פרוטוקול מליאה מספר  11מיום  28דצמבר 2020
היוועדות חזותית
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
רחלה יוקטן
מוריה דהן
אסתי ויסמן
עמרי הלטמן
יובל הדר
רן שוסטרמן
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
עו"ד עמית מונצ'ר
דן תנחומא
תומר גלעד
ניצן גלילי
חני גולדשטיין

תפקיד
ראש המועצה
סגן ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חברת מליאה
חבר מליאה -נעדר
חבר מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה
חברת מליאה  -נעדרה
חבר מליאה
חבר מליאה
חברת מליאה
חברת מליאה
חברת מליאה
חברת מליאה -נעדרה
חברת מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה
חברת מליאה
חברת מליאה
חברת מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה  -נעדר
חבר מליאה
משקיף
חבר מלאה -נעדר
חבר מליאה  -נעדר
חברת מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה
חברת מליאה
חבר מליאה
יועץ משפטי – משרד גולדהמר
מנכ"ל המועצה
גזבר המועצה
מבקר המועצה
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:
 .1דו"ח רבעוני – רבעון  3לשנת 2020
 .2תקציבי ועדים מקומיים כולל האצלת סמכויות
 .3דו"ח תלונות נציב הציבור
 .4אישור עדכון תקציב המועצה רגיל 2020
 .5אישור להגשת קול קורא קרנות ספורט
 .6אישור לחכירה ורישום בטאבו  -הסדרת רישום נכסי מועצה
 .7אישור חבר נוסף לוועדת ביקורת שבי ציון
 .8עדכון תמיכות לשנת 2020
 .9אישור תמיכות לשנת 2021
 .10אישור תב"רים לסגירה
 .11אישור עדכון  /שינוי תקציבי תב"רים
 .12צנחניה
 .13אישור שכר בכירים
 .14שונות

עדכוני ראש המועצה:


המדינה נכנסה לסגר למשך כשלושה שבועות.



התקיימה ישיבת מנהלי קהילות ,נתנו דגש על הימים הקרובים של סוף שנת  ,2020על הקפדה
לשמירה על ההנחיות ,מניעת מסיבות ואירועים.



מצב התחלואה עולה נכון להיום כ  70חולים ומאות מבודדים ,אנחנו על הגבול של רשות צהובה.



מוסדות החינוך פועלים על פי מתכונת משרד החינוך עם הקלות שאנחנו ייצרנו על מנת לשמור
על חיים תקינים ככל האפשר.



בשבוע החולף חילקנו מחשבים למשפחות נזקקות עפ"י מודל של מחלקת הרווחה ,המטרה
שבכל בית יהיה מחשב ושלא יהיה מצב שאין מחשב אחד תקין לפחות בכל בית.



בחודש מרץ  2021יתקיימו בחירות לממשלה ,ביום שלישי חברת קיבוץ געתון יעל רון תושבה
כחברת כנסת מטעם מפלגת כחול לבן .מאחלים בהצלחה גם אם מדובר בשלב זה לתקופה
קצרה.



מספר הטלפון שלי הוחלף.



דוא"ל שחלקכם קיבלתם היום בשם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ,הינו שקרי לא נשלח
מהועדה ,מדובר במעשה עברייני.

 .1אישור סדר היום:
דן תנחומא מציג את סדר היום.
החלטה:
חברי המליאה מאשרים פה אחד את סדר היום.

עדכון בעניין ועדות ביקורת לוועד מקומי:
בישיבה הקודמת ביקשנו חוות דעת מהיועץ המשפטי האם ניתן לקיים בחירות בקלפי ביישוב שיש
בו מעל חמישה מועמדים.
חוות הדעת המשפטית אומרת שבחירת הוועדה בקלפי יכולה להיות גורם ממליץ ,אך ההחלטה
הסופית היא של המליאה.

