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 13/2018מליאה 

 25.12.18מיום 
 

    משתתפים :    חברי מליאה נוכחים:

 עו"ד מאיה קורין   ראש המועצה    חיים רוקח 
 גזבר -רפי קלמנוביץ'    אבני אית"ן    גלעד הילמן

 מנכ"ל –עמיחי אלבה     אודם    בועז רפופורט
 מבקר -שמעון דיין    אורטל    אורי הייטנר 

 רו"ח אלון מררי   אלוני הבשן    ניסים ואטורי
     אליעד    אדם צברלינג 

    אלרום    מוטי פאידה
 אניעם    רן אוחנה

 אפיק    אמיר פוגל
          בני יהודה    אריק בן חיים

 גבעת יואב    דרור עמית
 גשור    רמי ניסן

 חד נס    הרצל פרוחי
 חיספין    דוד אנגלמאייר

 אביעד פרקש         יונתן
 עמית שפאן שגיב  כפר חרוב

 מבוא חמה    איילת האריס
 מיצר    שירה ביידר

 מעלה גמלא      ביעל רג
 נאות גולן    דויד וולף
  נוב    יאיר גולן 

 נטור    רוית אוליאל
 עין זיוון    קרן שמעונוביץ

 קדמת צבי    אליק אבנר
 קלע אלון    רונן גאון

 רמות      גל גפני
 רמת מגשימים     גולן מרים

 
 חסרים :

 אורי קלנר              קשת
  כנף    ירון נאמן

 נציג      נווה אטיב טרם נבחר
     שעל                  

 מרום גולן                              
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 :1/2018. אישור שינוי תקציב 2
 

 .1/2018במסגרת שינוי תקציב  המבוקשיםרפי קלמנוביץ', גזבר המועצה, הציג את השינויים 
 

 גבוהה.נראית ליסינג העלות  :פוגל אמיר
 הוצאות רכב ראש רשות וסגן?האם אלו הסכומים ל :ואטורי ניסים

נהגנו  .נושא השכר לראש רשות השתנה לאור סיום ראש הרשות כולל גם את עלות הדלק. סכוםה :קלמנוביץ  רפי
 בהתאם לכללי משרד הפנים שפורסמו בסמוך למועד הבחירות.

 לא עדיף לרכוש רכב?האם  :ואטורי ניסים
 .נמוךברשות מקומית גבוה, כי המכירה במכרז והסכום המתקבל  ט, אבל ערך גרפעלנו ככהבהתחלה  :קלמנוביץ רפי
  משרד הרווחה.סכומים של ול בדשינוי ג :אנגלמאייר דוד
עלות כוללת של פעילויות בתחומי הרווחה, בתיקצוב משרד הרווחה, כאשר התקציב עובר מדובר ב :קלמנוביץ  רפי

 דרך המועצה.
 ?"י"םהעברה לתבר" משמעות השורהמה  :פרקש אביעד

 .וכך זה מופיע המועצה השתמשה בהתיישבות צעירה לתקציב שוטף והעברה לתברי"ם לפרויקטים :קלמנוביץ רפי
 ?לא צפוי מראשלמה זה  -פיצויי פרישה :הייטנר אורי
 מראש. יםלא תמיד ידועוהתחשיב הסופי מועד הפרישה  :קלמנוביץ  רפי
 יש קרן עבודות פיתוח?האם  :אוחנה רני
 .מאוד. משמש אותנו למטצ'ינג יםנמוכבסכומים יש, קרן  :קלמנוביץ רפי

 כולל את מסגרת כ"א שאושר? 2019תקציב  :פוגל אמיר
 כן :קלמנוביץ רפי

 
 :החלטה

 ח."אלש 7,267בגובה  1/2018שינוי תקציב  אתמליאת המועצה מאשרת 
 26 -בעד 

 0 -נגד
 1 -נמנע

 
 :אישור מסגרת כ"א.3

 .2018ואת השינויים ביחס לשנת  2019המוצעת לשנת  מסגרת כ"אהציג את אלבה עמיחי 
 

בישיבות המליאה הבאות ארצה להזמין את מנהלי האגפים שיציגו את הפעילות שלהם. נציג גם את עץ  :רוקח  חיים
 המבנה של המועצה כולה.

