פרוטוקול מליאת מועצה  6/2020מיום 26/7/2020
משתתפים
מר עודד הלפרין-ראש המועצה
ד"ר מירה המאירי-חברת קואליציה )בזום(
ד"ר איציק מלכה-חבר קואליציה
מר אורי באואר-חבר קואליציה
מר שקד גולדמן-מ"מ ראש המועצה וחבר קואליציה
מר ניר דגן-חבר קואליציה
גב' יפעת טל-חברת קואליציה
מר אליהו גבאי-חבר אופוזיציה
מר אריאל בר-און-סגן ראש המועצה וחבר קואליציה
נוכח:
שלמה אלקחר

על סדר היום:
(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7

דיווחי ראש המועצה.
העברת דף תבר"ים המצ"ב ,לחברים.
אישור נהלי תרומות למועצה כמפורט בהצעת ההחלטה  27/20המצ"ב.
הגדלת ביצוע העבודה לקבלן אבו ראס המוביל בע"מ עד  50%מהיקף
החוזה בגין פיתוח גן שיזף כמפורט בהצעת ההחלטה  28/20המצ"ב.
פרוטוקול ועדת תמיכות לאישור התמיכה לעמותת גיל הגליל כמפורט
בהצעת ההחלטה  29/20המצ"ב.
סגירת תב"ר  – 656תכנון כביש מקשר שכ' ערמונים לכביש  7276כמפורט
בהצעת ההחלטה  30/20המצ"ב.
תוספת לסדר היום – עדכון תכנית חומש פיס.

(1
דווח ראש המועצה
* ראש המועצה מדווח על סיום העסקתו הצפוי של שלמה אלקחר מזכיר וגזבר
המועצה ומעברו הצפוי למ.א גליל תחתון ומעדכן על זמני החפיפה.
* ראש המועצה מדווח על סטטוס נגיף הקורונה בכפרנו.
* ראש המועצה מדווח על מיזם אותו מעוניין לקדם להקמת מתחם לקופות
החולים במקום הקופות הקיימות כיום.
* ראש המועצה מדווח על קול קורא שייצא בקרוב להפעלת דוכני מזון במתחם
חצרות האיכרים.
החלטות
(2
מוגש בזאת דף התבר"ים לעיון חברי המועצה.
(3
המועצה מאשרת את נהלי קבלת תרומות למועצה  ,כמפורט בהצעת החלטה
 ,27/20המצ"ב.
לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים .נערכה הצבעה.
בעד הצביעו  8חברי הקואליציה שנכחו בדיון.
כמו כן הצביע בעד – מר אלי גבאי חבר האופוזיציה שנכח בדיון.
לפי כך הצעת החלטה  27/20בעניין נהלי קבלת תרומות ,מאושרת פה אחד.
(4
המועצה מאשרת את הגדלת ביצוע העבודה לקבלן אבו ראס המוביל בע"מ עד
 50%מהיקף החוזה בגין פיתוח גן שיזף ,כמפורט בהצעת החלטה  ,28/20המצ"ב.
לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים .נערכה הצבעה.
בעד הצביעו  8חברי הקואליציה שנכחו בדיון.
כמו כן הצביע בעד – מר אלי גבאי חבר האופוזיציה שנכח בדיון.
לפי כך הצעת החלטה  28/20בעניין הגדלת ביצוע העבודה לקבלן אבו ראס,
מאושרת פה אחד.
(5
המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת התמיכות לאישור התמיכה לעמותת גיל
הגליל ,כמפורט בהצעת החלטה  ,29/20המצ"ב.
לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים .ד"ר איציק מלכה ,מר שקד גולדמן ,מר ניר
דגן ומר אלי גבאי הביעו את דברם .נערכה הצבעה.
בעד הצביעו  8חברי הקואליציה שנכחו בדיון.
כמו כן הצביע בעד – מר אלי גבאי חבר האופוזיציה שנכח בדיון.