 .2דו"ח רבעוני – רבעון  3לשנת :2020
חני גולדשטיין מציגה את הדו"ח – מצ"ב נספח א'
תקציב שנתי מאושר₪ 344,312,000 :
רבעון  3הסתיים עם גרעון של  909אלש"ח
החלטה:
חברי המליאה מאשרים פה אחד את דו"ח רבעון  3לשנת 2020

 .3תקציבי ועדים מקומיים לשנת :2021
דן תנחומא מציג את תקציבי הוועדים המקומיים לשנת  – 2021מצ"ב נספח ב'
שלושה יישובים טרם העבירו את התקציב.
התקציבים נבדקו על ידי אגף הכספים.
החלטה:
חברי המליאה מאשרים פה אחד את תקציבי הוועדים המקומיים המפורטים בנספח ב'.

 .4האצלת סמכויות לוועדים המקומיים לשנת :2021
דן תנחומא מציג את סעיפי האצלת הסמכויות מהמועצה לוועדים המקומיים לשנת – 2021
מצ"ב נספח ג'.
החלטה:
חברי המליאה מאשרים פה אחד את האצלת הסמכויות לוועדים המקומיים לשנת 2021

 .5דו"ח תלונות הציבור:
ניצן גלילי הממונה על תלונות הציבור מציג את הדו"ח – מצ"ב נספח ד'
עפ"י חוק ,יש להציג לחברי המליאה את סיכום הדו"חות שהוגשו במהלך השנה.
מציע שהנהלת המועצה תבצע מעקב טיפול בתלונות.
מעורבות המועצה בחיי התושב גבוהה יותר בשנים האחרונות ולכן גם מספר התלונות למועצה
גדל.
דן תנחומא :במידה ויש תלונה שהטיפול בה מתעכב ,אנחנו מקיימים דיון בהובלתי עם הגורמים
הרלוונטיים למתן מענה.
החלטה:
חברי המליאה מאשרים פה אחד את דו"ח תלונות הציבור.

 .6עדכון תקציב מועצה רגיל לשנת :2020
חני גולדשטיין מציגה את עדכון תקציב המועצה לשנת  – 2020מצ"ב נספח ה'
החלטה:
חברי המליאה מאשרים פה אחד את עדכון תקציב המועצה לשנת 2020

 .7אישור הגשת קול קורא קרנות ספורט:
נדרש אישור עקרוני של המליאה לצורך הגשת הבקשות לקול הקורא ,לאחר מכן יובא לאישור
כתב"רים.
דן מקריא את רשימת הפרויקטים – מצ"ב נספח ו'


מגרשי שחבק



אולם ספורט בקיבוץ כברי



שיפוץ אולם ספורט בנעמן



שדרוג מגרשי דשא בנעמן ובראש הנקרה

משה דוידוביץ :לגבי אולם הספורט ,התפיסה של המועצה להקים את האולמות ביישובים
שבהם יש בתי ספר.
החלטה:
חברי המליאה מאשרים פה אחד את הגשת קול קורא של קרנות הספורט לפרויקטים
המפורטים בנספח ו'.

 .8אישור לחכירה ורישום בטאבו  -הסדרת רישום נכסי מועצה:
דן תנחומא מציג את רשימת הנכסים המפורטים לצורך העברת זכויות חכירה מרמ"י למועצה
אזורית מטה אשר:


מרפאה בערמשה (גוש  19758חלקות  ,)21,22חוזה מיום  24פברואר 2018



גן ילדים באושרת (גוש  21123חלקה  ,)88חוזה מיום  24פברואר 2008



מסגד בערמשה (גוש  19757חלקה  ,)66חוזה מיום  04אוקטובר 2018



בניין המועצה (גוש  18147חלקה  157וגוש  20166חלקה  ,)5חוזה לגבי שני הגושים מיום 14
יוני 2010



מגרש ספורט בערמשה (גוש  19757חלקה  ,)101חוזה מיום  09פברואר 1988



אולם ספורט ברגבה
גוש  18483חלקות  44,42חלקי
גוש  19799חלקות  247 ,8חלקי
החלטה:
חברי המליאה מאשרים פה אחד את הסדרת רישום נכסי המועצה ,אישור לחכירה
ורישום בטאבו.

 .9ועדת ביקורת לוועד מקומי שבי ציון:
דן מציג את קורות החיים של המועמד הנוסף ,מאיר שטיינר  -חבר נוסף לוועדת הביקורת לוועד
המקומי שבי ציון.
החלטה:
חברי המליאה מאשרים פה אחד את בקשת ועדת הביקורת לצירוף חבר נוסף – מאיר
שטיינר.

