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     30מס' מליאה  פרוטוקול

 17:00בשעה:  31/10/2021אשר התקיימה ביום ראשון 

 במועצה 

 : משתתפים 

 חברי מליאת המועצה:
 אלי ברכה, ראש המועצה

 מאיר דור, סגן ראש המועצה 
 

 הגיע/ה יישוב   חבר/ה מליאה 

 + אודים  תמנה שמאלי 

 + ארסוף קדם   מנהיים דני 

 + ארסוף  שוקי ארליך 

 + בית יהושע   סלע צילי

 - בני ציון   אורלי עמיר 

 + בצרה מירב קורן  

 + תל יצחק פבלו לם 

 + געש ברק בן אריה 

  + חרוצים  אנדי וולף
  יקום 

 + כפר נטר   שרון רומם 

 + רשפון  גילי בן יקר 

 + גליל ים   בן הטה

 

 מוזמנים: 

 הילה טרייבר ,מזכ"ל המועצה 
 ההמועצ אורלי רזניקוב, מבקרת

 יועמ"ש המועצה  -לוי -עו"ד עדי סדינסקי
 בייה גמחלקת מנהלת  –זולאי אורטל א

 גבייה  חלקת מ – שרון דיין 
 לא הגיעו:  

 אולגה ששקיס, גזברית המועצה
 

 על סדר היום: 
 
 29מס'  אישור פרוטוקול .1
 תב"רים  .2
 בכפר נטרמינוי ועדות ביקורת  .3
 ם  וקולחיר מים כדירקטורית בחברה למחזו פאשייבמינוי רגינה  .4
   2022הצגת תוכנית תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות  .5
   2020הצגת דוחות כספיים החברה הכלכלית והחברה לתשתיות ביוב  .6
 מחיקת חובות   .7
 פירוק החברה לתשתיות ביוב ומינוי נאמן  .8
 לעבודה נוספתאישור  .9

 הגדלת התקשרות עם חברת אמקול )התקנת משאבות הביוב( .10
 מורשי חתימה בגנים   .11
 ם  דכוניע .12
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 הסרת נושא מסדר היום: . 1

   רד מסדר היום. מאחר והפרוטוקולים לא נשלחו מראש, הנושא י

  החלטה:

      29וטוקול מס' פראישור  – 1להסיר את נושא מס' 

 הצבעה:  

    פה אחד  -בעד

 

 : תב"רים. 2

 

 

 

 

 
 :ר מים וקולחיםכדירקטורית בחברה למחזו פאשייבמינוי רגינה . 3 

וועדה על ידי ה המועצה התבקשהצחי חודניק, הדירקטור ציינה כי בהמשך לתהליך מינוי  המועצמזכ"לית ה
ה,  החשבונות הראשית של המועצ מנהלת רגינה היאד הפנים, למנות גם דירקטורית. ם של משרילמינוי

חר  . כמו כן, מאלתי נפרד ממנורות חייה לפרוטוקול זה ומהווים חלק ב, מצורפים קונתומועמדת מצוי
לאישור וועדת המינויים   בכפוף  למנותה היע, אין מנפרד ניהול החשבונות של החברה מזה של המועצה הוו

 של משרד הפנים. 
 

 ה: ת החלטהצע
 קולחים  ם ומחזור מידירקטורית בחברה לב למנות את רגינה פשאייל

   הצבעה:
 פה אחד  
 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה 
 

 : לעבודה נוספתאישור . 4
, נדרש אישור להרצות באקדמיה עצהה ממהנדס המומשך לבקשה שהגיעבה כיה הסבירהמועצה  מזכ"לית
"בכפוף לאישור המועצה, יהיה העובד רשאי  לים הבאים: על פי הכל בודה נוספתעלו לאפשר  המליאה

להרצות במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, שהוכרו על ידי המל"ג, ובלבד שמשך ההרצאות לא יעלה על 
 . הוראה אקדמיות בשבוע"  שעות 4
 

 ה: ת החלטהצע
 צה עבודה נוספתענדס המולאשר למה 

   הצבעה:
 פה אחד  
 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה 
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 :  מינוי ועדת ביקורת בכפר נטר. 5
הרכב הוועדה בכפר נטר:   ת המינויים של וועדות הביקורת ביישובים מובא לאישור כעתבהמשך להסדר

