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
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 תומר טבק
יהודית שהם

פרוטוקול מליאה מס'  13/19תאריך 23.12.19
תפקיד
ראש המועצה
סגן ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חברת מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה
חברת מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה
חברת מליאה
חברת מליאה
חברת מליאה
חברת מליאה  -אושר
חברת מליאה – אושר
חבר מליאה
חבר מליאה  -נעדר
חברת מליאה
חברת מליאה
חברת מליאה
חבר מליאה
משקיף
חבר מליאה
משקיף
חבר מלאה
חבר מליאה
חברת מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה
חברת מליאה
חבר מליאה  -אושר
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 :
בפתח הישיבה נערך טקס פרידה מפיליפ יוסף זנו ,חבר מליאה שכיהן למעלה מ  20שנים במועצת
המליאה כנציג הישוב כליל.
ראש המועצה משה דוידוביץ הודה לפיליפ על תרומתו רבת השנים למען קהילת מטה אשר בכלל ובפרט
כחבר מליאת המועצה וכחבר בוועדות השונות.
הוענק לפיליפ שי צנוע ומזכרת מיוחדת מהנהלת המועצה ומחברי המליאה.
 .1אישור פרוטוקול מליאה מס'  11/19מתאריך  – 11.11.19מצ"ב
 .2אישור פרוטוקול מליאה טלפונית מס'  12/19מיום  – 17.11.19מצ"ב
 .3אישור פרוטוקול הנהלה מס'  7/19מיום  – 9/12מצ"ב
א .הצגת מסקנות הוועדה לבחינת דו"ח המבקר בנושא ארנונה
ב .דו"ח רבעוני 9/19
ג .תקציב 2020
ד .עמותת הוותיק – הפיכתה לעמותה עירונית.
ה .בחירת נציג מועצה לדירקטוריונים :קומפוסט ועמותה לקידום הספורט.
ו .אישור חברי ועדת ביקורת חניתה.
ז .רישום זכויות מטה אשר באתר בי"ס יסודי בצת  -מצ"ב.
ח .אישור תב"רים הנהלה  +סגירת תב"רים.
 .4אישור תקציבי ועדים -כולל האצלת סמכויות.
 .5מכרז לפינוי מכולת אשפה  -אישור ניהול מו"מ.
 .6חידוש מסגרות אשראי בבנקים לשנת . 2020
 .7אישור מליאת המועצה להגשת תכנית מפורטת באזור מילואות ג20677/
 .8עדכון ועדות (מכרזים  +הנהלה).
 .9תב"ר ישובים .2020
 .10עדכון צו המיסים לשנת .2020
 .11מרפאה ממוזגת עמקה  -בקשה להארכת הסכם ל  3חודשים.
 .12תב"רים  +סגירת תב"רים.
 .13שונות ודיווחים.
לסעיף מס'  - 1אישור פרוטוקול מליאה מס'  11/19מתאריך  – 11.11.19מצ"ב

חברי המליאה מאשרים את פרוטוקול המליאה מיום  11.11.19על כל סעיפיו.
לסעיף מס'  - 2אישור פרוטוקול מליאה טלפונית מס'  12/19מיום  – 17.11.19מצ"ב

חברי המליאה מאשרים את פרוטוקול המליאה הטלפונית מיום .17.11.19

לסעיף מס'  - 3אישור פרוטוקול הנהלה מס'  7/19מיום  – 9/12מצ"ב

חברי המליאה מקבלים את המלצת חברי ההנהלה ומאשרים את פרוטוקול ההנהלה מס'
 7/19מיום  9/12למעט סעיף א'.
א .הצגת מסקנות הוועדה לבחינת דו"ח המבקר בנושא ארנונה – "הצגת מסקנות הוועדה לבחינת דו"ח
המבקר בנושא ארנונה".
חברי המליאה מבקשים לכנס בשנית את ועדת אד הוק שהוקמה לנושא ,לחברי הוועדה הקיימת יצטרפו
שני חברי מליאה חדשים :אביבה שפריר ועודד בשן ועו"ד גולדהמר המחליף את עו"ד מימוני.
חברי המליאה מבקשים כי הוועדה תתייחס לנקודות הבאות:
 בדיקת תקנות הארנונה הכלליות בהתייחס לאופן שיטת החישוב במועצה.
 בדיקה האם המועצה יכולה להגן על שיטת החישוב כפי שהתבצעה במשך שנים .
ראש המועצה ביקש לציין כי הוועדה תביא לישיבת המליאה הבאה את המלצת הוועדה בתיאום וליווי
היועמ"ש של המועצה  -מליאת המועצה מאשרת לכנס בשנית את ועדת אד הוק ומאשרת את הצוות
הנבחר.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

