כ"גאב,תשע"ג
03יולי,3300

יוסי/3300מליאה/פרוטוקולים5-




פרוטוקול מליאה 53102/
מיום ראשון כ"א במנחם אב תשע"ג  18ביולי  ,102/התקיימה ישיבת מליאת מועצה.
משתתפים:

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

נעדרים:

רפי קרמר – חבר
עציון אושרי – חבר
בועז מועלם – חבר

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

תחילת הישיבה .28:00

סעיף 2

מוטי דותן



דיווח ראש המועצה
בקרובאנומקיימיםאתקייטנתכנפייםלילדיםבעליצרכיםמיוחדיםכפי
שאנונוהגיםזהמספרשנים.
הקייטנותבגניהילדיםובישוביםהסתיימובהצלחהרבה.
ליגת הקיץ הבין יישובית למבוגרים עומדת לפני סיום ,פז עפרוני יוציא
הזמנות בשיתוף לשכת ראש המועצה לכל חברי המליאה למפגש הסיום
ומשחקיהגמר.
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סעיף 1

הצגת דו"ח רבעוני 23102/

שמואל אייזנברג

מציגבפניהמליאהאתהדו"חהרבעוניהראשוןלשנת.3300ביןהיתרמציין
כי ניתן להבחין בעמוד  4בדו"ח בעמודת ביצוע מצטבר שהמועצה עומדת
ביעדי התקציב והרבעון מסתיים בעודף של  433אש"ח ,רבעון זה אינו
בהכרח משקף את המשך ההתנהלות הכספית בחודשים הבאים וכבר
מסתמנתבעיהבחוסרבהעברותכספיםממשרדיהממשלההשוניםוקיצוץ
בשנת  3300במענק האיזון .כמו כן קיימת הפחתה בהכנסות העצמיות של
המועצה (אגרות בניה ,היטלי ביוב וכיו"ב) ואילו בסעיפי ההוצאה אנחנו
מזהים הוצאות יתר בעיקר במערכת הביוב ,בתאורת רחובות והסעות
בחינוך.


משתתפים בדיון: תומר מועלם ,דני טלית ובועז יוסף.

סעיף /

אישור הלוואה לטווח ארוך לפיתוח בסך של  5.5מלש"ח ,כולל שיעבוד
הכנסות עצמיות וארנונות


שמואל אייזנברג





כידוע,המועצהעלתהבדירוגהסוציאו-אקונומימ6-ל.7-
בעקבותהאמור,המועצהתידרשבכלהפרויקטיםלהשתתףבמימון(מצ'ינג)
וללאתקציביפיתוחשהולכיםוהופכיםלדלים,המועצהלאתוכללהשקיע
בפיתוחולאתוכללהשתמשבכספיםשמיועדיםלכךמגורמיםחיצונייםללא
השתתפותה.
כיוםניתןלקבלהלוואותלטווחארוךבריביתפרייםבלבד( 05שנים) ואני
מבקשלאשרקבלתהלוואהבסךשל7.5מליון₪ל05-שנים,תנאיההלוואה
הינם משכון הארנונה וההכנסות העצמיות של המועצה וכמובן מותנה
באישורהממונהעלהמחוז.
מבחינת עומס נוסף על המועצה תקציבית מדובר בסך של כ ½-מליון ₪
בשנהובשנת3304נצטרךלבצעעדכוןבהחזרהמלוותעלמנתלעמודבהחזר




זה.
השימושיםלהלוואהזומפורטיםבתב"ר0060כמפורטלהלן:
0מליון₪
מבנהמרכזיבי"סידששון



מתנ"סגבעתאבני

0-½מליון₪



כבישגישהכפרקיש

0מליון₪
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שיפוץמבנהמועצה

0מליון₪









גןילדיםהזורעים
הסדרתתנועהביתרימון
שיפוץמוס"ח

053אש"ח
493אש"ח
733אש"ח







עבודותבטיחותותשתיות
שיקוםכבישיםהזורעים
שיקוםכבישיםלביא
עבודותפיתוחותשתיותכללי

733אש"ח
033אש"ח
033אש"ח
063אש"ח

הצעתהחלטה:

לאשר לקיחת הלוואה לטווח ארוך (עד  05שנים) בריבית שנתית של עד
פריים,לרבותשיעבודהכנסותעצמיות(כוללארנונות)כמתחייבונהוג.גזבר
המועצה יבחר בבנק שממנו תילקח ההלוואה כנגזרת של התנאים שיוצעו
מטעםהבנקים.

משתתפים בדיון: תומר מועלם ,שחר שטדלר ,בועז יוסף עו"ד אבי שמואלי.

כל הנוכחים בעד ,אין מתנגדים.
הצבעה:
החלטה :בכפוף לאישור הממונה ,אושרה לקיחת הלוואה לטווח ארוך (עד  25שנים) בריבית
שנתית של עד פריים ,לרבות שיעבוד הכנסות עצמיות (כולל ארנונות) כמתחייב
ונהוג .גזבר המועצה יבחר בבנק שממנו תילקח ההלוואה כנגזרת של התנאים
שיוצעו מטעם הבנקים.

סעיף 4

תב"רים לאישור

שמואל אייזנברג

מציגאתהתב"ריםלאישורהמועצה.

תב"ר  2081שיפוץ כלביה – הגדלת התב"ר
כלהנוכחיםבעד





אושרה הגדלת התב"ר

תב"ר  2241מבנה מרכזי ביה"ס לביא – הגדלת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה הגדלת התב"ר
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תב"ר  2285סקר מדידות  – 1002הגדלת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה הגדלת התב"ר

תב"ר  21/1מחזור היטל הטמנה – הקטנה וסגירת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה הקטנה וסגירת התב"ר


תב"ר  2144מתנ"ס בגבעת אבני – הגדלת התב"ר מפעל הפיס והלוואת
פיתוח
כלהנוכחיםבעד
אושרה הגדלת התב"ר



תב"ר  2151סיוע היטל הטמנה – העברה מקרן פיתוח וסגירת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה העברה מקרן פיתוח וסגירת התב"ר

תב"ר  2155ציוד חדר כושר– העברת יתרה לקרן פיתוח וסגירת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה העברה לקרן פיתוח וסגירת התב"ר

תב"ר  2182בניית גן ילדים בשדמות דבורה – העברה מקרן פיתוח וסגירת
התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה העברה מקרן פיתוח וסגירת התב"ר

תב"ר  2125שיקום תשתיות בית קשת – העברת יתרה לקרן פיתוח
וסגירת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה העברת יתרה לקרן פיתוח וסגירת התב"ר

תב"ר  2/01שיפוץ אולם ספורט ממ"ד יד ששון – העברה מקרן פיתוח
וסגירת התב"ר
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כלהנוכחיםבעד
אושרה העברה מקרן פיתוח וסגירת התב"ר

תב"ר  2/21כביש גישה כפר קיש – הגדלת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה הגדלת התב"ר

תב"ר  2/12גני ילדים הזורעים – הגדלת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה הגדלת התב"ר

תב"ר  2/11שיפוץ מבני ציבור בישובים – העברה מקרן פיתוח וסגירת
התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה העברה מקרן פיתוח וסגירת התב"ר

תב"ר  2/11חברה וקליטה  – 1021הקטנת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה הקטנת התב"ר

תב"ר  2/15שיפוץ מבנה המועצה – הגדת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה הגדלת התב"ר

תב"ר  2//5רכישת רכב בטחון מצפה נטופה – פתיחת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה פתיחת התב"ר

תב"ר  2/5/שיקום תשתיות בהזורעים – פתיחת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה פתיחת התב"ר