 .10תמיכות המועצה לשנת :2020
דן תנחומא מציג את פרוטוקול ועדת התמיכות – מצ"ב נספח ז'
מבקשים להעביר לעמותת הכדורעף תוספת של  650אלש"ח.
החלטה:
חברי המליאה מאשרים פה אחד את הגדלת התמיכה בסך  650אלש"ח לעמותת הכדורעף.

 .11תמיכות המועצה לשנת :2021
לאור העובדה שתקציב המועצה לשנת  2021אושר במליאה ,דן תנחומא מציג את המלצת ועדת
תמיכות המועצה לחלוקה בשנת  – 2021מצ"ב נספח ח'
סך תקציב התמיכות( ₪ 4,135,000 :אושר במסגרת תקציב המועצה לשנת .)2021
חברי המליאה מבקשים לבדוק אפשרות להוסיף לשם להקת המחול את מטה אשר.
החלטה:
חברי המליאה מאשרים פה אחד את המלצת ועדת התמיכות לחלוקה בשנת  2021כמפורט
בנספח ח'.

 .12תב"רים:
תומר גלעד מציג את רשימת התב"רים לסגירה ורשימת התב"רים לעדכון  /שינויי תקציבי –
מצ"ב נספח ט'
אין תב"רים חדשים לאישור.
החלטה:
חברי המליאה מאשרים פה אחד את רשימת התב"רים לסגירה ותב"רים לעדכון  /שינוי
תקציבי – מצ"ב נספח ט'.
 .13צנחניה:
יובל הדר מציג את הנושא ,מדובר בעסק שפועל בשומרת ,מועדון צניחה.
לאחרונה עודכנו שהעסק מנסה לקדם הקמת שדה תעופה חדש שנראה שיפגע באיכות החיים
של התושבים ברדיוס רחב.
מדובר על בקשה להגדלת שדה התעופה ל  22אלף נחיתות והמראות בשנה ,זו יריית פתיחה
להקמת שדה תעופה בינלאומי באזורנו .אנחנו צריכים לעשות הכל כדי לעצור את המהלכים
שנעשים עכשיו .אנחנו פועלים כרגע לאיסוף החומרים לצורך פנייה לכל הגופים הרלוונטיים.
משה דוידוביץ :אני מזדהה עם כל מה שיובל אמר ,זו בעיה של המועצה ואני מצפה שכולנו
נרתם למניעת הקמת שדה התעופה כפי שהיזמים מבקשים לקדם.
קיימתי שיחה לא נעימה עם היזמים.
אני מקיים שיחות עם ראשי הרשויות במרחב שלנו ,תתקיים ישיבת זום בהשתתפות ראשי
הרשויות והמהנדסים של הרשויות .אנחנו נעדכן אתכם בהתקדמות .מצפים לעזרה וסיוע מכל
מי שיוכל .נעשה הכל שמטרדים כאלו לא יהיו אצלנו.

 .14אישור שכר בכירים:
בקשות בהתאם לכללי משרד הפנים ,אישור אחוז שכר משכר מנכ"ל;


תומר גלעד – גזבר המועצה
הטווח למשרת גזבר מתחיל ב  80%משכר מנכ"ל תומר התקבל ב  70%והיום אנו מבקשים
לעלות ל 75%



מחמוד עכווי  -עוזר סגן ראש המועצה לענייני מגזר
מחמוד שימש בעבר כעוזר של יורם ,מבקשים אישור  32.5%משכר מנכ"ל ,כמו שהיה לו
בפעם הקודמת.



מורן ניר – עוזרת מנכ"ל המועצה
מחליפה את אסיה ,לירז ובנוסף תעסוק בנושא הביטוח במקום דינה חסן שיוצאת לפנסיה
הבקשה לאישור  40%משכר מנכ"ל
החלטה:
חברי המליאה מאשרים פה אחד אישור שכר בכירים:


תומר גלעד – גזבר המועצה 75% :משכר מנכ"ל



מוחמד עכווי– עוזר סגן המועצה לענייני מגזר 32.5% :משכר מנכ"ל



מורן ניר – עוזרת מנכ"ל 40% :משכר מנכ"ל

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

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

