פרוטוקול מליאה מספר  03/2021מיום  26אפריל ( 2021יד' אייר תשפ"א)
נוכחים:
משה דוידוביץ
אייל רייז
ציון לוי
אביבה שפריר
אסף אמסטרדם
רון ראובני
יורם ישראלי
אשרת זהבי
ישי רדל
מוריה דהן
סימונה מנשה
עמרי הלטמן
רן שוסטרמן
ליאת בן ארי
אבי אובנטל
עזריאל דוגמא
עודד בשן
דנה שלזינגר

בוסתן הגליל
כפר מסריק
אשרת
בית העמק
בן עמי
בצת
געתון
גשר הזיו
יחיעם
יסעור
כברי
כליל
לימן
נס עמים
עברון
עמקא
רגבה
שמרת

לא נכחו והודיעו:
אני בן חיים
גל סקורי
בצלאל פליק
חן צור
יובל הדר
הראל רז  -משקיף
נורית ברקאי
מורד ורדה
אריה דוד

בוסתן הגליל
אדמית
אפק
חניתה
לוחמי הגטאות
עין המפרץ
ראש הנקרה
שיח דנון
שבי ציון

לא נכחו:
יוסי שספי
דוד שטיפט
רן אליהו
סיון דבס
עלי ג'ומעה
חמאד חוסין

אחיהוד
אילון
נתיב השיירה
סער
עראמשה
שיח דנון
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משתתפים:
דן תנחומא – מנכ"ל המועצה ,תומר גלעד – גזבר המועצה ,עו"ד עמית מונצ'ר – יועץ משפטי ,ניצן גלילי – מבקר
המועצה ,חני גולדשטיין – מנהלת מחלקת כספים ,מורן ניר – עוזרת מנכ"ל
על סדר היום:
 מרכז גישור מטה אשר – הצגת פעילות
 דיווחי ראש המועצה
 .1דירקטוריון העמותה לקידום הספורט – אישור נציגת ציבור (אימאן מיעארי)
 .2דירקטוריון איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי – איתי דוידי
 .3נוהל פטור מארנונה לנכס הרוס /ניזוק
 .4הגדלת חוזה למכרז  – 1/2019תשתיות חניתה
 .5הגדלת חוזה למכרז  ,22/2020עבודות שיפוץ אולם ספורט נעמן
 .6שמות רחובות ,אישור שם רחוב חדש ברגבה – בשכונת הבנים ,שכונה מערבית – רחוב לוטם
 .7תב"רים
 .8שונות

