פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  22מיום  2במאי ( 2021כ' באייר תשפ"א)
נוכחים:
אייל בצר

דליה אייל

אבי סמוביץ

זיו ורהפטיג

יעקב איציק

רחל בן חורין

אייל ליבוביץ

אייל ברש

שמוליק דודאי

יריב בן עזר

אילן סופר

רמי יחיא

יוסי גת

אלי בראל

ערן בררבי

ישראל ויזל

מירה גלס

אלי בן סימון

שי יזרעאלי

יוחאי פורת

תמי נתיב

עודד טל

גל בריל

ארז יפלח

ארז בלסקי

נועם הולנדר

איתי אדמון

אלי בן סימון

יורם רז

דורית סלע

אורי קירי

יובל גולדשטיין

רז קרני

שיר
ברניב

פרסאי שמר ויניק

לא נכחו:
טאהא סוואעד

אברהם כץ

עומר סעאידה

צליל אבני

רמי יחיא

גבי קנץ

עודד טל

אפי קידרון

בן זייד

משתתפים :רינת זונשיין ,עו"ד עודד דונג ,דובי וינגרטן ,אלי יהודה ,שגיא וייץ ,כליל כנעני ,אסי אליה,
ארדה ריבוא ,ארנון מצר.
על סדר היום:
דיווחי ראש המועצה
 .1אישור פרוטוקול מליאה מס' .21
 .2הצהרת אמונים חבר מליאה ,יואל טסלר מהישוב הושעיה.
 .3הצהרת אמונים חבר מליאה ,עופר עמר מקיבוץ מזרע.
 .4הצגת פעילות אגף איכות הסביבה והצגת הועדה לאיכות הסביבה – מציגים :אסי אליה ,מנהל האגף
ורחל בן חורין יו"ר הוועדה.
 .5דוח כספי מבוקר לשנת  -2019מציג :אלי יהודה ,מבקר המועצה( .מצ"ב)
 .6דוח ביקורת מפורט – משרד הפנים ,לשנת  -2019מציג :אלי יהודה ,מבקר המועצה( .מצ"ב)
.7
.8
.9
.10
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אישור וועד מנהל ואסיפה כללית עמותת כחול לבן  -מציגה :רינת זונשיין ,מנכ"ל המועצה.
הגדלת התקשרות עם חברת בר ניר על ידי הוספת פרטים בהיקף שלא עולה על  -50%מציגה :רינת
זונשיין ,מנכ"ל המועצה( .מצ"ב)
מינוי מחליף ליאיר כץ כיו"ר וועדת ביקורת -תמי נתיב -מציגה :רינת זונשיין ,מנכ"ל המועצה.
תב"רים – מציג :שגיא וייץ ,גזבר המועצה( .מצ"ב)
שונות.
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עדכוני ראש המועצה:
 אירועי מירון  -סוף שבוע קשה ועצוב ,אנו מאחלים החלמה מהירה לנפגעים ומשתתפים בצער משפחות
הנספים ומצפים שיופקו לקחים.
 שדה תעופה – עדכון
לאחרונה הציגו בפנינו את תכנון התשתיות המובילות לרמת דוד ,ובהמשך יציגו תשתיות המובילות
לנבטים .ב 11/5 -תתקיים פגישה עם מרדכי כהן ,מנכ"ל משרד הפנים ויו"ר המועצה הארצית על מנת
לשכנע אותו לתמוך בשדה תעופה בנבטים .מבחינתנו ישנם פתרונות תחבורתיים נכונים עבורנו גם ללא
קשר לשדה התעופה ,ביניהם המסילה המזרחית שעתידה לחבר את רכבת העמק ישירות לתחנת
בנימינה ומשם לתל אביב .הדגשנו לאורך כל הדרך שמבחינתנו התשתיות הללו נחוצות להתפתחות
העמק גם ללא שדה תעופה אזרחי ,אליו אנחנו מתנגדים בכל תוקף .ב 2/6 -תתקיים ישיבה במועצה
הארצית ,בהשתתפות עיריית חיפה ,רת"א ,מנהל התכנון והמתכננים הספרדים  -זוהי ישיבה מאוד
חשובה על מנת להחזיר את שדה התעופה המשלים בחיפה כחלופה אפשרית.
 התוכנית הכוללנית.
הבוקר הייתה הכנה לקראת שיתוף ציבור בנושא החקלאות .בשבוע שעבר היה דיון במחלקה החקלאית
שהעלה את הסוגיות שחשובות לנו .בעוד יומיים יתקיים ביקור של אריאל אולצוור ,מנהל מחוז צפון
משרד הבינוי והשיכון .שרת התיירות אורית פרקש -הכהן  ,תגיע לסיור על מנת לקדם רעיונות לקידום
החקלאות והתיירות בעמק.
 תרבות.
הקורונה לא נגמרה סופית ,אך אצלנו אירועי התרבות שבים אט אט להתקיים בצורה פתוחה ומלאה,
בהתאם להנחיות .התקיים כנס בסימן  100שנים לנהלל ,טקס מלגות באודיטוריום ביפעת ,חנכנו את
אולם הספורט בעדי ,פסטיבל חלב ודבש מתחיל השבוע כולכם מוזמנים.
 חינוך.
אנו משתדלים לחזור לשגרה מלאה מהר ככל שניתן .בנושא המיחמים ,אנו הליך של חשיבה משותפת
עם מנהלי בתי הספר כיצד נכון להשאיר את המיחמים ,בצורה יותר מוסדרת ולא התנדבותית ,כחלק
מתכנית בית הספר.
 נוער.
הנוער יצאו למסע ניווט לזכרו של תא"ל ארז גרשטיין ז"ל .השתתפו מעל  1000בני נוער ,היה אירוע
מרשים .כולם עברו בדיקות קורונה וכולם ירוקים.
 שאלה :מתי יוצגו לנו הנתונים ההשוואתיים של אולמות הספורט?
רינת :נציג את זה כמו שהתחייבנו ,אנחנו עכשיו באמצע תהליך בדיקה יסודי .בסיום הבדיקה ,לאחר
שנאסוף את כל הנתונים ,הנושא יוצג במועצה.
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הצהרת אמונים חבר מליאה יואל טסלר מהישוב הושעיה.
.281
יואל טסלר מהיישוב הושעיה ,נשוי לרננה אב לחמישה.
"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".
הצהרת אמונים חבר מליאה עופר עמר מקיבוץ מזרע.
.282
עופר עמר מקיבוץ מזרע ,מתגורר בהרחבה של מזרע ,נשוי ואב לשלוש בנות.
"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".
.283