לפי כך הצעת החלטה  29/20בעניין פרוטוקול ועדת תמיכות ,מאושרת פה אחד.
(6
המועצה מאשרת את סגירת תב"ר  – 656תכנון כביש מקשר שכ' ערמונים
לכביש  ,7276כמפורט בהצעת החלטה  ,30/20המצ"ב.
לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים .ד"ר איציק מלכה ומר שקד גולדמן הביעו
את דברם ,נערכה הצבעה.
בעד הצביעו  8חברי הקואליציה שנכחו בדיון.
כמו כן הצביע בעד – מר אלי גבאי חבר האופוזיציה שנכח בדיון.
לפי כך הצעת החלטה  30/20בעניין סגירת תב"ר  ,656מאושרת פה אחד.
(7
המועצה מאשרת את עדכון תוכנית החומש לפיס לשנים  2019עד  ,2023כמפורט
בהצעת החלטה  31/20המצ"ב.
לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים .נערכה הצבעה.
בעד הצביעו  8חברי הקואליציה שנכחו בדיון.
כמו כן הצביע בעד – מר אלי גבאי חבר האופוזיציה שנכח בדיון.
לפי כך הצעת החלטה  31/20בעניין עדכון תכנית החומש לפיס לשנים 2019-
 ,2023מאושרת פה אחד.

עודד הלפרין
ראש המועצה

רשם :שלמה אלקחר.

כ"ח תמוז תש"ף
 20יולי 2020
לכבוד
מר עודד הלפרין-ראש המועצה
ד"ר מירה המאירי-חברת קואליציה
ד"ר איציק מלכה-חבר קואליציה
מר אורי באואר-חבר קואליציה
מר שקד גולדמן-מ"מ ראש המועצה וחבר קואליציה
מר ניר דגן-חבר קואליציה
גב' יפעת טל-חברת קואליציה
מר אליהו גבאי-חבר אופוזיציה
מר אריאל בר-און-סגן ראש המועצה וחבר קואליציה
שלום רב,
הנכם מוזמנים לישיבת מועצה שמספרה  06/20אשר תתקיים ביום ראשון
 26.07.2020בשעה  20:00בחדר הישיבות של המועצה.
על סדר היום:
 (8דיווחי ראש המועצה.
 (9העברת דף תבר"ים המצ"ב ,לחברים.
 (10אישור נהלי תרומות למועצה כמפורט בהצעת ההחלטה  27/20המצ"ב.
 (11הגדלת ביצוע העבודה לקבלן אבו ראס המוביל בע"מ עד  50%מהיקף
החוזה בגין פיתוח גן שיזף כמפורט בהצעת ההחלטה  28/20המצ"ב.
 (12פרוטוקול ועדת תמיכות לאישור התמיכה לעמותת גיל הגליל כמפורט
בהצעת ההחלטה  29/20המצ"ב.
 (13סגירת תב"ר  – 656תכנון כביש מקשר שכ' ערמונים לכביש  7276כמפורט
בהצעת ההחלטה  30/20המצ"ב.
בברכה,
שלמה אלקחר
מזכיר וגזבר המועצה

ישיבת מועצה  06/20שתתקיים ב28.06.2020 -
סעיף  2על סדר היום – דף תברים
מוגש בזאת דף התבר"ים לעיון חברי המועצה.

דברי הסבר
כמנהגנו אנו מוסרים דו"ח שוטף בכל ישיבת מועצה על מצב התקציבים הבלתי
רגילים ובו ניתן לעקוב אחר התקדמות גיוס הכספים וההוצאות לעבודות
המבוצעות במסגרות אלו.

בברכה,

שלמה אלקחר

עודד הלפרין

מזכיר וגזבר המועצה

ראש המועצה

ישיבת מועצה  06/20שתתקיים ב28.06.2020 -
סעיף  3על סדר היום – הצעת החלטה 27/20

המועצה מתבקשת לאשר את נהלי קבלת תרומות למועצה המצ"ב.

דברי הסבר
מועצה רשאית לקבל תרומות בהתאם לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד הפנים
 .4/2016כמו כן ,ניתנה לרשות הסמכות לקבוע נוהל מקל לתרומות הניתנות
למועצה בסכומים עד  .₪ 20,000לפיכך צורפו שני נהלים – האחד לתרומות עד
לסכום של  ₪ 20,000והשני לתרומות העולות על .₪ 20,000
מליאת המועצה מתבקשת לאשר את שני הנהלים לקבלת תרומות המצ"ב.

