פרוטוקול מליאה מס'  10/19תאריך 23.9.19

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
וולך דנה
אסתי ויסמן
פיליפ יוסף זנו
יובל הדר
חנה שוסטרמן
קרן ארנון
ליאת בן ארי
רן אליהו
מנור ערן
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
איתן מימוני ,עו"ד
יהודית שהם

תפקיד
ראש המועצה
סגן ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חברת מליאה
חבר מליאה  -אושר
חבר מליאה
חבר מליאה  -נעדר
משקיף
חבר מליאה  -אושר
חברת מליאה
חבר מליאה  -נעדר
חבר מליאה
חברת מליאה
חברת מליאה
חברת מליאה
משקיפה
חברת מליאה  -אושר
חבר מליאה
חבר מליאה  -נעדר
חברת מליאה
חברת מליאה
חברת מליאה
חבר מליאה  -נעדר
חבר מליאה  -אושר
חבר מליאה  -אושר
חבר מליאה  -משקיף
חבר מלאה
חבר מליאה
חברת מליאה  -אושר
חבר מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה
חברת מליאה  -אושר
חבר מליאה
גזבר
מנכ"ל המועצה
מבקר
יועץ משפטי – משרד מימוני
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 מליאה מס'  9/19מתאריך  – 29.7.19מצ"ב.
 .2אישור פרוטוקול הנהלה מס'  5/19מתאריך  – 2.9.19מצ"ב.
 דיווחים מפתיחת שנת הלימודים.
 עדכון אירוע  epicישראל.
 תבחינים לוועדת תמיכות לשנת  -2020מצ"ב.
 סקירה ואישור דו"ח רבעוני מס'  2לשנת  - 2019מצ"ב.
 הסכם שינוי גבולות וחלוקת הכנסות – מצ"ב.
 אישור עקרוני להקמת  5מגרשי שחב"ק.
 אישור אמנון ויזל כרפרנט מערכת אשכולית – מערכת לניהול התקשרויות.
 אישור נציג ציבור  -יובל אלון בוועדת איכות סביבה.
 אישור תב"רים -מצ"ב.
 .3הצגת פעילות החברה הכלכלית והמוקד.
 .4אישור חברי ועדת ביקורת נס עמים.
 .5פתיחת חשבון עזר לפיס עבור בניית אולם ספורט ביה"ס נטעים.
 .6אישור שמות רחובות חניתה.
 .7אישור מורשה חתימה – בתי ספר :מעיינות כברי ,חופי הגליל ,שלום עליכם.
 .8אישור חילופי תפקידים בוועדות.
 .9אישור תב"רים.
 .10שונות ודיווחים.
לסעיף מס'  – 1אישור פרוטוקול מליאה מס'  9/19מתאריך  -29.7.19מצ"ב

חברי המליאה מאשרים את הפרוטוקול על כל סעיפיו.

לסעיף מס'  – 2אישור פרוטוקול הנהלה מס'  5/19מתאריך  – 2.9.19מצ"ב.

חברי המליאה מאשרים את פרוטוקול ההנהלה ומאמצים בהחלטות את כל
סעיפיו:










דיווחים מפתיחת שנת הלימודים – אושר
עדכון אירוע  epicישראל -אושר
תבחינים לוועדת תמיכות לשנת  - 2020אושר
סקירה ואישור דו"ח רבעוני מס'  2לשנת  - 2019אושר
הסכם שינוי גבולות וחלוקת הכנסות – אושר
אישור עקרוני להקמת  5מגרשי שחב"ק – אושר
אישור אמנון ויזל כרפרנט מערכת אשכולית – מערכת לניהול התקשרויות – אושר
אישור נציג ציבור  -יובל אלון בוועדת איכות סביב -אושר
אישור תב"רים -אושרו.

לסעיף מס'  – 3הצגת פעילות החברה הכלכלית והמוקד
סילס ליביליה מנהל החברה הכלכלית ושי כהן מנהל המוקד  ,הציגו את הפעילות של החברה
הכלכלית והמוקד -מצ"ב.
אורלי גבישי ביקשה לבדוק אפשרות לפתיחת מקלטים בלחיצת כפתור מרחוק במצב חירום.
לסעיף מס'  - 4אישור חברי ועדת ביקורת נס עמים
דן תנחומא הקריא את שמות חברי ועדת ביקורת שנבחרו בנס עמים ומבקש מחברי המליאה
לאשרם:
שלומי אסייג ,מיכל צוריאל ,עמוס רביב ,יניב דידי ,אוהד מלינובסקי.

חברי המליאה מאשרים את חברי ועדת ביקורת בנס עמים.
לסעיף מס'  – 5פתיחת חשבון עזר לפיס עבור בניית אולם ספורט ביה"ס נטעים
אחד ממקורות התב"ר של אולם ביה"ס נטעים הוא מפעל הפיס.
הדיווח למפעל הפיס החל מסכום של  ₪ 500,000צריך להיעשות דרך חשבון עזר.