הצגת פעילות אגף איכות הסביבה והצגת הועדה לאיכות הסביבה.

אסי :הציג את פעילות אגף איכות הסביבה.
אייל :נעשתה מהפכה משמעותית ,כמות הפסולת הממוצעת לתושב ביום ,עומדת על פחות מ 700-גרם
לנפש .זה נתון מרשים ביותר וזה בעיקר בזכות רמת המחזור הגבוהה של תושבי העמק ,אנו מובילים
בנושא הזה ברמה הארצית .אנו מקדמים את נושא האנרגיה הסולארית ,היעד הוא להגיע לייצור
עצמי של שני מגה וואט .כבר היום המועצה חוסכת כמיליון  ₪בשנה בזכות הפאנלים הסולאריים על
מבני הציבור!
המשימה שלנו עד סוף השנה לנקות את העמק ,בדגש על השטחים הפתוחים שבו.
עבודתו של האגף גדולה ,מורגשת וענפה.
שאלה :מי אוכף את נושא האסבסט?
אייל :לצערי אין היום גורם שמתקצב בצורה מסודרת החלפה של גגות אסבסט קיימים .משרד
החינוך השקיע בעבר כספים ונתן למועצה תקציבים להחליף חלק מלוחות האסבסט במוסדות החינוך
ואלו אכן הוחלפו .אני מקווה שבעתיד יינתנו תקציבים נוספים ונוכל להחליף גגות אסבסט במוסדות
חינוך נוספים .חשוב לציין שלא כל גג אסבסט מהווה סכנה לבריאות ולסביבה ,יש לנו פקח שהוכשר
לבדוק זאת.
רחלה :הציגה את פעילות ועדת איכות הסביבה.
ועדת איכות הסביבה הינה ועדה סטטוטורית ,עליה לקיים לפחות ארבע ישיבות בשנה.
חברי הועדה :מירה גלס ,ארז יפלח ,שמר ויניק ,גל בריל ורחלה בן חורין.
בישיבות ועדת איכו"ס משתתפים באופן קבוע :אסי אליה ,ארדה ריבוא ,ארנון ומצר ומשתתפים
נוספים הנדרשים לנושאים השונים.
במהלך שנת  2020הועדה התכנסה לשש ישיבות בנושאים השונים על מנת שאנו חברי הועדה נוכל
להכיר יותר לעומק את התהליכים.
תפקידי הועדה העיקריים הם :דיון וגיבוש עמדות בנושא סביבה והתמקדות בנושאים בעלי חשיבות
לאזור ולתושבים.
 .284דוח כספי מבוקר לשנת .2019
אלי:
דוח שנעשה על ידי משרד הפנים לשנת  .2019להלן עיקרי הדו"ח:
•

