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מיקוד 2280000

משה דוידוביץ סגן ראש המועצה  טלפון ישיר  04-9879602 :פקס04-9879794 :

באינטרנט:

אדמית
אחיהוד
אילון
אפק
אשרת
בוסתן הגליל
בית העמק
בן  -עמי
בצת
געתון
גשר הזיו
חניתה
יחיעם
יסעור
כברי
כליל
כפר מסריק
לוחמי הגטאות
לימן
מצובה
נס-עמים
נתיב השיירה
סער
עברון
עין המפרץ
עמקא
ערב-אל ערמשה
ראש הנקרה
רגבה
שבי ציון
שייח דנון
שמרת

נוכחים:

dmoshe@matteasher.org.il

פרוטוקול מליאה מס'  8/17מיום 30/10/17

שם החבר/ה
יורם ישראלי
משה דוידוביץ'
אייל רייז
צפי זמר
יוסי שספי
נבו עופר
שבת רונן
עידן לפיד
עוזי ציוני
אלי לפיד
אלברטו צ'ובי צ'ובינסקי
אסף גבע
דני סולנה
רון רוטפלד
רחלה יוקטן
אסתי ויסמן
פיליפ יוסף זנו
חיים בן דור
וקראט אילן
בועז בן שחר
מיכל צוריאל
ג'וזיאן יעוקביאן
שי בן עזרא
זהר כבירי
רמי בר זיו
ציון יחיאלי
מגיס מוחמד
נורית ברקאי
מאיר ליטמן
חמאד חוסיין
רפי ברוייר
מוזמנים
שמעון אהרונסון
יהודית שוהם
נילי אלון
ניצן גלילי
איתן מימוני ,עו"ד

882606

www.matteasher.org.il

תפקיד
ראש המועצה
סגן ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר מליאה
חבר מליאה  -נעדר
חבר מליאה  -נעדר
חבר מליאה  -אושר
------------חבר מליאה  -נעדר
חבר מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה  -נעדר
חבר מליאה  -נעדר
חבר מליאה
חברת מליאה
חברת מליאה
חבר מליאה
חבר מליאה  -אושר
חבר מליאה
חבר מליאה
חברת מליאה
חברת מליאה  -אושר
חבר מליאה
חברת מליאה  -נעדרה
חבר מליאה
חבר מלאה  -אושר
חבר מליאה  -נעדר
חברת מליאה
חבר מליאה  -נעדר
חבר מליאה
חבר מליאה  -אושר
---------------

ישוב
געתון
בוסתן הגליל
כפר מסריק
אדמית
אחיהוד
אילון
אפק
אשרת
בית העמק
בן עמי
בצת
געתון
גשר הזיו
חניתה
יסעור
יחיעם
כברי
כליל
לוחמי הגטאות
לימן
מצובה
נס עמים
נתיב השיירה
סער
עברון
עין המפרץ
עמקא
ערמשה
ראש הנקרה
רגבה
שיח דנון
שמרת
שבי ציון

גזבר
מנהלת חשבונות ראשית
מ.מ .מזכיר
מבקר
יועץ משפטי – משרד מימוני
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על סדר היום:

אדמית
אחיהוד
אילון
אפק
אשרת
בוסתן הגליל
בית העמק
בן  -עמי
בצת
געתון
גשר הזיו
חניתה
יחיעם
יסעור
כברי
כליל
כפר מסריק
לוחמי הגטאות
לימן
מצובה
נס-עמים
נתיב השיירה
סער
עברון

 .1אישור פרוטוקול מליאה מס'  7/17מתאריך  – 2/10/17מצ"ב.
 .2דיווח פעילות המתנ"ס לתושבי המועצה – יוצג ע"י גולן רוזנברג מ .המתנ"ס.
 .3הצגת תהליך אסטרטגיית השירות – מצ"ב
 .4פטור ארנונה קומת עמודים ערמשה.
 .5אישור דירקטורים על פי דרישת רשות המיסים להנהלת המתנ"ס.
 .6קול קורא החטיבה להתיישבות  - 2017מצ"ב.
 .7הצגת דו"ח כספי מנהלת בר – לב לשנת  – 2016מצ"ב.
 .8הצגת דו"ח כספי החווה האזורית לניסיונות בגליל המערבי  – 2016מצ"ב .
 .9שינויים בוועדת ביקורת נס עמים – ניצן גלילי – מצ"ב.
 .10אישור תב"רים.
 .11שונות.