דיווחי ראש המועצה:
משתתפים בצערם של משפחת ארנון (נוני) אורי ז"ל שנפטר ביום חמישי.
נוני היה סגן ראש המועצה במשך כעשר שנים ,נוני עשה הרבה דברים יפים במועצה.
אנחנו נמצא את הזמן והמקום להנציח את זכרו.
המשפחה יושבת שבעה בביתם במושב נתיב השיירה.
ברכות לישי רדל לתחילת כהונתנו כחבר במליאת המועצה מטעם קיבוץ יחיעם .ישי מחליף את רחלה יקוטן
שביקשה לסיים את כהונתה.
רמאדן כרים לתושבי המועצה ,בני הדת המוסלמית ,צום קל.
תעריפי מים לחקלאות :יש תוכניות של רשות המים להעלות את המחירים ,דבר שהחקלאות לא תוכל לשאת.
נילחם בכל דרך כדי להבטיח שמחירי המים לא יעלו ,נצטרך להיאבק על מחירי המים.
אנחנו פועלים במסגרת מרכז השלטון האזורי ,הודענו לגיורא שחר הממונה על רשות המים שלא נקבל מהלך כזה.
ביקור שר התרבות והספורט ,חילי טרופר :ביום חמישי הקרוב השר יתארח במועצה .אנחנו פועלים כדי למנוע את
האיום על קיצוץ דרסטי לבית לוחמי הגטאות ,קשת איילון ,להקת המחול הקיבוצית ועוד.
המועצה עלתה מסוציואקונומי  6לדירוג  7ובכך נמנע מאיתנו סיוע רב מהמדינה .קיצוצי התמיכות יכולות להביא
להפסקת פעילות .עתיד הממשלה לא ברור ונצטרך להתמודד.
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יש ניסיון לתקן את הנוסחה הקובעת את התמיכות ,הנוסחה נסמכת על המדד הסוציואקונומי של הרשות ונקבעת
על נתוני התושבים .אני בקשר עם לשכת השר והמנכ"ל ואני מקווה שנצליח לשמור על התמיכות.
אליפות ישראל בחצי איש ברזל ,טריאתלון מטה אשר :האירוע מתקיים בשישי שבת הקרובים בחוף בצת עם
למעלה מ  1,000משתתפים .הכבישים יסגרו בתיאום ובאישור משטרת ישראל.
פסטיבל ים גליל מערבי :מגוון הופעות; אהוד בנאי ,הדג נחש ,פול טראנק ,ישי ריבו ,ג'ין בורדו ,מרינה
מקסימיליאן ,עידן חביב ועוד.
מרגישים את היציאה מהקורונה ,מנסים לשוב ולייצר חיי קהילה איכותיים.
המכירה למופע של אהוד בנאי הסתיימה בתוך יומיים ,נראה שהתושבים מחכים לאירועי התרבות.
און ברזילאי ז"ל :יזמתי מפגש עם שחר ,הבן של און .החלטנו להנציח את זכרו של און שאהב מאוד אופניים ,גלישה
ועוד .בחודש אוקטובר  2021תתקיים תחרות גלישת גלים במקצה עממי ובמקצה תחרותי .החברים של און החליטו
לממן מלגה לגולש מקצועי שייבחר על ידי ועדה מקצועית .בחוף בצת יוקם גלעד לזכרו.
מזל טוב לאבי אובנטל לחתונת בנו.
אות הנשיא :ביום רביעי הקרוב אני מוזמן עם ראשי רשויות נוספים לקבלת אות הנשיא למאמץ שעשו הרשויות
לניקיון החופים מזפת.
צומת שבי ציון :ביום רביעי הקרוב ,קובי ברטוב המהנדס הראשי של נתיבי ישראל מגיע לפגישה בעניין צומת שבי
ציון ,אנחנו מקווים לקבל בשורות לשיפור המצב הקיים.
מרכז גישור מטה אשר:
מצ"ב נספח א'
מיכל מסד וארז מציגים את פעילות מרכז הגישור.
המטרה של הצגת הפעילות היא להפוך את חברי המליאה לשגרירים ,חשוב לנו להנגיש את השירות לכלל התושבים.
המגשרים הם אנשים שהוסמכו לכך ,רובם הם תושבי המועצה .כולם מתנדבים.
המחיר לתושב הוא מסובסד ,כ  ₪ 250לפגישה לכל צד.
 .1דירקטוריון העמותה לקידום הספורט – אישור נציג ציבור:
הדירקטוריון מורכב מנבחרי ציבור ,עובדי רשות ,נציגי ציבור.
המליאה מתבקשת לאשר את נציגת הציבור ,אימאן מיערי משיח דנון .אימאן עוסקת הרבה שנים בחינוך.
המליאה ממליצה לוועדה למינוי דירקטורים במשרד הפנים שהם הגוף המחליט.
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החלטה :
מאשרים פה אחד את אימאן מיערי כנציגת ציבור בדירקטוריון העמותה לקידום הספורט.

 .2דירקטוריון איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי:
הדירקטוריון מורכב מנציגי הרשויות.
מבקשים לאשר את איתי דוידי מנכ"ל אגף התפעול במועצה מטעם המועצה האזורית מטה אשר בדירקטוריון
איגוד ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי.
החלטה :
מאשרים פה אחד את איתי דוידי כנציג מטעם המועצה האזורית מטה אשר בדירקטוריון איגוד
ערים לאיכות הסביבה גליל מערבי.

 .3נוהל פטור מארנונה לנכס הרוס /ניזוק:
מצ"ב נספח ב'.
המועצה מתאימה את הנוהל לשינוי בחוק;
סעיף  2לתיקון הרלבנטי לצו המועצות המקומיות ,קובע:
"תחילתו של סעיף  74לצו העיקרי ,כנוסחו בסעיף  1לצו זה ,ביום י"ז בטבת התשפ"א ( 1בינואר ( )2021להלן –
יום התחילה); על אף האמור בסעיף  )1(74לצו העיקרי ,כנוסחו בסעיף  1לצו זה ,תקופת הפטור הראשונה כאמור
באותו סעיף ,לנכס שהיה פטור בשל סעיף  74לצו העיקרי במשך  4שנים שקדמו ליום התחילה ,תהיה שנתיים
מיום התחילה".
כלומר ,ההגבלה של השנתיים חלה אך ורק ביחס לנכסים שקיבלו את הפטור הנדון במשך  4השנים שקדמו ל-
 .1.1.2021לעומת זאת ,נכס שקיבל את הפטור רק בחלק מ 4 -השנים הנ"ל ,אינו כפוף למגבלת השנתיים ,ועל
כן הוא זכאי לפטור למשך  3שנים.
תומר גלעד :פעם בשנה מפקח מטעם המועצה יבדוק את סטטוס הנכסים.
החלטה :
מאשרים פה אחד את נוסח הנוהל – נספח ב'.