הכנסות בתקציב רגיל לשנת  2019הסתכמו לסך של כ 364.3 -וההוצאות כ 363.7 -מיליון .₪

•

המועצה סיימה את שנת  2019בעודף של כ 544 -אלפי ש"ח בתקציב הרגיל .עודף זה ,מהווה
שיעור של כ 0.1% -מסה"כ הביצוע לשנת ( .2019בשנת  2018העודף עמד על כ 359 -אלפי .)₪
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•

יתרות זמניות נטו שנצברו בתקציב הבלתי רגיל לתאריך  ,31/12/2019הסתכמו לסך של כ18 -
מיליון ש"ח.

•

הגרעון הנצבר בתקציב הרגיל ובבלתי הרגיל (תב"רים שנסגרו) הסתכם לסך של כ 15,719 -אלפי
 .₪שיעור הגרעון הנצבר ביחס להכנסות ,עומד על  4.31%ומשקף קיטון של  0.3%ביחס לשנה
קודמת.

•

עומס המלוות הכולל ביחס להכנסות עומד על כ .22% -עומס זה ,משקף קיטון של  1.75%ביחס
לשנה קודמת (עומס המלוות הממוצע בכלל המועצות האזוריות בשנת  2018עמד על כ.)22% -

•

הוצאה ממוצעת לנפש בשנת  2019עמדה על  ₪ 8,717ומשקפת ,גידול של  ₪ 148ביחס לשנה
קודמת (גידול של כ.)1.7% -

•

שיעור גביית ארנונה מהשוטף עומד על .96%

•

שיעור הגביה ביחס לחוב הכולל (שוטף ופיגורים) ,עומד על .91%
אייל :ההתנהלות של המועצה הינה ללא דופי ,אין עוד גוף שהבנקים נלחמים עליו כמו שנלחמים
עלינו .התנאים אותם אנו מקבלים מהבנקים הם בזכות התנהלותנו הטובה.
 החלטה:
דוח כספי מבוקר לשנת -2019אושר פה אחד.
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דוח ביקורת מפורט – משרד הפנים ,לשנת  -2019מציג :אלי יהודה ,מבקר המועצה( .מצ"ב)



ממצאים והתייחסות המועצה :המועצה נתנה הנחות ארנונה בסך  89אלפי  ,₪שלא על פי הקבוע
בתקנות  -סכום ההנחה כולל:
הנחות בגובה של  53אלפי  ₪שלא בוטלו בשל חוב שלא הוסדר באכיפה ובטיפול משפטי.
 13אלף  ₪בשל ת.ז זהה ל 2-משלמים שונים.
לדעת הגורמים המקצועיים ( )EPRבשל כשל במערכת במועד הסבתה ,הכשל במערכת תוקן
ובוטלו ההנחות בהתאם.
קיים קיטון בחוב של חלק מהחייבים.



 5וועדים מקומיים מינו עובדים ללא אישור המועצה להעסקתם וזאת ,בניגוד להוראות המועצות
האזוריות  -במרבית המקרים מדובר בעובדים שמונו לפני זמן רב ,המועצה החלה בהליך
להסדרת עובדים שטרם אושרו.
בין היתר ,קבעה המועצה נוהל מחייב להעסקת עובדים בוועד המקומי המסדיר את ההליך
הנדרש לגיוס עובדים ואישורם במועצה.
ליקויים משנים קודמות והתייחסות המועצה



נמצאו  7עובדי מועצה בעלי חוב ארנונה בסך של כ 56 -אלפי  6 - ₪מהחייבים נמצאים באכיפה
מנהלית ול 1-נשלחה הודעת דרישה.
מרבית החייבים אינם עומדים בהסדר בשל ריבוי המחאות חוזרות מסיבת אכ"מ ו/או חשבון
מוגבל.
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ב 39 -תב"רים נמצאו חריגות בביצוע ההוצאות מעבר למסגרת התקציב המאושרת בסך 18,462
אלפי  - ₪המועצה מנהלת מעקב שוטף אחר ביצוע התב"רים ובמידת הצורך מעדכנת את
התקציב בהתאם.
החריגות קורות בשל הוצאות שלא ניתן לצפות.