לסעיף מס'  – 1אישור פרוטוקול מליאה מס'  7/17מתאריך 2/10/17
הפרוטוקול מאושר.
לסעיף מס'  – 2דיווח פעילות המתנ"ס לתושבי המועצה – מוצג ע"י גולן
רוזנברג מנהל המתנ"ס  -מצ"ב.

ראש המועצה בפתיחת הישיבה ברך את גולן עם כניסתו לתפקיד מנהל המרכז הקהילתי
והדגיש את החשיבות של המרכז כזרוע ביצועית ברשות.
גולן הציג את תחומי הליבה והאתגרים העומדים בפני הצוות והעשייה החינוכית –
חברתית – תרבותית – קהילתית תוך מחויבות להנגיש את הפעילות עד אחרון הילדים –
תושבים בהיבט העממי וההישגי כאחד.
אייל רייז סגן ראש המועצה ויו"ר הנהלה נתן מענה לשאלות של חברי מליאה בדגש על
הפיילוט המתבצע בנעמן וגשר הזיו במעבר משלוחות לאשכולות המסתמך על תוכנית אב
לחינוך ,עבודה בבתי ספר יסודיים ומחויבות לבנות את המודל הנדרש על מנת לאפשר
נגישות והגדלה משמעותית של הפעילות בכל התחומים.

המליאה רשמה לפניה את הנושאים שהוצגו בסקירה.

עין המפרץ
עמקא
ערב-אל ערמשה
ראש הנקרה
רגבה
שבי ציון
שייח דנון
שמרת

לסעיף מס'  – 3הצגת תהליך אסטרטגיית השירות (מצ"ב)

ראש המועצה הציג את תכנית פיתוח אסטרטגיית השירות ליישובי המועצה.
יוקם צוות היגוי שילווה את התכנית שיכלול נציגי ציבור.
אורית הלפרין ,מנהלת היישובים ,ודיטי בוכנר היועצת הארגונית של התכנית הציגו את
ניסוח תחומי האחריות של המחלקות במועצה מול היישובים ,הממשקים ושת"פ.
יוקם צוות סל שירותים וועדת היגוי.
חברות המליאה נורית ברקאי ומיכל צוריאל תהיינה חברות בוועדת ההיגוי.
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לסעיף מס'  - 4פטור ארנונה קומת עמודים ערמשה

אדמית
אחיהוד
אילון

היועץ המשפטי עו"ד איתן מימוני הציג את הבקשה לפטור על קומת עמודים בערמשה
ודנון ,במהלך השנים במועצה השתנתה שיטת חישוב הארנונה לגבי בנייה על עמודים ולכן
ההחלטה כרגע היא החזרת המצב לקדמותו ביישובי ערמשה ודנון בהם מצויים מבנים
רבים על עמודים.
חברי המליאה אישרו את הבקשה בכפוף לבדיקת היועץ המשפטי האם החלטה זו
אמורה לחול על כל יישובי המועצה.

אפק
אשרת
בוסתן הגליל
בית העמק
בן  -עמי
בצת

לסעיף מס'  – 5אישור דירקטורים על פי דרישת רשות המיסים להנהלת
המתנ"ס(מצ"ב הרשימה המפורטת).
חברי המליאה מתבקשים לאשר את רשימת נציגי הנהלת המתנ"ס המעודכנת.