דו"ח רבעוני  – 9/19מצ"ב– מליאת המועצה מאשרת את הדו"ח הרבעוני .9/19
תקציב  – 2020מצ"ב  -מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה הרגיל ,לשנת .2020
עמותת הוותיק  :הפיכתה לעמותה עירונית – מליאת המועצה מאשרת את הפיכת עמותת הוותיק
לעמותה עירונית.
בחירת נציג מועצה לדירקטוריונים לקומפוסט (סילס ליביליה) ולעמותה לקידום הספורט
(מוחמד מזעל ונעמי בכור)  -מליאת המועצה מאשרת את הנציגים בדירקטוריונים השונים.
אישור חברי ועדת ביקורת חניתה  -יובל אשוש  -מרכז ,סיגלית סוטו ,רונן פיקר
ארז שמואל .מליאת המועצה מאשרת את חברי ועדת ביקורת חניתה .
רישום זכויות מטה אשר באתר בי"ס יסודי בצת  -מצ"ב  -מליאת המועצה מאשרת רישום זכויות
מטה אשר בי"ס יסודי בצת.
אישור תב"רים הנהלה  +סגירת תב"רים -מליאת המועצה מאשרת את התב"רים ואת סגירת
התב"רים.

לסעיף מס'  - 4אישור תקציבי ועדים -כולל האצלת סמכויות -מצ"ב
חברי המליאה מאשרים את תקציבי הוועדים כולל האצלת הסמכויות שלהם למעט:
אדמית ,אחיהוד ,מצובה ,נתיב השיירה ושבי ציון.
לסעיף מס'  - 5מכרז לפינוי מכולת אשפה  -אישור ניהול מו"מ – מצ"ב
החלטת הוועדה לפסילת המכרז מתבססת על חוות דעת יועמ"ש המועצה שאומרת:
 .1בפתיחת תיבת המכרזים לא נמצאה מעטפה עם אומדן המכרז כנדרש על פי סעיף  11לתוספת השנייה
לצו המועצות האזוריות.
 .2כל ההצעות שהוגשו למכרז ( )2חורגות באחוזים ניכרים ממחירי האומדן.
 .3בנוסף ממליצה הוועדה על התקשרות עם קבלן באישור מליאת המועצה ,ללא יציאה למכרז נוסף
שעלול ממילא להביא לאותן תוצאות.
חברי המליאה מאשרים את ביטול המכרז ומאשרים ניהול מו"מ עם קבלנים.

לסעיף מס'  - 6חידוש מסגרות אשראי בבנקים לשנת 2020
להלן רשימת המסגרות אשראי לשנת ( 2020זהה לשנת :) 2019
ע"ס ₪ 1,000,000
בנק הפועלים – סניף נהריה –
ע"ס ₪ 1,500,000
סניף עכו -
בנק לאומי-
ע"ס ₪ 1,000,000
בנק דיסקונט -סניף נהריה-
ע"ס ₪ 200,000
סניף שלומי-
בנק מזרחי-
ע"ס ₪ 200,000
סניף נהריה-
בנק איגוד-
ע"ס ₪ 500,000
בנק הבינלאומי -סניף נהריה-
ע"ס ₪ 3,200,000
בנק דקסיה -

חברי המליאה מאשרים את חידוש מסגרות אשראי בבנקים לשנת .2020
לסעיף מס'  - 7אישור מליאת המועצה להגשת תכנית מפורטת באזור מילואות ג20677/
חברי המליאה מאשרים כי מועצה אזורית מטה אשר תהיה מגישת התכנית המפורטת
באזור מילואות ג 20677/בכפוף לכתב שיפוי של מילואות כלפי המועצה.
לסעיף מס'  - 8עדכון ועדות (מכרזים  +הנהלה)
גריעת  2חברים מוועדת מכרזים – אורלי גבישי ועלי ג'ומעה.
אישור חבר המליאה עמרי הלטמן כנציג בהנהלה מטעם כליל.