 2ועדים לא הגישו למועצה דוח כספי מבוקר כמתחייב מסעיף (134ד) לצו המועצות המקומיות –
בבדיקה שנערכה נכון ליום  ,28/1/2021כל הוועדים הגישו דוח כספי מבוקר לשנת .2019



המועצה לא איישה מספר ועדות חובה מחד (הקצאת מקרקעין וועדת שמות והנצחת זכרם של
נרצחי טרור) ,ולא הקפידה על קיום ישיבות של חלק מהועדות כלל או ,בתדירות ראויה ,מאידך-
ככלל ,המועצה אינה נוהגת להקצות קרקעות .בכל מקרה ,במהלך שנת  2021תמונה ועדת
הקצאות שתתכנס במידת הצורך.
קיימת ועדת הנצחה ,במהלך שנת  2021תשלים המועצה את הרכבה כנדרש.
המועצה תבצע בקרה על תדירות ישיבות הועדות הנדרשות להתכנס אחת לרבעון.

אייל – אנחנו הרובד העליון .אנחנו עוקבים אחר התנהלות הוועדים ובודקים אותה .חשוב לומר שוועד
מקומי הוא גוף סטטוטורי שנועד לנהל את ענייני הישוב .המועצה מאצילה לו סמכויות ,והוא נושא
באחריות על פעולותיו .הוועד נדרש לפרסם לתושבים את נתוניו ואת ההערות שניתנו לו ,כפי שהמועצה
עושה.
ממצאי הדוח הועברו לטיפול של בעלי התפקידים האחראיים לטיפול בתיקון הליקויים הנדרשים.
הועדה לענייני ביקורת במועצה בישיבתה מיום  ,14/3/2021דנה בממצאי הדוח ואישרה את מסקנות
הטיפול שבוצע.
 החלטה:
דוח ביקורת מפורט – משרד הפנים לשנת -2019אושר פה אחד.
 .286אישור וועד מנהל ואסיפה כללית עמותת כחול לבן  -מציגה :רינת זונשיין ,מנכ"ל המועצה.
בהתאם להחלטה של מליאת המועצה בישיבה שהתקיימה ביום  21.3.2021הוחזר הנושא שבנדון לדיון
בוועדת ההנהלה של המועצה.
כזכור ,לאחר שמשרד הפנים אישר את הפיכת העמותה לעמותה עירונית ,נדרשת מליאת המועצה לבחור
אסיפה כללית וועד מנהל לעמותה .בקצרה יוזכר כי על פי תקנון העמותה ,האסיפה הכללית תכלול את
ראש המועצה ושני סגניו ,ובנוסף  6נציגים שייבחרו על ידי מליאת המועצה .הוועד המנהל צריך למנות 6
חברים 1/3 ,חברי מליאה (ראש המועצה וחבר נוסף) 1/3 ,עובדי המועצה ו 1/3 -נציגי ציבור שרשאים
להיבחר למועצה .לפחות  1/3מהחברים בשני המוסדות בכל אחד מהגופים צריכות להיות נשים.
בישיבת ההנהלה הוחלט להרחיב את האסיפה בשני חברים נוספים ולמנות צוות שכולל את ראש המועצה,
את חברת המועצה וההנהלה גל בריל ,ואת מנכ"לית המועצה לגבש המלצה למליאת המועצה ,לשיטת
בחירתם.
הצוות התכנס ולהלן המלצתו:
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 .1בעתיד ,לפני בחירת נציגי ציבור למוסדות של תאגידים עירוניים או לגופים להם המועצה ממנה
נציגים ,יפורסם קול קורא שיאפשר לציבור התושבים להציע את עצמם או אחרים לכהן בתפקיד.
הצוות סבור ,שבמקרה זה נוכח הדחיפות במינוי חברי הועד ולאחר שבוצעה פנייה אל המועמדים,
לא ראוי לבטל את מועמדותם.
 .2להלן המלצת הצוות:
נבחר יו"ר