הרשימה אושרה ע"י חברי המליאה.

געתון
גשר הזיו
חניתה
יחיעם
יסעור
כברי
כליל
כפר מסריק
לוחמי הגטאות
לימן
מצובה
נס-עמים
נתיב השיירה
סער
עברון
עין המפרץ
עמקא
ערב-אל ערמשה
ראש הנקרה
רגבה
שבי ציון
שייח דנון
שמרת

לסעיף מס'  - 6קול קורא החטיבה להתיישבות ( 2017מצ"ב)

תקציב החטיבה להתיישבות הוקפא .לפני חודש הוזמנו כלל המועצות האזוריות לדיון
ב-מ.א משגב ונמסר כי התקציב הוחזר לשנת  2017ע"י הוצאת קול קורא להגשת תכנית
מפורטת ולאחר שתאושר תעבור לרשות כתב"ר.
אורית הלפרין ,מנהלת מח' היישובים הציגה את תכנית הקול קורא של מטה אשר עבור
חברה וקהילה.
משה דוידוביץ הציג את הפרויקטים המועצתיים הנמצאים בשלבים שונים התואמים
במדויק את הקריטריונים של החטיבה ומוגשים במסגרת הקול קורא.
חברי המליאה מתבקשים לאשר את התב"רים שהרשות מגישה בסך כ 2.6 -מליון .₪
הפרויקטים שיוגשו הינם:
 .1פיתוח עבור מבני ציבור בשיח דנון – תא שטח זה ישרת את כלל תושבי דנון.
ליישוב אין שטחים פתוחים ציבוריים מספקים .פרויקט זה גם יהווה הפיתוח למבנה
ציבור עתידי שיוקם במקום.
 .2בית העם עמקה – המבנה שימש בעבר את הקהילה ונדרש לשיקום ושיפוץ מעמיק
למען כלל תושבי עמקה ולמען כלל קהילת ותיקי מטה אשר.
 .3בית השותפויות – בשיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית יוקם מבנה למען כלל
יישובי מטה אשר ואף ליישובים אחרים .המבנה ישמש למטרות קהילה בכל הרבדים,
נוער ,ותיקים ,העשרה והעצמת נשים וכמו כן לצרכי כינוסים והרצאות.
המבנה בעל השפעה נרחבת על האזור.
 .4בית כנסת סער – לקיבוץ יהא זה בית הכנסת הראשון והיחיד.
לאחר הסכמות עם כלל הגורמים יוקם מבנה זה לרווחת תושבי סער.
בית כנסת זה הינו בעל חשיבות קהילתית רבה.
 .5קו מים צפוני ערמשה – הפרויקט מסדיר צנרת אספקת מים לשכונה הצפון מערבית
וליחידות דיור קיימות כמו כן למגרשים חדשים .היחידות הקיימות מקבלות את
אספקת המים מקו קיים בקוטר  .1הפרויקט יסדיר צנרת תקנית בתחום הרחוב
ותשמש תשתית להמשך פיתוח הרחוב.

חברי המליאה אישרו את הקול קורא כפי שהוצג.
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לסעיף מס'  - 7הצגת דו"ח כספי מנהלת בר– לב לשנת ( 2016מצ"ב)

אדמית
אחיהוד
אילון
אפק

רו"ח אמיר איתן שמפיק את מאזן מנהלת בר-לב הציג לחברי המליאה את הדו"ח הכספי
לשנת .2016
השנה הסתיימה בגירעון קטן ואין שינוי מהותי לעומת שנים קודמות.

המאזן אושר ע"י חברי הדירקטוריון של מנהלת בר-לב.

אשרת
בוסתן הגליל
בית העמק
בן  -עמי
בצת
געתון
גשר הזיו
חניתה
יחיעם
יסעור
כברי
כליל
כפר מסריק
לוחמי הגטאות
לימן

לסעיף מס'  - 8הצגת דו"ח כספי החווה האזורית לניסיונות בגליל המערבי
( 2016מצ"ב).

