–אלוןלרנר.


משתתפים בדיון :דוב וולפה ,עציון אושרי .

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד.
מאושרת ההחלפה של מר אמנון לרנר במר אלון לרנר כחבר בוועדה החקלאית של
המועצה.

סעיף 1

תוספת חברים בוועדת התיירות של המועצה

דוב וולפה

מבקש את אישור המליאה להוספת החברים הבאים לוועדת התיירות של
המועצה,בנוסףלחבריםהקיימים-אילתיוסףוגליתארז:
-

נוגהזיו-לור

-

יגאלבןזאב

-

יהודיתמנחם

משתתפים בדיון: דוב וולפה ,פז עפרוני ,אריה שוורץ ,אברהם שפיגלר.

הצבעה:
החלטה :



כל הנוכחים בעד.
מאושרת הוספת החברים הנ"ל לוועדת התיירות של המועצה .

סעיף 6

עדכון תקציב ועד מקומי לביא לשנת 102/

שמואל אייזנברג

קיבוץ לביא הגיש בקשה למועצה לעדכן את התקציב של הועד המקומי

לשנת3102.המסמךשהוגשע"יגזברותהקיבוץהוצגלחבריהמליאה.


הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד.
מאושר עדכון התקציב של ועד מקומי קיבוץ לביא לשנת . 102/

פז עפרוני – עזב את הישיבה בשעה . 21:11
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סעיף 1

עקרונות למתן הנחה רטרואקטיבית מתשלום לארנונה

עו"ד אבי שמואלי

מציג בפני המליאה מסמך ובו הצעת עקרונות למתן הנחה רטרואקטיבית
מתשלום ארנונה .העקרונות שנקבעו הוסברו בפירוט נרחב לחברי המליאה.

משתתפים בדיון: דני טלית ,עו"ד אבי שמואלי ,עציון אושרי ,אריה שוורץ ,בועז יוסף ,בועז
מועלם ,אברהם שפיגלר.

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד.
מאושר המסמך שהוצג ובו העקרונות לקביעת מתן הנחה רטרואקטיבית לתשלום
ארנונה.

סעיף 0

אישור נסיעה לחו"ל -מוטי דותן -קנדה – אוקטובר  102/במסגרת הנהלת
אורט העולמי

דוב וולפה

במסגרתתפקידובאורטהעולמימוטידותןנסעלקנדהבתחילתאוקטובר,
מכיוון שלא התקיימה ישיבת מליאה במהלך חודש ספטמבר  (עקב חגי
תשרי) לא הועלתה הנסיעה לאישור טרם יציאתו לחו"ל  ,כעת המליאה
מתבקשתלאשררטרואקטיביתאתהנסיעה.


הצבעה 2 :מתנגד  -בועז מועלם  2/ ,בעד .
החלטה  :נסיעת ראש המועצה לקנדה באוקטובר  102/מאושרת ע"י המליאה .

סעיף 1

מינוי ועדת ביקורת ועד מקומי מסד

דוב וולפה

במסגרתמינויועדותביקורתלכלהיישוביםמובאלאישור המליאההמינוי
של הועדה ביישוב מסד  -חברי ועדת הביקורת לועד המקומי : אור משה,
ביתהלוירונן,שורגיבני.

משתתפים בדיון: דוב וולפה ,אריה שוורץ ,אברהם שפיגלר.
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הצבעה:
החלטה :

כל הנוכחים בעד.
מאושר מינוי חברי ועדת הביקורת לועד המקומי מסד:
אור משה ,בית הלוי רונן ,שורגי בני.

אנינועלאתהישיבה.
דוב וולפה:
  הישיבהננעלת.01:23

__________________________________________

שרון כהן
מנהלת לשכת ראש המועצה

דוב וולפה
סגן ראש המועצה

