פרוטוקול מליאה מס'  4/20מיום 26/4/20
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
אורלי גבישי
רחלה יוקטן
מוריה דהן
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
עו"ד עמית מונצ'ר
דן תנחומא
תומר גלעד
ניצן גלילי
חני גולדשטיין
שלומית אלעד

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
משקיפה
חברת מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה
משקיפה
חברת מליאה
חברת מליאה
חבר מליאה
משקיף
חבר מליאה
משקיף
חבר מלאה
חבר מליאה
חברת מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה  -נעדר
חברת מליאה
חבר מליאה
יועץ משפטי – משרד גולדהמר
מנכ"ל המועצה
גזבר המועצה
מבקר המועצה
מנהלת חשבונות ראשית
מנהלת מח' חינוך במועצה

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

 .1עדכוני ראש המועצה:


משה דוידוביץ ,ראש המועצה ,מברך את תושבי המועצה המוסלמים בברכת רמדאן
כרים.



מברך את מוריה דהן מקיבוץ יסעור על הצטרפותה למליאת המועצה (כרגע במעמד
משקיפה עד לאישור משרד הפנים).



חברי המליאה מקבלים ריכוז שבועי על פעולות המועצה.



חגיגות יום העצמאות תתקיימנה בהיוועדות חזותית (במדיה דיגיטלית)



המועצה חילקה חבילות לתושבים המבוגרים והנזקקים ,בימים אלו מחולקות חבילות
לנזקקים בכפרים לרגל הרמדאן.



בסוף שבוע שעבר פורסמה באתר המועצה ובפייסבוק ,חוברת דיגיטלית המפרטת על
עבודת מחלקות המועצה בעידן הקורונה .החוברת תתעדכן מעת לעת.



נפתח מתחם קורונה בבית ספר שדה אכזיב.



המועצה מנעה יחד עם קיבוץ בית העמק פתיחת מתחם נוסף בחאן בית העמק ,עקב
קרבתו למוסד סיעודי לאוכלוסייה מבוגרת המהווה אוכלוסייה בסיכון.



בערב אל עראמשה נרגמו באבנים ניידות משטרה שהיו בסיור בכפר .המועצה לא תסבול
הפרות סדר מאין אלו ותסייע למשטרה למגר את התופעה.

 המועצה הקימה צוות בראשות מנכ"ל החברה הכלכלית ,סילס ליביליה ולירון שוסטרמן,
מנהלת מרכז מעברים שיסייעו לעסקים הקטנים והבינוניים .מעבר להנחת הארנונה של 3
חודשים ,הצוות יעזור להם בשיווק אינטרנט ,יקים קניון וירטואלי .זאת במקביל למסע
פרסום המגובש בימים אלה במטרה לעודד תושבים לקנייה מעסקים מקומיים .כמו כן
תינתן עזרה בתחום רישוי העסקים.
 לבקשת עודד בשן מודיע משה כי הצוות יטפל גם במגזר השלישי ובעמותות. ליאת בן ארי שואלת על שיפוי לוועדים המקומיים.משה :כרגע המדינה לא משפה את הוועדים בהחזר ארנונה .בכוונת המועצה ביחד עם מרכז
המועצות האזוריות להיאבק בנושא.
רצ"ב מכתבו של גזבר המועצה לוועדים המקומיים.
הערה :חברי המליאה מבקשים כי מכתבים דוגמת מכתב זה יישלחו אליהם ,מנכ"ל המועצה ינחה
את מנהלי המחלקות בנושא זה.
משה :עקב המצב החלטתי לתת דוגמא ולהפחית את שכרי ב 5%לחצי שנה לפחות ,סגניי ובכירי
המועצה ינהגו כמוני.
חברי המליאה מברכים על המהלך.

 .2אישור סדר היום:
דן מציג את סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

אישור סדר היום.
עדכון על ידי ראש המועצה.
אישור דו"ח רבעוני  – 12/19רצ"ב.
פתיחת קרן לתחזוקת בית השותפויות ע"ס  343אלש"ח שהתקבל מהסוכנות היהודית.
אישור תקציב ועד מקומי מצובה ,כולל האצלת סמכויות.
אישור מדיניות המועצה בנושא שחרור ילדים מאזור מיפוי רישום – רצ"ב פרוטוקול
הנהלה.
אישור ועדה למדיניות הקמינים ועדת איכות הסביבה  +חברי הנהלה :אורלי גבישי,
עומרי הלטמן ,רן אליהו ואייל רייז.
אישור הסכם עם הרט"ג – רצ"ב.
פריסת ההנחה לעסקים בארנונה.
תב"רים.
אישור העמדת ערבות למשרד בכלכלה לטובת רישיון השמירה של עמותת אשרן – רצ"ב
הסבר.