תב"ר  2/54שיפור מע' המים בחקלאי כדורי – הגדלת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה הגדלת התב"ר
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תב"ר  2/55רכישת רכב לראש המועצה –סגירת התב"ר
איןמתנגדים
אושרה סגירת התב"ר

תב"ר  2/51הסדרת עורקי תנועה ראשיים בית רימון – פתיחת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה פתיחת התב"ר

תב"ר  2/11שיפוץ מוסדות חינוך  – 102/פתיחת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה פתיחת התב"ר

תב"ר  2/1/הלוואת פיתוח  – 102/פתיחת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה פתיחת התב"ר

תב"ר  2/14בטיחות בדרכים  – 102/פתיחת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה פתיחת התב"ר

תב"ר  2/15עבודות בטיחות ותשתיות ברחבי המועצה – פתיחת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה פתיחת התב"ר

תב"ר  2/11פסטיבל הללויה – פתיחת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה פתיחת התב"ר

תב"ר  2/15קידום תוכניות תב"ע בישובים – פתיחת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה פתיחת התב"ר
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תב"ר  2/18שיקום ביוב כפר חיטים מחנה ישן – פתיחת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה פתיחת התב"ר

תב"ר  2/12שיקום תשתיות בקיבוץ לביא – פתיחת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה פתיחת התב"ר

תב"ר  2/50סימון והתקני בטיחות –פתיחת התב"ר
כלהנוכחיםבעד
אושרה פתיחת התב"ר

סעיף 5

אישור חח"דים בבנקים לשנת  ,102/כולל שיעבוד הכנסות עצמיות וארנונה

שמואל אייזנברג

המועצה מבקשת את אישור המליאה לפתיחת חח"דים (מסגרת
אשראי/הלוואה לטווח קצר) בבנקים לשנת  ,3300עד לתקרה כוללת של
סה"כ4מליון,₪כמפורטלהלן:
עדלתקרהשל3מליון₪בנקדקסיה,



עד לתקרה של ½0מליון₪בנקהפועלים,



עדלתקרהשל½מליון₪בנקלאומי,



כמובן שבתנאי החח"דים יהיה צורך במשכון הכנסות עצמיות וארנונות,
ובאישורהממונה.




הצעתהחלטה:

בכפוףלאישורממונהלאשר חח"דים (מסגרתאשראי/הלוואהלטווחקצר)
בבנקיםלשנת,3300עדלתקרהכוללתשלסה"כ 4מליון,₪כמפורטלהלן,
כשלצורךכךמאושרמשכוןהכנסותעצמיותוארנונה:



עדלתקרהשל3מליון₪בנקדקסיה,



עדלתקרהשל½מליון₪בנקלאומי,





עדלתקרהשל½0מליון₪בנקהפועלים
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הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד.
בכפוף לאישור הממונה אושרו חח"דים (מסגרת אשראי3הלוואה לטווח קצר)
בבנקים לשנת  ,102/עד לתקרה כוללת של סה"כ  4מליון  ,₪כמפורט להלן,
כשלצורך כך מאושר משכון הכנסות עצמיות וארנונה:
עד לתקרה של  1מליון  ₪בנק דקסיה,
עד לתקרה של ½ 2מליון  ₪בנק הפועלים,
עד לתקרה של ½ מליון  ₪בנק לאומי,

סעיף 1

ועדות ביקורת בישובים

יוסי יצחקי

לאור החלטת המליאה וההודעות שיצאו לועדים המקומיים בענין העסקת
מבקרלועדהמקומיבמקוםועדתביקורתלועדהמקומי,פנומספררבשל
תושביםובקשולהתמנותלחבריועדותהביקורתהמקומיות.

להלן רשימת חברי ועדות הביקורת עפ"י שמות הישובים.