חברי המליאה מאשרים את העדכונים בוועדת מכרזים ובהנהלת המועצה.
לסעיף מס'  - 9תב"ר ישובים 2020
המועצה מבקשת את אישור חברי המליאה ללקיחת הלוואה בסך  8מיליון  ₪עבור תב"ר
שיינתן לכל ישוב בסכום של  ₪ 250,000( ₪ 500,000מועצה ו  ₪ 250,000ועד מקומי) זאת בהתאם לנוהל
וקריטריונים שיקבעו ויועברו לישובים.
תינתן עדיפות ראשונה לסיוע בתיקון ליקויים בטיחותיים.

חברי המליאה מאשרים את לקיחת ההלוואה לטובת תב"ר לישובים.
לסעיף מס'  - 10עדכון צו המיסים לשנת 2020
בעקבות פסק הדין שניתן ע"י בית המשפט העליון במסגרת עע"מ  8814/17יגאל דן נ' עיריית תל אביב-
יפו ,ובהמשך לאישור המליאה לביטול הנחה בארנונה בשיעור של  2%למשלמים בהוראת קבע -ראה
פרוטוקול  12/18מיום  31.12.2018סעיף  ,4חברי המליאה מתבקשים לאשר עדכון לנוסח סעיף  5לצו
הארנונה -להלן הנוסח המוצע (התוספת מודגשת):

 .5הנחות ופטורים:

" הנחות ופטורים יינתנו לזכאים כקבוע בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,תשנ"ג-
(פיטורין)( .1938 ,למעט פטור לנכס ריק
 1993ובכפוף לעדכונם ,וכן בפקודת מסי עירייה ומסי ממשלה
 10/04בישיבתה מתאריך )6.12.2004 :ולמעט הנחה
שאושר בנוהל נפרד ע"י מליאת המועצה מס'
למשלמים בהוראת קבע כאמור בתקנה  .3כל האמור בסעיף זה יהא בכפוף להגשת כל המסמכים הנדרשים
כחוק וכן למילוי טופס בקשה להנחה".

חברי המליאה מאשרים את תיקון נוסח צו המסים.

לסעיף מס'  - 11מרפאה ממוזגת עמקה -אשרת -נתיב השיירה -בקשה להארכת הסכם ל  3חודשים.
בתאריך  31.12.19יפוג ההסכם עם קופ"ח כללית עבור המרפאה שמשמשת את עמקה ,אשרת ונתיב
השיירה .מליאת המועצה מתבקשת לאשר הארכת הסכם ל  3חודשים כדי למצות את הבדיקות.

חברי המליאה מאשרים הארכת הסכם ל  3חודשים עם קופ"ח כללית.
לסעיף מס'  – 12תב"רים וסגירת תב"רים
תומר גלעד גזבר המועצה הציג את התב"רים ואת סגירת התב"רים לשנת .2019

חברי המליאה מאשרים את התב"רים ואת סגירת התב"רים לשנת .2019
לסעיף מס'  - 13שונות ודיווחים
.1
.2
.3
.4

ביקור סמנכ"לית משרד הבינוי והשיכון גב' אסנת קמחי במועצה – התבצע סיור במס' הרחבות
בתחומי המועצה ,אסנת התרשמה מהעשייה של המועצה והחכ"ל  ,אסנת עדכנה כי המשרד יסייע
בתקציבים ייעודיים לשיפוץ מבני ציבור אזוריים.
הסרת גדרות מתחום חוף הים בחוף מושב שבי ציון – הגיע דרישה מהמשרד להגנת הסביבה להוריד
גדרות של חוף הים ,המועצה תנסה להיאבק בזה ,בתקווה שנצליח.
ות"ל בעניין תת"ל  90מתקן התפלה  -התקבלה החלטה בדיון שהתקיים בות"ל להקים את מתקן
ההתפלה בצמוד לגדר המערבית של מחנה שרגא ,בין חצרות יסף לרכבת ,המועצה תנסה לערער על
ההחלטה.
נפרדים ממשרד עו"ד איתן מימוני  -משרדו של עו"ד איתן מימוני נתן יעוץ משפטי למועצה משנת
 1991ובסוף השנה  31.12.19תסתיים תקופת ההתקשרות איתם.
משה הודה למשרד מימוני על שירותו המסור והמקצועי שהעניק למועצה במשך השנים.
בסוף חודש הבא נקיים אירוע פרידה לצוות המשרד בנוכחות חברי המליאה.
רשמה :לירז בראונשטיין ,מנהלת לשכת מנכ"ל

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

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