החלטה :מאשרים פה אחד את סדר היום.
 .3אישור דוח רבעוני רבעון 2019 4
רו"ח חני גולדשטיין סוקרת את הדוח הרצ"ב

החלטה :חברי המליאה מאשרים פה אחד את הדו"ח.
 .4פתיחת קרן תחזוקה לבית השותפויות
דן :הסוכנות היהודית העבירה למועצה  343אלש"ח לטובת תחזוקה עתידית של המבנה.
מבקשים לשמור את הכסף בקרן.

החלטה :מאושר פה אחד.

 .5תקציב והאצלת סמכויות ועד מקומי מצובה
דן מציג את תקציב קיבוץ מצובה ומסמך האצלת הסמכויות הרצ"ב.
עקב המצב יידרש הוועד כמו המועצה ושאר הוועדים לעדכן את התקציב.

החלטה :מאשרים פה אחד את תקציב ועד מקומי מצובה והאצלת הסמכויות.
 .6אישור מדיניות המועצה בנושא שחרור ילדים מאזור מיפוי רישום
שלומית אלעד מנהלת מחלקת חינוך :מבקשת להביא לאשרור מליאת המועצה את המדיניות
הקיימת במועצה בנושא וועדת ההעברות לבתי ספר וגנים בהתייחס לפניות הורים מחוץ לאזור
הרישום.
הורה הבוחר לפנות לוועדת העברות נדרש לנמק את הבקשה.
כחלק מהתנהלות הוועדה הדואגת למערכת החינוך בכללותה ולטובת הילדים הפרטניים גם יחד,
מחליטה המליאה כי במצב בו תתבצע פגיעה בתקן כיתה המעבר לא יוכל להתבצע .יתרה מכך על
מערכת החינוך לדאוג לרשת הביטחון שתעמוד על ילד לפחות בכיתה ו /או גן כדי למנוע פגיעה
בכלל ילדי הכיתה במהלך שנות הלימודים .ילדים שביוזמת הוריהם עזבו את ביה"ס המוכר
והרשמי באזור רישומם ,יהיו כפופים אף הם להסדר זה ,כך שבמועד הגשת הבקשה תיבדק מצבת
התלמידים של הכיתה אותה עזבו .תשלום ההורים בגין הסעות במקרה זה יובא לוועדת חריגים
בהסעות.
במקרה של מעבר שאינו פוגע בתקן כיתה (כלומר שיותיר אחריו רשת ביטחון של ילד אחד לפחות
בכיתה או בגן) ,תפעל הוועדה בשיקול דעת מקצועי תוך הדגשת המחויבות של ההורים לנושא
ההסעות ועוד.

החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את מדיניות המועצה.
 .7אישור ועדה למדיניות הקמינים:
דן מבקש לאשר הקמת וועדה שתגבש המלצות להנהלת המועצה ולמליאה בנושא שימוש בקמיני
עץ .הרכב הועדה :חברי וועדת איכות הסביבה ,אייל רייז -יו"ר  ,אורלי גבישי ,עמרי הלטמן ורן
אליהו.

החלטה :חברי המליאה מאשרים פה אחד את הרכב הועדה.

 .8אישור הסכם עם רט"ג:
דן מציג את ההסכם עם רט"ג הרצ"ב.
משה :המועצה תמשיך לתפעל את חוף אכזיב באמצעות זכיין שייבחר במכרז ,החוף יהיה פתוח
לכלל אזרחי ישראל .ההסכם צריך את אישורה של רשות מקרקעי ישראל.

החלטה :חברי המליאה מאשרים פה אחד את ההסכם.
 .9פריסת ההנחה לעסקים בארנונה
משה :המועצה תיתן הנחה של  25%בארנונה לעסקים שהמדינה פטרה אותם בתיקון לתקנות
ההנחות מארנונה .הפטור לא יחולק לפריסה ,אלא הוא יינתן כפטור מלא ל 3-חודשים .המועצה
תיידע את בעלי העסקים .ההנחה היא לכל העסקים שנקבעו בתיקון לתקנות ההנחות ,ללא קשר
למצבם הכלכלי של הבעלים.
עסקים ששילמו ארנונה מראש -יקבלו החזר.

החלטה :חברי המליאה מאשרים פה אחד את ההנחה בארנונה בשיעור של 25%
לעסקים ,שהמדינה פטרה אותם בתיקון לתקנות ההנחות מארנונה.
 .10תב"רים
תומר מציג את רשימת התב"רים – מצורף.

החלטה :חברי המליאה מאשרים פה אחד את התב"רים.
 .11אישור העמדת ערבות למשרד בכלכלה לטובת רישיון השמירה של עמותת אשרן:
תומר :לשם קבלת רישיון לחברת השמירה ,נדרשת המועצה לערבות בסך  ₪ 233,844לטובת משרד
העבודה והרווחה עד .30.8.2023

החלטה :חברי המליאה מאשרים פה אחד את העמדת הערבות.

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

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

