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     34מס' מליאה  פרוטוקול

 16:30בשעה:  20/03/2022אשר 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 

 ( א הצבעהזום ללב) 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: 

 המועצה  מזכ"להילה טרייבר ,
 י  לו-ינסקי עדי סדעו"ד 

   המועצהגבי פל, מהנדס 
 רון רותם, משקיף 

 ניקוב, מבקרת המועצה  אורלי רז
 אילן אייזן  אד' 

 (  )הצטרפה בזום אולגה ששקיס, גזברית המועצה
 

 על סדר היום: 
 תוכנית מתאר כוללנית   .1
   2022תקציב  .2
 2022תקציב וועדים  .3
 עדכון מורשי חתימה בגנים   .4
 רוצים  ח שלעדכון חברים בוועדת הביקורת  .5
 2021סיכום מכרזים וזוכים לשנת  .6
 דכונים  ע .7
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 : תוכנית מתאר כוללנית. 1

"ר ד,  גיל שגיא, צביקה מינץ, אורלי הדס, מיכל ליכטנשטיין  , אבנר אופקהצטרפו לדיון: 
 לנר  משה, מתן כתריאל, דלית דסון

ד  רפוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נאד' אילן אייזן הציג את המצגת המצורפת לפר  
 ממנו. 

ביה  הנהלת המועצה, תושחלק ו לקחו שנעשה עד כה שב סרק את התהליךילן א
היא מתוקף חוק  קיומה של תוכנית מתאר כוללנית כי הוסבר ך המשב. ומנהל התכנון

ישנה חשיבות לעמידה , ומשכך, התכנון והבניה, ומעניקה סמכות לוועדה המקומית
 כנדרש.  קוף התוכניתנים ובתיבלוחות הזמ

 תנהל דיון בנושא: ה
, שאינם והביוב בארסוףת המצוק הסדרת בעייכן לארסוף קדם, ול ה תכנוניתהסדר -

הנושאים  ר את דיהחוק מגכי ר הוסבמתאר הכוללנית. תוכנית ה בבאים לידי ביטוי 
ת מתאר  וות תוכנישנלן סמכות , וכי לתוכנית אישאותם התוכנית אמורה להסדיר

 ללו. ם המתייחסות לנושאי ארצית אשר
מסדירה במסגרת השטחים הקיימים,  הוסבר כי התוכנית  –הסדרת אזורי התעסוקה   -

    .  ום אזורי תעסוקהיאת קהקרקעות ת על ת הזכויומבחינ אתהמאפשרים ז
 "ח בפלשימוש   –קלאות ח -
   – וטיילות תיירות -

 :  לקחו חלק בדיון 
לי סלע, שרון רומם, תמנה  אורלי עמיר, מירב קורן, צי וקי ארליך,, שדני מנהיים

נשטיין, מהנדס המועצה, מזכ"לית המועצה, סגן ראש מיכל ליכט ,ן אייזןילאשמאלי, 
 ועצה ראש המ המועצה,

 

 :  2022 תקציב. 2

המצורף לפרוטוקול זה   2022תקציב המועצה לשנת ה את גזברית המועצה הציג

כולל תוספת קציב המועצה הסבירה כי הת תמזכ"לי מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. ו

חייבה להחזיר את תחלק מהישובים כאשר המועצה האושרה לנה שארנושל העלאת 

ה , בנוסף המועצה יוצאת לסקר סכום הגביה בניכוי עמלת הגבייישוב את מלוא ל

 נונה בגין סקר זה. ארפת סכולל תועל פי חוק והתקציב  שמחויבנה ארנו

זרבה ב רתקצנדרש ל לא מעמדה כרשות איתנה יבדה את אמועצה שה מכיווןהשנה, 

 שיועד לכך חולק בין המחלקות.  התקציבו

 .מנהליםהעבודה שהציגו הפי תוכנית  אגפים נעשה עלצוב הקת

כפי  נשאר שלהם ,תקצוב כספיים של הישובים ובתי הספר הבדיקת הדוחות הלאחר 

 .   20-21שהיה בשנים 

 כמה משרות וגידול במספר הסייעותץ במשמעותי , יש קיצואין שינוי  –תקציב כ"א 

 לדים. בהתאמה לאבחון של היוקצבות שמת האישיות

 