 האם נדרש אישור משרד הפנים לכל תקן? :גאון רונן
 ' הפנים.שצורך אישור מ לתקנים מסוג זה אין :קלמנוביץ רפי

 
 החלטה:

 .2019לשנת  מליאת המועצה מאשרת מסגרת כ"א
 1 -, נמנע1-נגד, 25 -בעד
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 :. אישור מסגרת חח"ד4
 

 '.הוצג ע"י רפי קלמנוביץהנושא 
 :בנקים שונים 4-בגוף ציבורי צריך לאשר מסגרת חח"ד. מאשרים 

 אלש"ח 600  לאומי
 אלש"ח  500  פועלים
 אלש"ח  2,000  דקסיה
 אלש"ח  300  מזרחי

 אלש"ח 3,400      
 

 החלטה:
 .כפי שהוצגה  2019לשנת  חח"דהמסגרת את מליאת המועצה מאשרת 

 26 -בעד
 0 -נגד

 1-נמנע
  

 :2019. אישור מסגרת תוכנית פיתוח 5
 

 . תכנית הפיתוח מסגרתאת שלה ועבודות הפיתוח רשות מקומית נדרשת לאשר את קרן  :מררי אלון
 המליאה.של יובא לאישור  של הפרויקט כל מה שייצא לפועל, התב"ר

 תקבל כסף מהמינהל במועד לא ידוע, למטרות פיתוח.המועצה סכום לא מתוקצב.  -קרן עבודות פיתוח
 שנים קודמות.סכומים שהיו בבהתאם להינה הערכה ה כל הוצאה תגיע למליאה.

 האם נדרשים להיות מאוזנים? .עויש תברי"ם שנמצאים בקנה ולא הגי :צברלינג אדם
 . ולא נסגרים בסוף שנה תברי"ם הם רב שנתיים :קלמנוביץ רפי

 

 :החלטה
 ₪מ'  75 בהיקף של 2019פיתוח לשנת האת מסגרת תוכנית  מליאת המועצה מאשרת

 0 -, נמנע0 -, נגד27 -בעד
 

 :2019אישור מסגרת קרן עבודות פיתוח  .6
 :החלטה

 .₪ יליוןמ 1בהיקף של  2019סגרת קרן עבודות פיתוח ממליאת המועצה מאשרת את 
  0 -, נמנע 0 -, נגד27 -בעד

 
 :. אישור תברי"ם7

 .'הוצגה מסגרת התברי"ם ע"י רפי קלמנוביץ
 

 פרויקט ולא רק מה שגויס והובא לאישור.להבין גם את מסגרת העלות של כל  מבקשים בהמשך :הילמן גלעד
 נלמד ונביא את זה. רפי יכין טבלה מסודרת. :רוקח חיים

 הסכומים האלה מאושרים? איפה זה עומד? :פרקש אביעד
 הרשאה תקציבית. המופיעים קיימתכל הסכומים ל :קלמנוביץ רפי

 יש פרויקטים שצריך להבין לעומק. :צברלינג אדם
 נקיים דיון כולל עם הגורמים. הדיון הראשון יהיה עם חכ"ל. :רוקח חיים

 חשוב שנכיר את התברי"ם ואת ההסברים לכל תחום. :אנגלמאייר ודד
 הסבר על תברי"ם לפי קבוצות ונעביר לחברי המליאה. יןנכ :רוקח חיים

 
 החלטה:

 .'את מסגרת התבר"ים כפי שהוצגה בפניה ע"י רפי קלמנוביץמליאת המועצה מאשרת פה אחד 
 0 -נמנע 0 -, נגד27 -בעד

    
 המועצהחיים רוקח, ראש   
 יו"ר הישיבה                   


