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נוכחים:
שם פרטי ושם משפחה
משה דוידוביץ – ראש המועצה
אייל רייז – סגן ראש המועצה
יובל הדר
אני בן חיים
אריה דוד
עזריאל דוגמא
יוסי שספי
בצלאל פליק

יישוב
בוסתן הגליל
כפר מסריק
לוחמי הגטאות
בוסתן הגליל
שבי ציון
עמקא
אחיהוד
אפק

לא נכחו:
שם פרטי ושם משפחה
חמאד חוסין
מוראד ורדה
יורם ישראלי

יישוב
שיח דנון
שיח דנון
געתון

שם פרטי ושם משפחה
דנה שלזינגר
דוד שטיפט
רון ראובני
רן אליהו
עמרי הלטמן
נורית ברקאי
עודד בשן

שם פרטי ושם משפחה
גל סקורי
ליאת בן ארי
עלי ג'ומעה
אסף אמסטרדם

יישוב
שמרת
אילון
בצת
נתיב השיירה
כליל
ראש הנקרה
רגבה

יישוב
אדמית
נס עמים
עראמשה
בן עמי

משתתפים:
דן תנחומא – מנכ"ל המועצה ,עו"ד עמית מונצ'ר – יועץ משפטי ,תומר גלעד – גזבר המועצה ,חני
גולדשטיין – מנהלת מחלקת כספים ,ניצן גלילי – מבקר המועצה ,מורן ניר – עוזרת מנכ"ל המועצה
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דיווחי ראש המועצה:
אירועי תרבות וספורט :מגוון אירועי תרבות וספורט התקיימו במועצה ומתוכננים להמשך בחוף
אכזיב ,באמפי לוחמי הגטאות ועוד.
יום הגליל בכנסת :ביום שלישי  10מאי  2022יתקיים יום הגליל בכנסת ,נשלחו הזמנות לחברי
המליאה ,נשמח לראותכם.
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ארנונה :לאחר המדידות האחרונות שבוצעו ,עלו סוגיות מהיישובים ומהתושבים שהמליאה צריכה
לדון בהם .יש סוגיות שמטופלות כנדרש מול משרד הפנים ויש סוגיות שהמליאה יכולה לבחון ולבצע
התאמות ,ככל הניתן ,לרווחת התושבים.
מציע להקים ועדה מצומצמת בראשות מנכ"ל המועצה ,גזבר המועצה ,חברי מליאה :נורית ברקאי,
יוסי שספי ,נציג מליאה משיח דנון  /עראמשה.
חברי ההנהלה מאשרים את הקמת הוועדה ,הוועדה תציג את המלצותיה עד לסוף חודש מאי .2022
פיילוט חינוך :בהמשך לעדכון מהמליאה הקודמת ,אנחנו יוצאים לדרך בפיילוט ראשון בעולם
בתחום המציאות המדומה.
נפגשנו היום שוב עם פרופ' דן שכטמן ,פרופ' ציפי שכטמן ,אביב וסרמן ,איתי הרמן ,מנהלי בתי ספר
לקידום הפיילוט בנושא חינוך מקוון מבוסס מטאוורס.
הפיילוט הראשון בעולם יתקיים עם תלמידי ומורי שכבת ז' ,ייבחרו כ  20 -תלמידים.
פרופ' אוריאל רייכמן ילווה מקצועית את המיזם.
הכוונה להתחיל ב  01ספטמבר .2022