מצפהנטופה
גבעתאבני
אילניה

נודלרברכה,שווננפלדשי,צינדרמיכאל.
גרוספלד ניבה , פלג צפי , יובל דליה , בירגר איתם,
לפידאהרון.
קרניאושרת,שרגארונן,קרמרתומר.
וואלךמארק,חןאמנון,כהןמני.
כהן דורון , קרוביארסקי חיים , היימן מיכאל , רף
זאביק,ישראלאיריס.
בן-אליעזר יוסי , דר יצחק , שמרי שרה , קינגסברג
יעקב,יוחאירוזנבאום.

שרונה
כפרקיש




ביתרימון
לביא

קלייןאלחנן,כאהןעמיחי,אסוליןגיא.
אוברמןגלעד,אבניאלאליס,וייסמשה.

הצעתהחלטה:

למנות לועדיםהמקומיים הנ"ל ועדותביקורתבהרכביםהמפורטיםלעיל,
ולאפשר לועדות הביקורת המקומיות להגיש דו"ח ביקורת למועצה עד

הזורעים
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לתאריך  05בדצמבר  ,3300שאחרת תוחל גם על הועדים המקומיים הנ"ל
ההחלטההרלבנטיתשהתקבלהבמליאההקודמת.




משתתפים בדיון: מוטי דותן ,אריה שוורץ ,ראובן ועקנין ,דדי בן דוד ,עו"ד אבי שמואלי,
דוב וולפה ,תומר מועלם ,שחר שטדלר ,בועז יוסף עו"ד אבי שמואלי.

הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד.
הוחלט למנות לועדים המקומיים הנ"ל ועדות ביקורת בהרכבים המפורטים לעיל,
ולאפשר לועדות הביקורת המקומיות להגיש דו"ח ביקורת למועצה עד לתאריך 25
בדצמבר  ,102/שאחרת תוחל גם על הועדים המקומיים הנ"ל ההחלטה הרלבנטית
שהתקבלה במליאה הקודמת.

סעיף 5

אישור תקציבי ישובים ,ועדים מקומיים לשנת 102/

יוסי יצחקי

אני מבקש לאשר את התקציבים של הועדים המקומיים לשנת  3300עפ"י
הרשימההנ"ל.
0,333,565₪
גבעתאבני
033,950₪
מצפה
060,511₪
ביתרימון






הצעתהחלטה:

הצבעה:
החלטה:

שדהאילן
ביתקשת

075,413₪
350,369₪

לאשרתקציביהועדיםהמקומייםהנ"ל,בהתאםלהצעותהתקציבשהובאו
בפניהמועצה.

כל הנוכחים בעד.
אושרו תקציבי הועדים המקומיים הנ"ל לשנת  ,102/בהתאם להצעות התקציב
מטעמם.




סעיף 8

בחירת עוד  1נציגים למועצה הדתית האזורית
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מוטי דותן

לפיבקשתהמשרדלענינידתות,ולנוכחהכוונהלהגדילל 7-אתמספרחברי
המועצה הדתית ,אנחנו צריכים להעביר לשר הדתות התיחסותנו ל3-
מעמדים נוספים :האחד – המועמד שמוצע מטעם המועצה ,והשני –
המועמדשלהשרשבהתייחסאליוהמועצהצריכהלהביעעמדתה.

אני מציע להמליץ לשר על סיגל רוח כפר זיתים כמועמדת נוספת מטעם
המועצהולהביעעמדתנוכינתמוךבמועמדותאשרליכטבראון ממצפה
נטופהכנציגהשר.


הצבעה:
החלטה:

כל הנוכחים בעד.
המועצה ממליצה לשר למנות את סיגל רוח כפר זיתים כמועמדת נוספת מטעם
המועצה.
המועצה תומכת במועמדות אשר ליכטבראון ממצפה נטופה כנציג נוסף מטעם השר.

אנינועלאתהישיבה.
מוטי דותן:
  הישיבהננעלת.09:33
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יוסי יצחקי
מנכ"ל המועצה

מוטי דותן
ראש המועצה

