פרוטוקול מליאה בהיוועדות חזותית  8/2020מיום 14.9.2020
נוכחים:
שם החבר/ה
משה דוידוביץ

תפקיד
ראש המועצה

ישוב
בוסתן הגליל

יורם ישראלי

סגן ראש המועצה

געתון

אייל רייז

סגן ראש המועצה

כפר מסריק

אני בן חיים

חברת מליאה

בוסתן הגליל

גל סקורי

חבר מליאה

אדמית

יוסי שספי

חבר מליאה – נעדר

אחיהוד

דוד שטיפט

חבר מליאה – נעדר

אילון

בצלאל פליק
ציון לוי

חבר מליאה
חבר מליאה – נעדר

אפק
אשרת

שפריר אביבה

חברת מליאה – נעדרה

בית העמק

אסף אמסטרדם

חבר מליאה – נעדר

בן עמי

רון ראובני

חבר מליאה

בצת

אושרת זהבי

חברת מליאה

גשר הזיו

חברת מליאה

חניתה

חברת מליאה

יחיעם

חברת מליאה

יסעור

אסתי ויסמן

חברת מליאה – נעדרה

כברי

עמרי הלטמן

חבר מליאה

כליל

יובל הדר

חבר מליאה – נעדר

לוחמי הגטאות

רן שוסטרמן

חבר מליאה – נעדר

לימן

חברת מליאה

מצובה

ליאת בן ארי

חברת מליאה

נס עמים

רן אליהו

חבר מליאה

נתיב השיירה

סיון דבס
אובנטל אבי

חבר מליאה – נעדר
חבר מליאה

סער
עברון

הראל רז

משקיף

עין המפרץ

עזריאל דוגמא

חבר מלאה– נעדר

עמקא

עלי ג'ומעה

חבר מליאה – נעדר

ערמשה

רחלה יוקטן

נורית ברקאי

חברת מליאה  -נעדרה

ראש הנקרה

עודד בשן

חבר מליאה

רגבה

חמאד חוסין
מורד ורדה

חבר מליאה
חבר מליאה  -נעדר

שיח דנון
שיח דנון

דנה שלזינגר

חברת מליאה

שמרת

אריה דוד

חבר מליאה  -נעדר

שבי ציון

מוזמנים
תומר גלעד

גזבר

דן תנחומא

מנכ"ל המועצה

ניצן גלילי
עו"ד עמית מונצ'ר

מבקר
יועץ משפטי – משרד גולדהמר

חני גולדשטיין

מנהלת חשבונות ראשית

על סדר היום:
 .1אישור סדר היום
 .2אישור הסכם עם קופ"ח "כללית" בעראמשה
 .3אישור החלפת דירקטור בעמותת הספורט  -אושרה כרמי תחליף את אילן יוספוביץ
 .4אישור תבחינים ועדת תמיכות
 .5ועדת ביקורת ראש הנקרה
 .6ועדת ביקורת לימן
 .7דוח רבעון  2לשנת 2020
 .8דוח מאזן קומפוסט 2019
 .9ועדה למאבק בנוגע לסמים מסוכנים ומיגור אלימות
 .10אישור תב"רים
 .11שונות
 .12הרמת כוסית וירטואלית לכבוד החג
דיווחי ראש המועצה:
מאחל שנה טובה לכולם.
אורלי גבישי מחניתה נבחרה למנכ"לית רשות הניקוז ובשל כך התפטרה ממליאת המועצה ,מאחל לאורלי הצלחה
בתפקיד .

המועצה החליטה לבטל שתי ההופעות במתחם נעמן שהיו אמורות להתקיים לפני ראש השנה ,עקב מצב התחלואה
שמתגבר ברחבי המועצה.
המועצה משקיעה מאמצים רבים לקיים לימודים עד הסגר הצפוי ,הנוסף מנסים להגדיל את ימי הלימוד לכיתות
ה' ו ו'.
לסעיף מס'  - 1אישור הישיבה וסדר היום:
חברי המליאה מאשרים פה אחד את קיום הישיבה וסדר היום.
לסעיף מס'  2אישור הסכם עם קופ"ח "כללית" בעראמשה:
המועצה פנתה לשלוש מקופות החולים ,היחידה שהביעה עניין היא קופת חולים כללית.
ההסכם לא הושלם ויובא לאישור כשיושלם.

