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חני גולדשטיין

מנהלת חשבונות ראשית

 .1עדכוני ראש המועצה:


יש בלא מעט ישובים חולי קורונה ,מנהלי המועצה בקשר מתמיד עם הנהגות הישובים
וצוותי הצח"י .בחופי הים יש חברה צעירים שמסבירים על כללי התו הסגול



בשבת האחרונה היו שני מקרה טביעה שאחד הסתיים במוות.



המצב בגבול הצפון ממשיך להיות מתוח ,בימים הקרובים ידוללו חלק מהמחסומים.



אנחנו מקבלים הנחיות ממשרד החינוך על ההערכות לפתיחת שנת הלימודים.



ממ"דים -שוקלים להגיש בג"צ בנושא.



בג"צ דחה את עתירת המועצה כנגד הקמת מתקן התפלה באזור מחנה שרגא.



הטבות המס -למרות הודעת שר האוצר על הסדרת הנושא ,הנושא לא הוסדר ,המועצה
תמשיך להיאבק בנושא.

 בשבוע הקרוב יבקרו במועצה שר החוץ והשרה להגנת הסביבה .המועצה תיאבק להשארת
אתר ההטמנה בעברון.
 .2אישור סדר היום:
דן מציג את סדר היום:

 .1עדכון תקציב רגיל . 2020
 .2עדכון תקציבי ועדים מקומיים
 .3בית ספר "שיח".
 .4אישור ניהול מו"מ עם קופות החולים להפעלת מרפאה בעראמשה
 .5אכרזה על שמורת טבע
 .6הצגת דו"חות כספיים.
 .7אישור תכנית חומש מפעל הפיס.
 .8חילופי גברא.
 .9אישור תב"רים.
 .10שונות – אישור הארכת שירות לעובד ,אישור שמות רחובות בוסתן הגליל
החלטה :מאשרים פה אחד את סדר היום.
 .3עדכון תקציב 2020
רו"ח חני גולדשטיין סוקרת את עדכון התקציב הרצ"ב

התקציב גדל ל 344מלש"ח.
התקציב כולל התאמות בארנונה וכולל את החלטת ועדת תמיכות (הרצ"ב)על קיצוץ של 450
אלש"ח לקבוצת הכדורעף.

החלטה :חברי המליאה מאשרים פה אחד את עדכון התקציב.
עדכון תקציבי ועדים מקומיים
.4
רצ"ב ריכוז עדכוני תקציבי הועדים
טרם התקבל אישור המדינה לשיפוי הוועדים המקומיים בגין ההנחה לארנונה.

החלטה :מאושר פה אחד.

 .5בית ספר "שיח".
תומר מציג את מכתבו של היועץ המשפטי – הרצ"ב
אנו פונים למשרד הפנים לאישור מאחר ומדובר בהתקשרות מעבר ל  5שנים.

החלטה :מאשרים פה אחד את השינוי.
 .6אישור ניהול מו"מ עם קופות החולים להפעלת מרפאה בעראמשה
המועצה פרסמה מכרז להפעלת המרפאה בערב אל עראמשה ,אף קופת חולים לא נגשה למכרז.
מאחר ואנו לא צופים שמכרז חדש ישפר את הנושא ,מבקשים את אישור המליאה לניהול מו"מ עם
חלק מקופות החולים

החלטה :המליאה מאשרת פה אחד לנהל מו"מ עם קופות החולים.
 .7תכנית חומש של מפעל הפייס

חני -אמת המידה של המועצה במפעל הפייס בתוכנית חומש הינה 9,200,000
 . ₪מתוך סכום זה מפעל הפייס דורש כי לפחות  15%יוקצה לפעילות
בתחומים שונים ומוגדרים.
החלוקה שנעשתה הינה:
 7,820,000עבור בניית מרכז לאזרח הותיק
 1,380,000חולקו על פני  4שנים בתחומי רווחה נוער וצעירים.
בשנת  2020הגשנו תוכניות פעילות בסך 345,000
להלן התוכניות:
רווחה-הדרכה הורית וטיולי וותיקים במועדוני הוותיקים
נוער-אירועי שיא של תנועות נוער ,הכשרות צוות הדרכה וכנפיים של קרמבו
מרכז צעירים-קבוצת מנהיגות ,מיזם בית להורים ,פרויקט מחוברים ופיתוח
קריירה תעסוקה ויזמות.
רצ"ב תכנית החומש
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד להקדים את אמת המידה של מפעל
הפייס עד שנת  2023בהתאם לטבלה המצורפת.
 .8אכרזה על שמורת טבע
רצ"ב מצגת על הגדלת שמורת הטבע בנחל כזיב

החלטה :חברי המליאה מאשרים פה את אישור המועצה על אכרזת שמורת הטבע.

 .9הצגת דוחות כספיים תאגידים קשורים:
דן אנו נדרשים להציג את הדוחות הכספיים של התאגידים הקשורים למועצה.
חני :סוקרת את הדוחות הכספיים הרצ"ב של החברה כלכלית ,אשרן ,עמותת הספורט ,מתנ"ס,
אזור התעשייה בר לב וחוות הניסיונות האזורית

 .10חילופי גברא
דן :וועדת הנחות בארנונה –רן שוסטרמן יחליף את דנה וולך שפרשה ממליאת המועצה.

החלטה :חברי המליאה מאשרים פה אחד את ההחלפה
וועדת ערר בארנונה -דניה שוסטר ביקשה לסיים את תפקידה בוועדה.

 .11תב"רים
תומר מציג את רשימת התב"רים הרצ"ב כולל סגירת תב"רים,
תומר יציג לחברי המליאה תב"רים שאושרו אך לא בוצען

החלטה :חברי המליאה מאשרים פה אחד את התב"רים.
 .12שונות:
דן :רצ"ב רשימת הרחובות בבוסתן הגליל .
מבקש את אישור מליאת המועצה להאריך בשנה את העסקתו של נהג המועצה מרדכי שחר
(מדובר בנהג ותיק וטוב שגילו )74

החלטה :חברי המליאה מאשרים פה אחד את שמות הרחובות בבוסתן הגליל
והארכת העסקתו של מרדכי שחר .

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

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