וועד מנהל כחול לבן ()6
 -1אייל בצר

אסיפה כללית ()9
 -1אייל בצר
 -2אבי סמוביץ

נבחר ציבור

 -2אבי סמוביץ

עובד רשות

 -3לילך כהני

עובד רשות

 -4כליל כנעני

נציג ציבור

 -5גבי בורנשטיין

 -3גבי בורנשטיין

נציג ציבור

 -6רונית בסון

 -4רונית בסון

נבחר ציבור

 -5שי יזרעאלי

נבחר ציבור

 -6דליה אייל

נבחר ציבור

 -7זיו ורהפטיג

נבחר  /נציג ציבור*

 -8אבישג מלחי

נבחר /נציג ציבור*

 -9צליל אבני

להלן עובדי המועצה ונציגי הציבור המומלצים על ידי הצוות לוועד המנהל ולאסיפה הכללית:
נציגי ציבור שמועמדים לוועד המנהל ו/או לאסיפה הכללית:
גבי בורשנטיין – בעל תואר ראשון במנהל עסקים
מביא איתו לתפקיד – בעל ניסיון ציבורי רב ,כיהן  10שנים כחבר מליאה ומכהן היום כיו"ר
הוועד המקומי בעדי .עוסק רבות בספורט ,רץ מרתונים ,תחרויות איש הברזל ועוד.
רונית בסון – בעלת תואר ראשון ושני בחינוך גופני.
מביאה איתה לתפקיד  -שחקנית נבחרת ישראל בכדורסל ,מורה לחנ"ג ומחנכת במשך שנים
ארוכות בתיכון רודמן בקרית ים ,ב 15-השנים האחרונות בנוסף להיותה מורה לחנ"ג ,מנהלת את
אגף שחר בבית ספרה אשר בו  11כיתות וכ 300-תלמידים בעלי קשיי למידה ובעיות
סוציואקונומיות מורכבות.
אבישג מלחי – בעלת תואר ראשון במדע המדינה ,סוציולוגיה ואנתרופולוגיה ותואר שני במדע
המדינה.
מביאה איתה לתפקיד – ניסיון ניהולי וחינוכי רב שנים .מורה ומחנכת במשך שנים ארוכות,
מנהלת חטיבה עליונה וסגנית מנהל בית ספר (כולל ניהול צוות המונה  70מורים ואנשי
מנהל).עוסקת רבות בספורט ,בוגרת קורס מדריכי ריצות ארוכות וקורס אימונים מנטליים
לספורטאים ,טריאתלטית ומרתוניסטית פעילה ולוקחת חלק פעיל בתחרויות של ליגת
הטריאתלון.
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עובדי המועצה שמועמדים לוועד המנהל:
לילך כהני – בעלת תואר ראשון בחינוך ,מנהלת את מחלקת יישובים.
מביאה איתה לתפקיד – ניסיון רב שנים בעשייה חברתית ,מעורבות והכרות רבה עם עולמות
החוגים והפנאי ,בין היתר בתחומי הספורט העממי .מתוקף תפקידה מכירה היטב את יישובי
המועצה וצרכיהם.
כליל כנעני – בעל תואר ראשון במדע המדינה ותואר שני במדיניות ציבורית ,מנהל המחלקה
לתכנון אסטרטגי.
מביא איתו לתפקיד  -ניסיון בארגון אירועי ספורט (ביניהם צעדת נוף הגליל ,מרוץ נוף הגליל,
אליפות ישראל באגרוף ועוד) ,יו"ר ועדת ההיגוי ומרכז תכנית האב לספורט בנוף הגליל ,שותף
להקמת בי"ס עירוני לכדורגל ,שוער עבר במכבי חיפה ונבחרות ישראל הצעירות.
כליל כנעני יצא מישיבת המועצה.
 החלטה:
אישור הרכב הוועד המנהל והאסיפה הכללית עמותת כחול לבן  -אושר פה אחד.
 .287הגדלת התקשרות עם חברת בר ניר על ידי הוספת פרטים בהיקף שלא עולה על - 50% -מציגה:
רינת זונשיין ,מנכ"ל המועצה.
חברת בר ניר מספקת למועצה שירותי הנהלת חשבונות וחשבות כבר קרוב ל 20 -שנים ,ועושה זאת
במקצועיות .חלק מהחשבים שנותנים למועצה שירותים מטעם חברת בר ניר עושים זאת שנים רבות
ומכירים את המועצה על בוריה .אף על פי כן ,בשל התקופה הארוכה שחלפה מאז ההתקשרות עם
חברת בר-ניר ,היה צורך בפרסום מכרז לשירותי הנהלת חשבונות ,וכך נעשה.
שירותי מחשוב ,גבייה ,חשבות והנהלת חשבונות ,הם שירותים ,שרשויות רבות מתלבטות האם לקבל
אותם דרך גורם חיצוני או פנימי .המועצה קיבלה החלטה להמשיך לקבל שירותי הנהלת חשבונות
מגורם חיצוני .לגבי שירותי החשבות ,הכוונה היא לקלוט עובדים פנימיים של המועצה ,ותפקידים
אלא לא נכללו במכרז.
שני חשבים נותנים למועצה שירותים ,מטעם בר-ניר ,קרוב ל 20 -שנה ,ושניהם קרובים מאוד לגיל
פרישה .בנסיבות האלה סברנו שלא ראוי להפסיק את קבלת השירותים הספציפיים של החשבים
האלה מחברת בר-ניר ,באמצעות אותם חשבים ,מה גם שהחלפתם תצריך חפיפה ארוכה .
חברת בר ניר היא היחידה שניגשה למכרז ,שכאמור לא כלל שירותי חשבות ,וזכתה בו .מהסיבות
הנ"ל ,אנו מבקשים להרחיב את ההתקשרות על פי המכרז ולכלול בה גם את התפקידים של אותם
חשבים .בהתאם לתוספת השנייה לצו המועצות ,מאחר ומדובר בהגדלת חוזה על ידי הוספת פרטים
בהיקף של כ ,36% -אם המועצה קבעה שעריכת מכרז לא תביא תועלת.
המכרז הינו לחמש שנים .המטרה בהמשך הדרך היא לקלוט את החשבים כעובדי מועצה.
תמי :מדוע פונקציות כל כך חשובות אינן חלק מהמועצה?
רינת :זה נושא שהרבה רשויות מתלבטות לגביו .בהמשך נפעל למען הסדרת החשבים כעובדי
הרשות ,אך כעת ,חשוב לנו לשמר אותם ואת הידע הרב שצברו לאורך השנים לטובת המועצה.
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עודד :היה רעיון לשמור על החשבים שנותנים לנו שירותים ,בשם בר ניר ,כבר שנים .בכל מקרה היינו
יוצאים למכרז ללא חשבים ומגייסים אותם באמצעות מכרז כ"א .לאור העובדה שמדובר בעובדים
שמתקרבים לגיל פרישה ומשמשים בתפקידי מפתח ,זו הייתה הדרך הנכונה ביותר.
שיר :הפתרון לטווח ארוך הוא לקלוט עובדים כל כך חשובים כעובדי מועצה ולא כמיקור חוץ .כרגע
אני מבינה את הצורך לשמור על הקיים ,אך בעתיד ממליצה לשקול להכניס תפקידים אלה בהעסקה
ישירה.
אייל :אני נותן גיבוי מלא למנכ"ל ,הכוונה הייתה לשמר עובדים בתפקידי מפתח ועם ידע רב והנושא
נבדק משפטית .אנחנו בהחלט בעד לקלוט בעתיד את כל החשבים כעובדי מועצה ,כמו שאנו עושים
עכשיו עם תפקיד חשב אגף ההנדסה .תפקידכם לשמור על אינטרס תושבי המועצה.
 החלטה:
הגדלת התקשרות עם חברת בר ניר על ידי הוספת פרטים בהיקף שלא עולה על-50% -
בעד 30 -נמנע1 -

