פרוטוקול מליאה  2/20תאריך 3.2.20

נוכחים:
שם החבר/ה
משה דוידוביץ
יורם ישראלי
אייל רייז
אני בן חיים
גל סקורי
יוסי שספי
דוד שטיפט
בצלאל פליק
ציון לוי
שפריר אביבה
אסף אמסטרדם
רון ראובני
אושרת זהבי
אורלי גבישי
רחלה יוקטן

אסתי ויסמן
עמרי הלטמן
יובל הדר
חנה שוסטרמן
קרן ארנון
ליאת בן ארי
רן אליהו
סיון דבס
אובנטל אבי
הראל רז
עזריאל דוגמא
עלי ג'ומעה
נורית ברקאי
עודד בשן
חמאד חוסין
מורד ורדה
דנה שלזינגר
אריה דוד
מוזמנים
תומר גלעד
דן תנחומא
ניצן גלילי
עו"ד אבי גודלהמר/עמית מונצ'ר
חני גולדשטיין

תפקיד
ראש המועצה
סגן ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חברת מליאה  -אושר
חבר מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה – אושר
חבר מליאה
חברת מליאה
חבר מליאה – נעדר
חבר מליאה
חברת מליאה
חברת מליאה
חברת מליאה
חברת מליאה
חברת מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה
חברת מליאה
חברת מליאה
חברת מליאה – נעדרה
חבר מליאה
משקיף
חבר מליאה
משקיף
חבר מלאה
חבר מליאה
חברת מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה – נעדר
חברת מליאה – אושר
חבר מליאה
גזבר
מנכ"ל המועצה
מבקר
יועץ משפטי – משרד גולדהמר
מנהלת חשבונות ראשית

ישוב
בוסתן הגליל
געתון
כפר מסריק
בוסתן הגליל
אדמית
אחיהוד
אילון
אפק
אשרת
בית העמק
בן עמי
בצת
גשר הזיו
חניתה
יחיעם
יסעור
כברי
כליל
לוחמי הגטאות
לימן
מצובה
נס עמים
נתיב השיירה
סער
עברון
עין המפרץ
עמקא
ערמשה
ראש הנקרה
רגבה
שיח דנון
שיח דנון
שמרת
שבי ציון

על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  13/19תאריך  – 23.12.19מצ"ב
 .2אישור פרוטוקול מליאה טלפונית מס'  1/20תאריך  – 21.1.20מצ"ב
 .3הצגת צוות פעילות צח"י – מיכל מסד
 .4אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  1/20תאריך  – 20.1.20מצ"ב
 אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לשנת  – 2020מצ"ב
 אישור תקציב ועדים מקומיים  – 2020מצ"ב
 אישור נציגי ציבור בוועדות בחינה
 אישור חברי הנהלה  -עמותה לקידום הספורט
 אישור מינוי חברי ועדת רכש
 אישור מינוי רו"ח חני גולדשטיין במקום יהודית שהם כבודקת תמיכות מטעם המועצה.
 אישור תב"רים הנהלה – מצ"ב
.5
.6
.7
.8
.9

ביטול מכרז פסולת מוצקה.
אישור תקציב והאצלת סמכויות – ועד אחיהוד – מצ"ב
אישור ועדה מרחבית לתכנון ובניה חבל אשר (לבקשת משרד הפנים).
אישור תב"רים מליאה.
שונות ודיווחים.

לסעיף מס'  - 1אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  13/19תאריך  – 23.12.19מצ"ב

חברי המליאה מאשרים את פרוטוקול המליאה מיום  23.12.19על כל סעיפיו.
לסעיף מס'  - 2פרוטוקול מליאה טלפונית מס'  1/20תאריך  – 21.1.20מצ"ב

חברי המליאה מאשרים את פרוטוקול המליאה הטלפונית מיום .21.1.20
לסעיף מס'  - 3הצגת צוות פעילות צח"י
מיכל מסד ,עוסי"ת קהילתית ורכזת צח"י במועצה ,הציגה את הפעילות השוטפת של צוות הצח"י:
בשבוע האחרון התקיימו שני מפגשים משמעותיים עם מטה הצח"י בישובים ,במפגשים הוצגה תכנית
העבודה השנתית.
התכנית מתמקדת בשלושה נושאים עיקריים .1 .השתלמות צוותים ביישוב .2 .תרגיל יישובי  .3הכשרות
רוחב לפי תחומי הצח"י .חברי המליאה התבקשו לסייע בקידום התכנית היישובית והוצאתה לפועל.