 א ואמנון מואב.אבי הוברמן, איציק לבי
 

 ה: ת החלטהצע
 טר  כחברי וועדת הביקורת בכפר נ  אבי הוברמן, איציק לביא ואמנון מואבנוי את מילאשר 

   הצבעה:
 פה אחד  
 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה 
 
 :  2020כספיים של החברה הכלכלית והחברה לתשתיות ביוב הצגת הדוחות ה. 6

  2020ביוב לשנת תשתיות ים של החברה הכלכלית והחברה להמועצה הציגה את הדוחות הכספימזכ"לית 
רו ללא שינוי משנה שעברה, נותהמצורפים לפרוטוקול זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. הדוחות 

וב את החברה לתשתיות בילות. ואין בהן פעי פעילות שתי החברות מוקפאתובדה כי העשקפים את ומ
 גדה.הוסרה תביעה שהיתה כנשולאחר  זה מכבראה מליבהמשך להחלטת הועלת לסגור פ המועצה

  ד להודעה חדשה. רת במצב של הקפאה עהחברה הכלכלית נות
 

 :פירוק החברה לתשתיות ביוב ומינוי נאמן
רוק  לפני מספר שנים, הוחלט על פי שך להחלטה על הפסקת פעילותה של החברה לתשתיות ביובבהמ

 פירוק.  סגרת האמן במלוי כנ-החברה ועל מינוי עו"ד עדי סדינסקי
 

 ת החלטה: הצע
 ן לפירוק החברה לתשתיות ביוב כנאמ לוי -למנות את עו"ד עדי סדינסקי

   הצבעה:
 פה אחד  
 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה 
 

 ת חובות: מחיק. 7

ד ממנו.  נהלת מחלקת הגבייה הציגה את דוח המחיקות המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרמ

 .  ₪   690,333מד על ים עוות האבודהקף החוב

 

 : נהל דיון בנושאהת

ושלגביהם  מהות החובות המובאים למחיקה. הוסבר כי מדובר על חובות מאוד ישנים שנצברו בתקופה 

גם   95%של המועצה עומדים על כ אחוזי הגבייה דובר על כך שהאכיפה ללא הצלחה. מוצו כל הליכי 

סדירה, ומוצו כל האמצעים לגביית   תהליך מחיקה חוב רלוונטי רק במצב שבו נעשה אכיפההשנה, וכי 

 מכתבי התרעה, עיקולים וכו'.   –החוב 

  בשנים האחרונות, מחלקת הגבייה המלווה את ורסנו-עו"ד מילי ויסכל חוב המובא למחיקה נבדק על ידי  

 ש המועצה שמאשר כי מוצו ההליכים.  לאחר מכן, מובאת הרשימה ליועמ" .  והיא ממליצה על המחיקה

 .  חברות או פרטיים -חסויה, ולא מתפרסמים שמות החייבים ינההבעלי החוב  רשימת

 
 :  2022עם מוגבלויות לאנשים   סוקההצגת תכנית תע. 8

לשנת   להעסקת עובדיםעם מוגבלות הציגה את התוכנית השנתית עסקת עובדים נגישות והההממונה על 

 אתר המועצה. ב מתהמפורס 2022
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בלות  אנשים עם מוג 5%חייבות לעמוד ביעד של העסקת ת וחברות ציבוריות רשויוהממונה הסבירה כי 

 40%מעל של  " משמעותית" עם מוגבלות בדים עוא לגבי הו. יעד ההעסקה הנדרש םכלל העובדיקרב מ

 .  לאומיוח ביטמוסד למהנכות 

פעילות שהמועצה עושה על מנת  התוכנית השנתית והה ביעד ועל שמעויות של העמידהתנהל דיון לגבי המ

  לקדם את הנושא. 

 
 : הגדלת התקשרות עם חברת אמקול )התקנת משאבות הביוב( . 9

גה של חרי ישנה, מאחר ועם חברת אמקול מזכ"לית המועצה הציגה את הבקשה להגדלת ההתקשרות

 מליאה. ה אישור  נדרש, 25%מעל 

מנת עבודה לאמקול לתיקון משאבת ביוב בתחנת שפיים ע"ס הוציאה המועצה הז 5/11/20תאריך ב

 ₪ כולל מע"מ.    30,648

 תייחודיוההזמנה היתה ע"ס הצעת מחיר של הספק אמקול )יבואן המשאבות וחלקי החילוף למשאבות 

 אלה( ולא נלקח בחשבון בצ"מ.

