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 "ז חשון, תשע"וט
 2015אוקטובר,  29 

 5-/מליאה/פרוטוקולים2015יוסי 
 

 

 05/2015פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 

 2015באוקטובר  25מיום 

 

 ראש המועצה -מוטי  דותן :        משתתפים

 חבר  –פז עפרוני    

 18:25הצטרף בשעה  -חבר  –שמוליק עינב   

 חבר  –דדי בן דוד   

 חבר  –ון יום טוב בן שש

 חבר  –אריה שוורץ 

 אברהם שפיגלר 

 דני טלית 

 שחר שטדלר 

 אשר כהן 

 ראובן וקנין 

 בועז מועלם

 רפי קרמר  

 שמשון משה 

 עציון אושרי

 

 מ"מ וסגן ראש המועצה -דוב וולפה  : נעדרים

 חבר –תומר מועלם  

 סגן ראש המועצה –בועז יוסף  

 

 "ל מנכ –יוסי יצחקי       משתתפים נוספים:

 גזבר  -שמואל אייזנברג            

 יועץ משפטי      -אבי שמואלי          

 רו"ח ארז ישראלי 

 מבקר פנים -אלי דהן   

 יו"ר ועד שדמות דבורה –ניצן פלג  

          
 18:00  -תחילת הישיבה  

 
 

 דו"ח ראש המועצה 1סעיף 
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ת של הכפרים באזורנו ועם בעקבות גל הטרור נפגשתי עם ראשי רשויו *  מוטי דותן

ו דנכבדים ואנשי דת במטרה להוריד את הלהבות ולאפשר המשך 

 הקיום באזורנו.

 

 

מ"ר לבי"ס יסודי  300-גני ילדים חדשים, בנית כ 2-בהכנת תוכנית ל *  

כדורי ובניית בי"ס דתי חדש. השנה אנחנו מקווים להתחיל בבניית 

 חלק מביה"ס החדש. כיתות בבי"ס יד ששון שבהמשך יהיו 8עוד 

בפגישה במשרד החינוך נמצאה הדרך להסדיר את תלמידי החינוך  *  

 האנתרופוסופי הלומדים בב"יס נפתלי ביבנאל כאזור הרישום שלהם.

 
 

 העמותה למען הגליל התחתון – 31.12.2014-דוחות כספיים מבוקרים ל 2סעיף 

 

-ל העמותה למען הגליל התחתון להדוחות הכספיים המבוקרים שאת  מציג  ישראלרו"ח ארז 

 .2014בדצמבר  31

 

 

העמותה לקידום הספורט בגליל  – 31.12.2014-דוחות כספיים מבוקרים ל 3סעיף 

 התחתון

 

מציג את הדוחות הכספיים המבוקרים של העמותה לקידום הספורט בגליל  ישראלרו"ח ארז 

 .2014בדצמבר  31-התחתון ל

 

 

 נחלת נפתלי – 31.12.2014-ל דוחות כספיים מבוקרים 4סעיף 

 

מציג את הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה נחלת נפתלי חברה בע"מ  ישראלרו"ח ארז 

 .2014בדצמבר  31-ל

 

 

 מועצה אזורית הגליל התחתון – 2015הצגת הדוח הרבעוני השני לשנת  5סעיף 

 

המועצה האזורית של  30.06.2015מציג את הדוח הרבעוני השני לתאריך  שמואל אייזנברג

 אש"ח. 60הגליל התחתון לתקופה זו.  הדוח מסתיים בעודף של 
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 אישור תב"רים 6סעיף 

 

 מציג את התברי"ם הבאים ומבקש את אישור המליאה לפי הפירוט הבא: שמואל אייזנברג

 

 הפחתה בתב"ר  –תוכנית מתאר לישובים  – 1130תב"ר 

 כולם בעד  הצבעה:

 בתב"ראושרה הפחתה  החלטה: 

 

 הפחתה בתב"ר –תוכנית מתאר לישובים  – 1169תב"ר 

 כולם בעד הצבעה: 

 אושרה הפחתה בתב"ר  החלטה: 

 

 הפחתה בתב"ר –כיתות אב ומתאר לישובים  – 1227תב"ר 

 כולם בעד   הצבעה:

 אושרה הפחתת התב"ר החלטה:

 

 פתיחת התב"ר  –שיפוץ מבנה גיל הגליל  – 1243תב"ר 

 כולם בעד הצבעה:

 אושרה פתיחת התב"ר חלטה:ה

 

 הגדלת התב"ר –מתנ"ס גבעת אבני  – 1244תב"ר 

 כולם בעד הצבעה:

 התב"רהגדלת  האושר החלטה:

 

 הגדלת התב"ר –סקר נכסים ציבוריים  – 2451תב"ר 

 כולם בעד הצבעה: 

 אושרה הגדלת התב"ר החלטה: 

 

 ההיטל השבחהעברה מקרן  –שיפוץ תשתיות גני ילדים  – 1263תב"ר  

 וסגירת התב"ר

 כולם בעד הצבעה: 

 אושרה העברה מקרן היטל השבחה וסגירת התב"ר החלטה: 
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 הגדלת התב"ר –כביש גישה ביה"ס לביא  –מסוף + סובה  – 1290תב"ר  