לסעיף מס'  4אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  1/20תאריך  – 20.1.20מצ"ב
 אישור פרוטוקול ועדת תמיכות לשנת  – 2020מצ"ב  -חברי המליאה מקבלים את המלצת חברי
הנהלה ומאשרים את פרוטוקול ועדת התמיכות לשנת . 2020
 תקציב ועדים מקומיים  – 2020שבי ציון ונתיב השיירה  -מצ"ב  -חברי המליאה מקבלים את
המלצת חברי הנהלה ומאשרים את תקציב הוועדים המקומיים של שבי ציון ונתיב השיירה.
 אישור נציגי ציבור בוועדות בחינה ובוועדה חקלאית –
המועצה נדרשת בבחירת נציגי ציבור שישתתפו בוועדות בחינה לאיוש משרות במועצה.
להלן שמות נציגי הציבור שאושרו ע"י היועמ"ש ,כולן בעלות תואר וניסיון רלוונטי בגיוס ומיון
עובדים:
אביב מרום  -חברת כברי ,מנהלת משאבי אנוש רגבה
ענבל ברון – חברת כפר מסריק ,מנהלת משאבי אנוש בעברון
כהן שגית – חברת כברי ,מנהלת משאבי אנוש בקיבוץ לוחמי הגטאות
ועדה חקלאית  -דותן רודין מקיבוץ געתון ביקש להצטרף כחבר בוועדה החקלאית.

חברי המליאה מאשרים את החברים בוועדות הנ"ל.
 אישור חברי הנהלה  -עמותה לקידום הספורט –
מס"ד

שם ומשפחה

תפקיד
 1/3נציגי מועצה
עובד מועצה – גזבר המועצה
עובדת מועצה -מנהלת מחלקת
יישובים מועצה
עובד מועצה -מנהל המחלקה
לשירותים חברתיים

יישוב

1
2

תומר גלעד
אורית הלפרין

3

דני קורן

4

משה דוידוביץ

 1/3חברי מליאה
יו"ר הנהלת העמותה

5

אייל רייז

חבר מליאה

כפר מסריק

6

אשרת זהבי

7
8
9

אילן יוסיפוביץ
נעמי בכור
מוחמד מזעל

חברת מליאה
 1/3נציגי ציבור
חבר הנהלה
חברת הנהלה
חבר הנהלה

גשר הזיו
בן עמי
אילון
עראמשה

רחל אליהו

משקיפה

עברון

סטאטוס

רגבה
ראש הנקרה

נציג מועצה
נציגת מועצה

כפר ורדים

נציג מועצה

בוסתן הגליל

ראש המועצה ונציג
מליאה
נציג מליאה
וסגן ראש המועצה
נציגת מליאה
נציג ציבור
נציגת ציבור
נציג ציבור
משקיפה

חברי המליאה מקבלים את המלצת חברי ההנהלה ומאשרים את הרכב החברים בהנהלת עמותת הספורט.

 אישור מינוי חברי ועדת רכש – חברי המליאה מאשרים את ועדת הרכב ואת מינוי החברים בה:
מנכ"ל המועצה ,גזבר המועצה או סגניתו ,מהנדס המועצה או נציג מטעמו.
 אישור מינוי רו"ח חני גולדשטיין במקום יהודית שהם כבודקת תמיכות מטעם המועצה -חברי
המליאה מאשרים את המינוי של חני גולדשטיין במקום יהודית שהם.
 אישור תב"רים הנהלה  -מצ"ב –
חברי המליאה מקבלים את המלצת חברי ההנהלה ומאשרים את התב"רים.
לסעיף מס'  - 5ביטול מכרז פסולת מוצקה  -מצ"ב
בישיבת המליאה האחרונה אישרה המליאה לצאת לתהליך של הצעות מחיר.
לאחר התייעצות נוספת עם היועץ המשפטי הופסק תהליך הצעות המחיר והמועצה תצא למכרז חדש.
חברי המליאה מאשרים את פרסום מכרז חדש לפסולת מוצקה.
לסעיף מס'  - 6אישור תקציב והאצלת סמכויות – ועד אחיהוד – מצ"ב

חברי המליאה מאשרים את התקציב ואת האצלת הסמכויות של ועד אחיהוד.
לסעיף מס'  – 7אישור כל חברי הוועדה מרחבית לתכנון ובניה חבל אשר
משרד הפנים פנה בבקשה לקבל לידיו פרוטוקול אישור מליאה על כל חברי הוועדה המרחבית לתכנון
ובניה חבל אשר ,להלן שמות כל החברים:
מס'