תוך כדי עבודה   .חילוף הגיעו מחו"ללאחר שחלקי ה 08/6/21ל  19/5/21העבודה בוצעה בפועל בין ה 

 את פירוקה ודרש שעות עבודה רבות נוספות.   אפשרהתברר שאופן הרכבת המנוע הצמוד ליחידה לא 

בנוסף, לאחר פירוק המשאבה התברר שיש צורך בהחלפת חלקים שחוקים נוספים.  המפקח שליווה  

ללא הגיבוי של  ר את תחנת הסניקה קרוב את השיפוץ אישר את העבודות הנדרשות זאת כדי לא להשאימ

 המשאבה השניה שבשיפוץ.

  45,178החשבון הסופי של סך העבודה, לאחר מו"מ והנחה שקבלנו מהספק על חלקי החילוף  מסתכם ב 

 ₪ כולל מע"מ.

הזמנה על ההפרש  בסך  הוצאת  ראישיגה הסבר מניח את הדעת על החר מועצה קיבלשמהנדס ה לאחר 

 כולל מע"מ. 14,350

 ₪ שתוכננו להחלפת שתי המשאבות בתחנה.  150,000המשאבה חסך למועצה כ  שיפוץ על פי המהנדס,

 ת החלטה: הצע
  לחברת אמקול  ₪ כולל מע"מ  14,350ך  לאשר הזמנת הפרש בס

   הצבעה:
 פה אחד  
 החלטה: 

 לאשר את הצעת ההחלטה 
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 מורשי חתימה בגנים: .01

 ליאה:  המלאישור  אתהמובגת המוצהרשימה יגה את "לית המועצה הצמזכ 

 500124/57 גן אלון הורים 
  

    

 תאריך לידה  שם

אורטל  -גננת 
 אברהם 

גננת  16/08/1988
 חדשה 

הורה   03/05/1981 קיט איילת - הורה
 חדש 

 08/09/1961 יקירה בלכמן 
 

 

 ת החלטה: הצע
 וטוקול זה ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו. לפר המצורפים ורשי החתימה  את מלאשר 

   בעה:הצ
   פה אחד

 החלטה: 
 לאשר את הצעת ההחלטה 

 
 : עדכונים.11

   –מניה , גרוואריהבב Stockstadtעיריית בחינת שיתוף פעולה עם 

לפני מספר חודשים נעשתה פנייה אלינו מנציגות ממשלת בוואריה בישראל, ש המועצה הסביר כי רא

 שהציעו לשתף פעולה עם המועצה. 

פשים שיתופי פעולה עם  ר מחאשם יהודים, בים שאינתוש 8,000 -ניה של כמדובר על עיירה קטנה בגרמ

ואנשי  נציגי הממשלה הבווארית בישראל, עם יהריעם ראש העי מספר שיחות זוםלאחר שקיימנו ישראל. 

ביקור   שתוכנן כללחלק מהביקור . עייםבישראל לפני כשבו בביקורם איתם נפגשנו, מטעמם קשר נוספים

ם לא שינויילא יצאה לפועל כתוצאה מבסופו של דבר, , שאת המועצהת עם מליגישת היכרובמועצה ופ

 לו"ז המשלחת.  צפויים ב

במידה וימצאו   רק שיוכל להתממש, סתמן כי שיתוף פעולה אפשרי הוא חילופי משלחות נועריו מעל פנ

  עםהיו במסגרת פעילות מגובשת שתיבנה י, וניההפעילות בישראל ובגרממרבית שיכסו את קורות מימון מ

 ה. הילה של המועצגף הקא

 ף פעולה זה והמשמעויות שלו.  צה לקחת חלק בשיתוהמועונות כנ דיון לגביהתנהל 

גת  והציגו מצר המועצה יו"  -באואר דיוד, והבריק רפאל-ש העיר רא, לדיון  זום באמצעותפו הצטרבהמשך, 

 ם.  ר והפעילויות העיקריות שעל העי

 

 

   רעות חזן שמה: ר

 19:20בשעה:   הישיבה הסתיימה

 

 

 

 אלי ברכה, 

 ראש המועצה 