 .  ב השוניםקציהת וסעיפי הארנונהסקר  ב תנהל דיון סביה    
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 : צעת החלטהה  
   2022ב המועצה לשנת קצילאשר את ת

 הצבעה:  
 פה אחד  
 :  החלטה

 לאשר את הצעת ההחלטה 
 
 :  2202תקציב וועדים מקומיים . 3

  זה  המצורף לפרוטוקול  2022יגה את תקציב הוועדים לשנת גזברית המועצה הצ
, והוא יאושר  ת התקציבאודים טרם העבירו א ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

 בהמשך. 
כי הפורמט  ושווה לתקציב שנה קודמת ויב מצתקהמועצה הסבירה כי ה תמזכ"לי

פורמט משרד הפנים ה להוסיף לחבר המליא, בנוסף הציע הוא פורמט משרד הפנים
 יתשנה נוכחהמקומי ל לל המפרט את פעילות הועדמ

לי שמפרט את הנעשה  ילון וחשבון מהכנת דיהמקומי חובה על  דלוועהוסבר כי 
 בסוף השנה. 

 
 : צעת החלטהה  

   2022לשנת   הוועדיםב קצילאשר את ת
 :  הצבעה

 פה אחד  
 :  החלטה

 לאשר את הצעת ההחלטה 
 
 : רוצים ברים בוועדת הביקורת של חעדכון ח. 4

 רוצים:  של חהמבוקש בוועדת הביקורת  הציגה את השינוי צהת המועמזכ"לי
   מרגלית צ'ונםתחליף  תומר בראוןאת 

 
 :  צעת החלטהה

את ף מרגלית צ'ונם תחלי –עדכון החברים בועדת הביקורת של חרוצים  לאשר את 
 תומר בראון.  

 :  הצבעה
 פה אחד  
 :  החלטה
 את הצעת ההחלטה לאשר 

 
 ן מורשי חתימה בגנים: עדכו. 5

רשי החתימה בגנים וברשימת מ הנדרשים ציגה את העדכוניםעצה ההמולית מזכ" 
ווה חלק וטוקול זה, ומהרלפקבות תחלופת כוח אדם על פי הרשימה המצורפת  בע

 .  בלתי נפרד ממנו
 
 :  צעת החלטהה

 החתימה בגנים  עדכון מורשילאשר את 
 הצבעה:  

 אחד   פה
 :  החלטה

 לאשר את הצעת ההחלטה 
 



 

4 

 

  ??עדכונים /תב"רים. 6
עלה ר, טבגני כפר נמבנה  קריסה שלסכנת המועצה הסבירה כי בעקבות לית מזכ" 

רוקטור  לקונסטהמועצה פנתה צורך המיידי במציאת פתרון חלופי לאכלוס ילדי הגן. ה
שתה פנייה למשרד , אך במקביל נעסתוריק ולהימנע מהשינסה למצוא פתרונות חיזו

   .עד למציאת פתרון קבוע "ר מ 90בגודל של כ החינוך שיספק מבנה יביל זמני 
אש"ח מאצ'ינג של  120מורכב מ אש"ח, אשר  300התב"ר המבוקש יהיה על סכום של 

אש"ח למדידות והתאמות של   60 מקרנות המועצה כוללת גםמשרד החינוך, והיתרה 
  המבנה. 

 

 

 

    הילה טרייברשמה: ר

 19:30בשעה:   הישיבה הסתיימה

 

 

 

 

 ה, כלי ברא

 מועצה ראש ה