בברכה,

שלמה אלקחר

עודד הלפרין

מזכיר וגזבר המועצה

ראש המועצה

ישיבת מועצה  06/20שתתקיים ב28.06.2020 -
סעיף  4על סדר היום – הצעת החלטה 28/20
המועצה מתבקשת לאשר הגדלת ביצוע העבודה לקבלן אבו ראס המוביל בע"מ
עד  50%מהיקף החוזה בגין פיתוח גן שיזף.

דברי הסבר
תקציב פרויקט גן שיזף הינו קבוע ונקבע ע"י קק"ל בסכום של .₪ 1,400,000
בשל המחירים הזולים שהתקבלו במכרז )הנחה בגובה של  (31%התפנה תקציב
לביצוע עבודות נוספות להעשרת הפרויקט.
על מנת לממש את מלוא סכום הפרויקט ,נבקש את אישור המועצה להגדיל את
ההתקשרות עם הקבלן עד למימוש הסכום המלא.
כידוע ,הגדלת חוזה בסכום העולה על  25%דורש את אישור מליאת המועצה.

בברכה,

שלמה אלקחר

יובל אבנד

עודד הלפרין

מזכיר וגזבר המועצה

מהנדס המועצה

ראש המועצה

ישיבת מועצה  06/20שתתקיים ב28.06.2020 -
סעיף  5על סדר היום – הצעת החלטה 29/20

המועצה מתבקשת לאשר את פרוטוקול ועדת התמיכות לאישור התמיכה
לעמותת גיל הגליל.

דברי הסבר
בישיבת מליאת המועצה  4/2020אישרה המועצה את עדכון תבחיני התמיכות
לפיהם גם מוסדות המעניקים שירותי פנאי לקשישים יהיו זכאים להגיש בקשה
לקבלת תמיכה מהמועצה.
לאחר אישור התבחינים ,הוגשה בקשה לקבלת תמיכה ע"י עמותת גיל הגליל
שאושרה ע"י ועדת התמיכות של המועצה ומצ"ב לאישורכם.

בברכה,

שלמה אלקחר

עודד הלפרין

מזכיר וגזבר המועצה

ראש המועצה

ישיבת מועצה  06/20שתתקיים ב28.06.2020 -
סעיף  6על סדר היום – הצעת החלטה 30/20

המועצה מתבקשת לאשר את סגירת תב"ר  – 656תכנון כביש מקשר שכ'
ערמונים לכביש .7276

דברי הסבר
בעקבות בחינה מחדש ועד לסיום סלילת כביש עוקף  ,65הוחלט שלא לקדם את
ביצוע הכביש הנ"ל.
הנושא יבוא לבחינה מחודשת בעוד מס' שנים ובמידה ויוחלט על קידום
הפרויקט ,ייפתח תב"ר חדש לטובת השלמת תכנון הפרויקט וביצועו.

בברכה,

שלמה אלקחר

עודד הלפרין

מזכיר וגזבר המועצה

ראש המועצה

ישיבת מועצה  06/20שתתקיים ב28.06.2020 -
סעיף  – 7תוספת לסדר היום – הצעת החלטה 31/20

המועצה מתבקשת לאשר עדכון תוכנית החומש לפיס לשנים  2019עד 2023
בהתאם לתכנית המצ"ב ועדכון סכום ההקצאה מ ₪ 250,000 -ל .₪ 340,000

דברי הסבר
בעקבות עדכון גודל הגג במגרש ביה"ס ,מתבקשת המועצה לאשר את העדכון
לתכנית החומש כך שחלקו של מפעל הפיס בפרויקט יגדל מ  ₪ 250,000ל-
.₪ 340,000
עלות הפרויקט הכוללת עומדת ע"ס של כ .₪ 740,000

בברכה,

שלמה אלקחר

עודד הלפרין

מזכיר וגזבר המועצה

ראש המועצה