חברי המליאה מאשרים פתיחת חשבון עזר לפייס עבור בניית אולם ספורט
ביה"ס נטעים.

לסעיף מס'  – 6אישור שמות רחובות חניתה.
קיבוץ חניתה מבקשים לאשר את שמות הרחובות על פי המלצת צוות שמות הכבישים של
וועדת התכנון בקיבוץ (מצורפת כנספח ב').

חברי המליאה מאשרים את שמות הרחובות בחניתה.
לסעיף מס'  - 7אישור מורשה חתימה – בתי ספר :חופי הגליל ,שלום עליכם ,מעיינות כברי
ביה"ס חופי הגליל:
מנהל ביה"ס שגיא קדר  -ת.ז052990751 .
מנהלנית רונית חוטר ישי  -ת.ז024902710 .

ביה"ס שלום עליכם:
מנהלת ביה"ס  -יפעת שייט משולם ת.ז24908451 .
ביה"ס מעיינות כברי:
מנהלנית ביה"ס  -אליסיה לוי ת.ז017438144 :
מנהלת בי"ס  -אסנת נוטמן ת.ז28093235 :

חברי המליאה מאשרים את כל מורשי החתימה.
לסעיף מס'  - 8אישור נציגי וועדות ודירקטוריון
נדרש לאשרר את תומר גלעד גזבר המועצה ואת יעל רון כנציגי דירקטוריון בר לב
ואת אסף גבע כחבר ועדה לתכנון ובניה.
אשרת זהבי מבקשת להבהיר כי יש לדרוש מאסף גבע לנהוג לפי מנהל תקין ולשמור
בדיסקרטיות את פרסום החלטות הוועדה.
עו"ד מימוני ביקש לציין בפרוטוקול כי מאחר ואסף גבע אינו נוכח בדיון לא ניתן להתייחס
לדברים שנאמרים כאן מבלי לתת לו אפשרות להגיב על דברי אשרת.

חברי המליאה אישרו את יעל רון ותומר גלעד כנציגי דירקטוריון בר לב.
חברי המליאה אישרו את אסף גבע כחבר ועדה לתכנון ובניה.
לסעיף מס'  - 9אישור תב"רים.
תומר גלעד הציג את טבלת התב"רים.

חברי המליאה מאשרים את טבלת התב"רים.
לסעיף מס'  - 10שונות ודיווחים.
 .1בהמשך לפרוטוקול ועדת תמיכות מיום  – 7.4.19ועדת התמיכות ממליצה על הגדלת
התמיכה בעמותת הכדורעף בסכום של  50,000שח בזכות כספים שהתקבלו.
חברי המליאה מאשרים את הגדלת התמיכה בעמותת הכדורעף.
 .2אירוע "מגדל אפיק ישראל" – תחרות אופניים שמתחילה השבוע בין התאריכים
 ,25-28/9זהו מרוץ בתנאי שטח ,כפר האופניים ימוקם בשטח בניין המועצה ומכאן גם
תוזנק התחרות.
האירוע ממומן על ידי גורמים שונים כמו חברת מגדל ,קק"ל ,משרד התרבות ,משרד
התיירות .הזמנו את הציבור להגיע ולעודד את הרוכבים.
לחברי המליאה נשלחה הזמנה אישית לאירוע הפתיחה החגיגי שיתקיים באולמי
סנדרין .מצפים לראות את חברי המליאה באירועים.

 .3קיבוץ אדמית – משרד השיכון אישר עבודות באדמית במימון קק"ל בסך של 8.5
מלש"ח.
 .4דיווח על נסיעת ראש המועצה ושי לי ע.ראש המועצה

חלק ראשון – ביקור בעיר התאומה ווסט דה מוין
 פגישות עם הנהלת העיר
 פגישות עם בעלי תפקידים בנושא פיתוח כלכלי ,תעסוקה ותיירות
 סיורים בעסקים מקומיים
 סיור ופגישה בבית ספר שפיתח תכניות לימודים חדשניות
 סיור במרכז לניהול מחזור אשפה
 חיזוק הקשר עם הקהילה היהודית בעיר

חלק שני – פגישות עבודה בניו יורק
 פגישה עם נציגת תורם פוטנציאלי גדול מאוד; הידברות ויצירת קשר ראשוני בנוגע להשקעה
בפרויקטים מקומיים במגוון תחומים
חלק שלישי – כנס JNF
 פגישות עם בכירי הארגון הפילנתרופי ,במטרה ליצור שיתופי פעולה שיביאו לקידום פרויקטים
משמעותיים במרחב הגליל המערבי ,בעיקר בנושאי פיתוח התעסוקה ,התיירות והכלכלה האזורית.
 שיתוף פעולה עם עמותת "זמן גליל"


היום התקיים מפגש מסכם והפקת לקחים בנוכחות מיכאל אהרונסון ,בו עובדו התכנים והפגישות,
והוחלט על נקיטת מספר פעולות ישימות להמשך.

רשמה :לירז בראונשטיין ,מנהלת לשכת מנכ"ל

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

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