מינוי מחליף ליאיר כץ כיו"ר וועדת ביקורת -תמי נתיב -מציגה :רינת זונשיין ,מנכ"ל
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המועצה.
יאיר כץ שימש חבר מליאה ויו"ר ועדת ביקורת שביקש לסיים את תפקידו ,אנו מבקשים למנות
במקומו את תמי נתיב כיו"ר ועדת ביקורת.
 החלטה:
מינוי תמי נתיב כיו"ר ועדת ביקורת כמחליפה ליאיר כץ -אושר פה אחד.
 .289תב"רים – מציג :שגיא וייץ ,גזבר המועצה.
שגיא הציג את טבלת התב"רים לאישור( .מצ"ב)
כמו כן שגיא הציג את הפרויקטים בגינם לקחנו את הלוואת הפיתוח ואת עומס המלוות של המועצה
בשנים האחרונות.
אורי :האם לאור התנאים המצוינים של ההלוואה ,לא כדאי לקחת סכום גבוה יותר כמנוף לפיתוח
של המועצה?
אייל :בהחלט מוכן לשקול את זה ונביא את זה לדיון בוועדת תקציב.
תב"ר  :2191אלון גליל – מרכז קהילתי ,כספי הפיס שעומדים לרשות המועצה ,מחליפים את יתרת
החומש שעומדת לזכות היישוב.
 החלטה:
התב"רים אושרו פה אחד.

_____________________
אייל בצר ,ראש המועצה

_____________________
רינת זונשיין ,מנכ"ל המועצה
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