 .1ועדת ביקורת ראש הנקרה:
לוועד מקומי ראש הנקרה נבחרו בתאריך  ,14/09/2020החברים הבאים :שמעון ניב ,אורן גור אריה
ומשה חברוני .לאחר כשלושה חודשים ,משה חברוני התפטר מוועדת הביקורת ונבחר ליו"ר ועד
מקומי .לאחר עזיבתו ,בוצעו מספר ניסיונות לאתר ממלא מקום ,ללא הצלחה ,ולכן ועדת הביקורת
לא פעלה .ביום  17נובמבר  ,2021פורסם קול קורא לתושבי ראש הנקרה בדבר האפשרות להציע את
מועמדותם לכהן בוועדת הביקורת .לקול הקורא ,השיבו חמישה תושבים ,בנוסף לשניים שנבחרו
בעבר ומעוניינים להמשיך.
בהתאם לסעיף  130בצו המועצות ,המועצה תבחר ועדת ביקורת מבין תושבי היישוב ,אשר אינם
חברי ועד מקומי ,מתוך רשימת תושבים שיציעו את מועמדותם .מספר חברי ועדת הביקורת לא
יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה .לאור העובדה ששבעה תושבים ביקשו להיבחר לוועדת
הביקורת לוועד מקומי ראש הנקרה ,המליאה בישיבה מיום  28פברואר  2022בחרה ועדה בראשות
המנכ"ל לבחינת קורות החיים של המועמדים שמטרתה להמליץ למליאה על בחירת מינימום
שלושה חברים ומקסימום חמישה חברים.
הוועדה בחנה את שבעת המועמדים וממליצה על בחירת חמשת המועמדים שלהלן:
אדם גורן ,ליאור זייד ,שמעון ניב ,מושיק גבעתי ,שלומי יהודאי.
החלטה:
ממליצים למליאה לאשר את חמשת המועמדים לוועדת הביקורת לוועד מקומי ראש
הנקרה; אדם גורן ,ליאור זייד ,שמעון ניב ,מושיק גבעתי ,שלומי יהודאי.
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 .2הלוואת פיתוח:
לצורך השקעות פיתוח הצפויות בעיקר במסגרת תקציב תב"רים ישובים שאושר במליאה ,המליאה
מתבקשת לאשר לקיחת הלוואה בסך  16מלש"ח .תנאי ההלוואה ייסגרו באחריות תומר גלעד.
להלן פירוט עומס המלוות של המועצה בשנים האחרונות:
סכום הלוואה שנתקבלה
שנה
133,302,222
2019
137,047,698
2020
119,893,216
2021
סכום משוערך לרבעון 1
115,763,441
3.2022
 הלוואות אפריל  2022טרם עודכנו בשלמותן.
הרשות רשאית לשעבד את ההכנסות העצמיות ,למעט הכנסות ממים וביוב ,הנובעות מכלל הנכסים
המצויים בכלל שטחה של הרשות.
שעבוד הכנסות העצמיות של הרשות המקומית ,הנובעות מנכסים המצויים באזור גאוגרפי מסוים,
יחייב קבלת היתר נפרד.
החלטה:
ממליצים למליאה לאשר לקיחת הלוואה בסך  16מלש"ח.

 .3הנצחה:
התקבלה פנייה במועצה של יוסי כהן אביו של שלומי כהן ז"ל (תושב עפולה) שנהרג לפני  8שנים
בפעילות מבצעית בתקרית בגבול לבנון בגזרת ראש הנקרה .סוגיית אתרי הנצחה מוסדרת בחוק
גנים לאומיים ,שמורות טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,תשנ"ח.1998-
בקשה להנצחה תופנה לשר הפנים ולמועצה להנצחה ,לבקש את אישורם להכריז על מקום מוסכם
כאתר הנצחה.
הוצאות ניהול ואחזקת אתר הנצחה מקומי חלות על הרשות המקומית או על אדם אחר שנתן את
הסכמתו לכך.
היחידה להנצחת החייל מנציחה חיילות  /יחידות ולא מנציחה חייל יחיד.
מבקשים להקים צוות חשיבה לקביעת מדיניות המועצה .הצוות יביא את המלצותיו להחלטה
למליאה.
ממליצים על הקמת צוות בראשות מנכ"ל המועצה ,עוזרת מנכ"ל המועצה ,עם חברי המליאה :רן
אליהו ,מוריה דהן.
החלטה:
ממליצים למליאה לאשר את צוות החשיבה לקביעת מדיניות המועצה בעניין בקשות
להנצחה.
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 .4דיווח תוצאות ניהול מו"מ להקמת מחסן חירום:
ישיבת המליאה מיום  11אפריל  2022אישרה למועצה (מהנדס המועצה) לנהל מו"מ ללא מכרז
לביצוע עבודת ייצור ,אספקה והצבת מחסן ביטחון .מהנדס המועצה קיבל הצעה משני קבלנים:
 איתן ראובן ₪ 604,480.5
 יצחק וקנין ₪ 715,215
ממליצים על התקשרות עם הקבלן איתן ראובן.
החלטה:
ממליצים למליאה לאשר את ההתקשרות עם איתן ראובן לביצוע הקמת מחסן חירום.

 .5תב"רים:
תומר גלעד מציג את רשימת התב"רים ואת רשימת התב"רים הנדרשים בעדכון – מצ"ב נספח א'.
החלטה:
ממליצים למליאה לאשר את רשימת התב"רים המפורטים בנספח א'.

משה דוידוביץ
ראש המועצה

דן תנחומא
מנכ"ל המועצה

רשמה :מורן ניר
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