לסעיף מס'  – 3אישור החלפת דירקטור בעמותת הספורט:
דן מבקש להחליף את אילן יוספוביץ באושרה כרמי
החלטה:
מאשרים פה אחד את ההחלפה.

לסעיף מס'  4אישור תבחינים ועדת תמיכות:
דן מציג את התבחינים – מצ"ב נספח א' ,התבחינים זהים לחלוטין לשנה קודמת.
החלטה:
חברי המליאה מאשרים פה אחד את התבחינים.
לסעיף מס'  – 5ועדת ביקורת ראש הנקרה:
דן :מבקש לאשר את החברים :שמעון נוב ,טבריזי משה ואורן גור אריה כחברי ועדת הביקורת בראש הנקרה.
החלטה:
חברי המליאה מאשרים פה אחד את חברי ועדת הביקורת.

לסעיף מס'  – 6ועדת ביקורת לימן:
דן :בלימן הגישו  8מועמדים בקשה להיות בוועדת הביקורת ,כאשר צו המועצות קובע שמספר החברים יהיה בין
שלושה לחמישה .מציע להקים ועדה בראשות ניצן גלילי ביחד עם אורית הלפרין ודן תנחומא ,שתמליץ למליאה
על הרכב ועדת הביקורת.
החלטה:
חברי המליאה מאשרים פה אחד את ההמלצה.
לסעיף מס'  – 7דו"ח רבעון :2
מצ"ב נספח ב'  -הדו"ח החציוני ,חני ותומר סוקרים את הדו"ח.
הדוח אינו כולל את עדכון התקציב.
אנו סבורים שנצליח להביא פיצוי על שיפוי הארנונה לוועדים.
החלטה:
חברי המליאה מאשרים פה אחד את הדו"ח הרבעוני.
לסעיף מס'  – 8דו"ח מאזן קומפוסט לשנת :2019
מצ"ב נספח ג' :הדו"ח של קומפוסט  2000לשנת .2019
המועצה אינה חושבת שהדו"ח משקף את המצב האמיתי של החברה ופנתה בנושא למשרד הפנים ,מאחר והרכוש
שנרכש באמצעות הלוואת שלא רשומות במאזן.
לסעיף מס'  – 9ועדה למאבק בנוגע לסמים מסוכנים ומיגור אלימות:
המועצה קיבלה הערת ביקורת כי צריך להפריד בין שתי הוועדות.
דן מציע להפריד בין הוועדות:
 ועדה למאבק בנוגע לסמים מסוכנים
 ועדה למיגור אלימות
הרכב הפרסונלי של הוועדות יהיה זהה.
ניצן :יש לבדוק מה ההרכב החוקי של הועדות.
באחריות דן לבדוק את הנושא.
החלטה :
המליאה מאשרת פה אחד פיצול הוועדות.

לסעיף מס'  10תב"רים:
תומר מציג רשימת התב"רים – מצ"ב נספח ד'
החלטה:
המליאה מאשרת פה אחד את התב"רים.
לבקשת נורית ברקאי ,רצ"ב חלוקה של תחומי פעילות של תב"רים שלא נוצלו.

שונות:


משתתפים בצערו של שלמה אדטו מנהל הקהילה בכברי על מות אביו.



מצירים על פטירתו של בוז'ה מבית העמק וגיסו של מוחמד אסלאן מנהל בית ספר השלום בדנון.

השר במשרד הביטחון הודיע כי  100מלש"ח יופשרו לבניית ממדים סמוכים לגבול ללא השתתפות תושבים.
כמו כן מסר השר כי הממשלה אישרה /תאשר את ההנחות במס עד סוף השנה ,עדיין לא קיבלנו אישור מרשות
המיסים.

מאחלים לכולם שנה טובה ובריאה!

משה דוידוביץ – ראש המועצה

דן תנחומא מנכ"ל המועצה