שם  +משפחה

תפקיד

יישוב

1

משה דוידוביץ ,יו"ר

ראש המועצה

פואד עווד
2
3

נורית פולין
יוסי שספי

ראש מועצה
מזרעה
נציג ציבור
חבר מליאה

בוסתן
הגליל
מזרעה

שאלון +
קורות חיים
-

פרוטוקול מליאה
-

ניגוד
עניינים
-

-

-

-

ראש הנקרה
אחיהוד




4

יאיר בן ענת

נציג ציבור

5

אבי אובנטל

חבר מליאה

בוסתן
הגליל
עברון




6
7

רון ראובני
קרן ארנון

חבר מליאה
חברת מליאה

בצת
מצובה





דורש תיקון שם
הוועדה
דורש תיקון שם
הוועדה
דורש תיקון שם
הוועדה










חברי המליאה מאשרים פה אחד את כל חברי הוועדה המרחבית לתכנון ובניה חבל אשר.

לסעיף מס'  - 8אישור תב"רים – מצ"ב
תומר גלעד ,גזבר המועצה סקר את טבלת התב"רים.
חברי המליאה מאשרים את טבלת התב"רים.
לסעיף מס'  - 9שונות ודיווחים :
 .1דו"ח הביקורת ומסקנותיו לתיקון חישוב הארנונה -ראש המועצה :לאחרונה הגיעו אליי מס' פניות
מתושבים וממלאי תפקידים שהתרעמו על מסקנות הדו"ח ,וביקשו שנעביר אליהם נתונים ומסמכים בנושא
לצורך בדיקתם האישית ,המועצה העבירה ותעביר לכל פונה כל מסמך רלוונטי בנושא.
חשוב להדגיש כי אין למועצה כל רצון להעלות את מיסי הארנונה לתושביה ואנו נפעל באופן המיטיב עם
תושבינו כל עוד אנו עומדים בתקנות ופועלים במסגרת החוק.
 .2היוון רווחי הון לקרנות פיתוח – גזבר המועצה מבקש ממליאת המועצה לאשר החל משנת  2019מדיניות
חשבונאית של רישום הרווחים בקרן פיתוח כללית שתשמש למימון פרויקטים עתידיים במועצה.
בשנת  2019נצברו רווחים בתיקי ההשקעות של המועצה בהיקף של כמעט מיליון שקלים  ,ועדת ההשקעות
בחנה את החלופות וממליצה על רישום הרווחים בקרן פיתוח על פני החלופה של רישומן בתקציב השוטף.

מליאת המועצה מאשרת את המלצת ועדת ההשקעות להיוון רווחים מתיקי ההשקעות לקרנות
פיתוח.
 .3חילופי גברא – עדכון על סיום עבודתם של מנהלי קהילות בישובים השונים במועצה –
מיכאל קישון שהיה מנהל קהילה באילון שנים רבות סיים את תפקידו  ,מיכאל עובדיה סיים בנס עמים ,יאיר
בוימל מסיים את תפקידו ביסעור ואלי עטיה סיים באדמית.
מאחלים לכולם הצלחה בהמשך דרכם.
 .4פגישה עם אלוף פיקוד צפון בביריה – התקיימה ביום חמישי האחרון ,בה קיבלנו סקירה על המצב
הביטחוני באזור.
 .5הקפאת תקציבים וקיצוצים – משרד הנגב והגליל – התבשרנו לאחרונה על קיצוצים בתקציב מרכז
הצעירים ובקיצוץ בתכנית למיגור סמים ואלכוהול ,המועצה תערך ותיעשה את המיטב למען תושביה על מנת
שהפגיעה תהיה מינימלית.
 .6תכנית אב לחינוך– לפני כשש שנים ערכה המועצה בשיתוף חברת "אורבניקס" תכנית אסטרטגית לחינוך,
בה הוחלט כי לאור הנתונים הקיימים וצפי הגידול בשנים הקרובות המועצה תפעל לפתיחת ביה"ס תיכון
רביעי בנעמן.
עקב ההחלטה ה אחרונה בה התבשרנו כי לא נקבל סמל מוסד וכי האישור לפתיחת ביה"ס נדחה בשנה ,נפגשו
סגן ראש המועצה אייל רייז ומנכ"ל המועצה דן תנחומא עם מנהל אגף מיפוי ותכנון במשרד החינוך ,בפגישה
סוכם כי הנושא יובא לדיון נוסף בחודש מרץ ,המועצה תעדכן את חברי המליאה עם קבלת התשובות ממשרד
החינוך.
רשמה :לירז בראונשטיין ,מנהלת לשכת מנכ"ל

----------------------------משה דוידוביץ – ראש המועצה

--------------------------דן תנחומא – מנכ"ל המועצה