רמי בר זיו הציג את ההיסטוריה של החווה האזורית לניסיונות המתמקצעת בגידול
האבוקדו בגליל ובכל הארץ .כמו כן קיימת קבוצת מחקר ביסעור שעובדת על מים
מושבים; הכנסת כלי מדידה חדשניים ,בדיקת גידולי שדה וירקות וזני חיטה לתחמיץ.
דיונים מקצועיים למגדלים ואנשי מקצוע .החווה מגלגלת מחזור של כ 4 -מיליון  ₪באופן
מאוזן.
בעקבות תכניות הגדילה של עכו הוגשה התנגדות לוועדה; הטענות התקבלו במטרה להגיע
להסכמות לשלבי העברה ולמציאת שטח חלופי לחווה.
יהודית שוהם ,מנהלת חשבונות ראשית הציגה את הדו"ח הכספי לשנת  2016של החווה
והשנה הסתיימה בגרעון בסך  221אלפש"ח.

המועצה משתתפת ב 67.8% -אחוז מסך הגרעון.
מאזן החווה אושר ע"י הנהלת החווה.

מצובה
נס-עמים
נתיב השיירה
סער
עברון
עין המפרץ
עמקא
ערב-אל ערמשה
ראש הנקרה
רגבה

לסעיף מס'  - 9שינויים בוועדת ביקורת נס עמים וכברי – ניצן גלילי (מצ"ב).

ניצן גלילי מבקר המועצה מבקש לאשר את המועמדים לוועדות ביקורת לישובים:
כברי  -שרה בן פורת  ,רמי פרץ ,רפי בלום ,מייק גומפל.
נס עמים  -דורי דגן ,ענבל עוזיאל ,אפרת לרנר ,שלומי אסייג ,משה אזולאי.
המועמדים לוועדות הביקורת אושרו בכברי ובנס עמים.

שי בן עזרא ,חבר המליאה מסער מבקש מינוי בודק לעניין הקמת ועדות הביקורת
ביישובים ומעקב בנושא.

שבי ציון
שייח דנון
שמרת

לסעיף מס'  - 10אישור תב"רים
התב"רים אושרו.
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אדמית
אחיהוד
אילון
אפק
אשרת
בוסתן הגליל

לסעיף מס'  – 11שונות

 .1בקשה לאישור חברי המליאה לעבודה נוספת לעובדים הבאים:
סיגל פורת – קופאית במתנ"ס ,סילבי אוחנה – סייעת רפואית צמודה לילד בגן בוסתן
הגליל ,מוחמד כליב – עובד מח' איכ"ס (מצ"ב פירוט).

הבקשות אושרו.

בית העמק
בן  -עמי
בצת
געתון
גשר הזיו
חניתה
יחיעם
יסעור
כברי
כליל
כפר מסריק

 .2חברת המליאה זוהר כבירי מעברון מבקשת להתפטר מוועדת איכות הסביבה
(חברה במספר וועדות) .
שי בן עזרא מסער יחליף אותה.
 .3עדכון תקציב מועצה לשנת ( 2017מצ"ב) –
יהודית שוהם ,הציגה את הסעיפים בהם עודכן התקציב
ועומד כיום ע"ס – .₪ 297,038,733

עדכון התקציב אושר ע"י חברי המליאה.

 .4חברי המליאה מבקשים להציג דו"ח סטטוס של צח"י לשנת  2017ותכניות לשנת 2018
בישיבת המליאה הבאה.

לוחמי הגטאות
לימן
מצובה
נס-עמים
נתיב השיירה
סער
עברון
עין המפרץ

רשמה :נילי אלון ,מ.מ .מזכיר

עמקא
ערב-אל ערמשה
ראש הנקרה
רגבה
שבי ציון
שייח דנון

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

--------------------------------יורם ישראלי – ראש המועצה

שמרת

882606
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