 .4הגדלת חוזה למכרז  – 1/2019תשתיות חניתה:
נדרש אישור מליאה להגדלת החוזה בסך של  ₪ 1,011,831לקבלן בני ג'באלי.
חוזה מקורי ₪ 3,088,169,37 :כולל מ.ע.מ.
נימוקי הבקשה :עבודת הקבלן לשביעות רצון אגף ההנדסה ,הקבלן עומד בלוחות הזמנים ועתיד לסיים את
העבודות בתוך חודשיים .אגף ההנדסה מעוניינים שהקבלן יבצע את שלב ב'.
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מחירי החוזה הינם טובים ולדברי אגף ההנדסה ,יציאה למכרז חדש לא תשיג מחירים טובים מאלו שהתקבלו,
ואולי אף להיפך.
מקור תקציבי :פעימה מספר  2ממשרד השיכון  +כספי משתכנים.
בנוסף ,קיים חוזה של המועצה עם הקיבוץ ,שהקיבוץ מתחייב להשלמה במידה שתהיה חריגה.
החלטה:
מאשרים פה אחד את הגדלת החוזה בסך של  ₪ 1,011,831לקבלן בני ג'באלי בהתאם לאמור לעיל.

 .5הגדלת חוזה למכרז  – 22/2020עבודות שיפוץ אולם ספורט נעמן:
נדרש אישור מליאה להגדיל את החוזה בסך  ₪ 392,700לקבלן אומגה אפסלון כבודות בניין בע"מ.
חוזה מקורי₪ 1,309,000 :
נימוקי הבקשה :עבודת הקבלן לשביעות רצון אגף ההנדסה ,הקבלן עומד בלוחות הזמנים ,עבודתו מקצועית,
ועתיד לסיים את העבודות הינם טובים ולדברי אגף ההנדסה ,יציאה למכרז חדש לא תשיג מחירים טובים מאלו
שהתקבלו.
אגף ההנדסה מעוניינים שהקבלן בשלב זה בתוך חודשיים.
מחירי החוזה ימשיך לבצע את המשך העבודות בפרויקט.
מקור תקציבי :כספי הטוטו
החלטה:
מאשרים פה אחד את הגדלת החוזה ,מיצוי כל כספי הטוטו לשיפוץ האולם.

 .6רגבה ,שמות רחובות:
מושב רגבה מבקשים לאשר רחוב חדש ,רחוב לוטם.
המסמכים יועברו לאישור משרד הפנים כנדרש.
החלטה:
מאשרים פה אחד את שם הרחוב לוטם ברגבה.

 .7תב"רים:
תומר גלעד מציג את רשימת התב"רים המפורטים בנספח ג'.
החלטה:
מאשרים פה אחד את רשימת התב"רים המפורטים בנספח ג'.
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 .8שונות:
ראש המועצה מדווח על מכתב שנשלח לשרת התחבורה ,מירי רגב בחתימת ראשי הרשויות באזור ,על דרישת
הרשויות להסדרת המעברים בכביש  4וכביש  .70הבהרנו שבמידה שלא נקבל פתרונות ,נסגור את הכביש.
מנכ"ל משרד התחבורה התקשר אליי ,בינתיים עשו תיאום "ירוק" בין שלושת הרמזורים ,בעתיד יוקם מחלף.
המנכ"ל דיבר איתי גם על עברון ,בשלב ראשון יותקן רמזור אך מסתמן פתרון טוב יותר באופק.
מחאת ראשי הרשויות היא נכונה ומביאה תוצאות טובות ,פתרון כביש  859נולד כתוצאה ממחאת ראשי
הרשויות שגרם לשר לשעבר למצוא  200מלש"ח .נעשה כל שביכולתנו לשפר את תשתיות התחבורה באזור.
דנה שלזינגר מבקשת עדכון לגבי תכנית אב שקודמה ברמת האשכול.
ראש המועצה מעדכן כי המועצה ביחד עם משרד הבינוי והשיכון הובילו פרויקט לשיתוף פעולה של כל הגורמים
לטובת הגליל המערבי כולו בראייה שקיימת חשיבות רבה בהובלת תכנית משותפת ושלא כל רשות תהיה בנפרד.
התהליך נעצר בתקופת הקורונה ובקרוב נחזור לפעילות .יש תוכניות טובות שהמדינה בתעדוף זה או אחר לא
ממהרת לתקצב .כידוע ,יש "בור" בתקציב המדינה והגזרות עתידות להגיע.

משה דוידוביץ
ראש המועצה

דן תנחומא
מנכ"ל המועצה

רשמה :מורן ניר
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