 כולם בעד הצבעה: 

 אושרה הגדלת התב"ר החלטה: 

 

העברה מקרן עבודת פיתוח וסגירת  –גן ילדים שדה אילן  – 1320תב"ר 

 התב"ר

 אין מתנגדים, כולם בעד הצבעה:

 אושרה העברה מקרן עבודות פיתוח וסגירת התב"ר החלטה:

 

 הגדלת התב"ר  –שיפוץ מבנה המועצה  – 1327תב"ר 

 אין מתנגדים,כולם בעד הצבעה:

 אושרה הגדלת התב"ר החלטה: 

 

 הגדלת התב"ר –ה כדורי כיתות לליקויי שמיע 2הנגשת  – 1338תב"ר  

 אין מתנגדים,כולם בעד הצבעה: 

 אושרה הגדלת התב"ר החלטה: 

 

 הגדלת התב"ר –שיקום תשתיות הזורעים  – 1353תב"ר  

 בועז מועלם –נמנע  הצבעה: 

 13 –בעד  

 אושרה הגדלת התב"ר החלטה: 

 

העברה מחלף  –עבודות עפר פיתוח ותשתיות ברחבי המועצה  – 1365תב"ר  

 ל השבחה וסגירת התב"רהיט

 אין מתנגדים כולם בעד הצבעה: 

 אושרה העברת מחלף היטל השבחה וסגירת התב"ר החלטה: 

 

העברה מקרן היטל  -הפחתה בתב"ר  – 2013מרכיבי בטחון  – 1375תב"ר  

 השבחה וסגירת התב"ר 

 כולם בעד הצבעה: 

 אושרה פתיחת התב"ר החלטה: 

 

 

 



  6 מתוך 5 עמוד

 

 

 

 

העברה מקרן היטל השבחה  –לתלמידים  תחנות הסעה – 1381תב"ר  

 וסגירת התב"ר

 כולם בעד הצבעה: 

 אושרה העברה מקרן היטל השבחה וסגירת התב"ר החלטה: 

 

העברת יתרה לק.  –החלפת גגות אסבסט מעונות יום לביא  – 1387תב"ר  

 עב' פיתוח וסגירת התב"ר 

 בועז מועלם –מתנגד  הצבעה: 

 13 –בעד  

 ה לקרןו עב' פיתוח וסגירת התב"ראושרה העבר החלטה: 

 

 הגדלת התב"ר – 2014שיפוץ מגרשי ספורט  – 1397תב"ר  

 אברהם שפיגלר –מתנגד  הצבעה: 

 13 -בעד  

 אושרה הגדלת התב"ר החלטה: 

 

הגדלת  –בי"ס לאוטיסטים מול תבור ע"ש בנימין רוטמן  – 1403תב"ר  

 התב"ר

 כולם בעד הצבעה: 

 "ראושרה הגדלת התב החלטה: 

 

 פתיחת התב"ר –חסכון באנרגיה  – 1407תב"ר  

 כולם בעד הצבעה: 

 אושרה פתיחת התב"ר החלטה: 

 

 הגדלת התב"ר –פינות מחזור בישובים  –1424תב"ר  

 כולם בעד הצבעה: 

 אושרה הגדלת התב"ר החלטה: 

 

 הגדלת התב"ר – 2015שיפוץ מוס"ח  – 1427תב"ר  

 אין מתנגדים, כולם בעד הצבעה: 

 אושרה הגדלת התב"ר לטה:הח 
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הפחתת התב"ר והעברה לתב"רים  – 2015הלוואת פיתוח  – 1438תב"ר  

 שונים

 בועז מועלם –מתנגד  הצבעה: 

 13 –בעד  

 אושרה הפחתת התב"ר והעברה לתב"רים שונים החלטה: 

 

 פתיחת התב"ר וסגירתו –כביש פנימי כפר חיטים  – 1443תב"ר  

 :כולם בעד החלטה הצבעה: 

 פתיחת התב"ר וסגירתואושרה  החלטה: 

 

 פתיחת התב"ר  –הסדרת מדרכה גני ילדים שדה אילן  – 1446תב"ר  

 כולם בעד הצבעה: 

 אושרה פתיחת התב"ר החלטה: 

 

 

חודשים  18אישור הארכת שירות גזבר המועצה שמואל אייזנברג בעוד  7סעיף 

 2016מעבר לגיל פרישה החל בינואר 

 

לחוזר המנכ"ל הרלבנטי, אני מבקש את אישור המליאה להארכת  בהתאם מוטי דותן

( 2016)יגיע לגיל הפרישה בינואר  67שירותו של גזבר המועצה מעבר לגיל 

 חודשים. 18בעוד 

 

 כל הנוכחים בעד, אין מתנגדים הצבעה:

 18( בעוד 2016אושרה הארכת שרות לגזבר המועצה מעבר לגיל הפרישה )ינואר  החלטה:

 חודשים.

 

 .  19:20אני נועל את הישיבה      –מוטי דותן 

 

 

 

 

 _______________                         ________________ 

 מוטי דותן                              יוסי יצחקי                            


