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 (565)  2\5102מס'  פרוטוקול ישיבת מליאה

 , י"ז סיון תשע"ה 5.6.5102  'ה שהתקיימה ביום
 

 ל. שרייבר,, א. זכריה, י. זרגרי, י. גרוסמןד. אפרצב, , ל. ליבוביץ, ש. לבקוביץ,  נוכחים:
 א. גורן  , ש. רואס   :  יםחסר

 נ. צור, י. פרשה., ו. בדריאן, עו"ד א. ממן, ל. גבעא. אביזמר, מוזמנים:
                  

 על סדר היום:       

 (261) 452015אישור פרוטוקול מס'  .1

 לא הוגשו תיקונים .  ל. גבע:   

 ( .7פה אחד  ) מאושר  560החלטה: פרוטוקול מספר             
 

 דיווחי ראש המועצה: .2
המתייחסת לייעוץ ארגוני, חינוכי, תכנוני והשתתפות במימון פארק  אושרה תכנית התר"ת .א

 המשפחה. )התוספות באות לידי ביטוי בעדכון התקציב(.

קיים סמל מוסד בבעלות   –עדכון בנושא הקמת האולפנה המשותפת לשתי המועצות  .ב
 הרשות, מכרז  לניהול האולפנה פורסם היום.

, נמצאו פערים , אנו פועלים יחד עם פיקוד העורף 2.6.2015תרגיל נקודת מפנה התקיים ב  .ג
להשלימם. תא"ל שוקי בן ענת  מונה ע"י רח"ל ) רשות חירום לאומית( כמפקד היישוב 

 בחירום.

התבצעה פריצה לשרתי המועצה ונשלחו מסרונים לתושבים, הוגשה תלונה במשטרה       .ד
 רת המחשוב.והנושא מטופל ע"י חב

 שוק איכרים יוצא לדרך ביום שישי הקרוב כחלק מיישום מדיניות מליאת המועצה. .ה
ביולי,  אנו מבקשים כי חברי המליאה יוקלטו בשיר קצרין ויופיעו   9יום קצרין מתקיים ב .ו

 ביום זה. 
מגיע לביקור השר  לפיתוח הנגב והגליל ח"כ אריה דרעי, אני מזמין את חברי  16.6ב  .ז

 להצטרף לביקור.המליאה 

מדען . בחודש הקרוב תיושם ההחלטה ותינתן דירה \בעבר התקבלה החלטה על דירות אומן .ח
 לפרופ' יוסי גמזו תמורת שעות מעורבות בקהילה.

 
 :5105עדכון פעילות אשכול גליל מזרחי והצגת דוחות כספיים לשנת  .3

 .2014לשנת מציגה את פעילות אשכול גליל מזרחי ואת הדוחות הכספיים נ. צור: 

אשר להם  רלבנטיות לקצרין: פרויקט  גליליום, שירות  מתקיים דיון בנושא תחומי הפעילות 

 , פתרונות אזוריים לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים וטרינרי אזורי, 

 .י. זרגרי, א. זכריה, ד. אפרצב, ל. שרייבר :   השתתפותב      

 

 (.7מאושרים פה אחד ) 5105החלטה: דוחות כספיים אשכול גליל מזרחי  
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 עדכון תמונת מצב בטחוני .4

מציג את תמונת המצב, תרחישי הייחוס , צרכי המיגון, הפערים הקיימים ודרכי  י. פרשה:

 הפעולה מול צה"ל, פיקוד העורף ומשרד הפנים.

מתקיים דיון בהשתתפות ל. שרייבר, ש. לבקוביץ, א. זכריה, ד. אפרצב, ל. ליבוביץ העוסק 

 ., כולל אחזקת מקלטים והסברה לתושביםוההערכות הנדרשת בתמונת המצב

 

 

 הכשרות מחייבות .5

 מציגה את נושא ההכשרות המחייבות .:  ל. גבע

דרישה וכן עלה נושא של  מתקיים דיון בצורך לקבל אישור מליאה ע"פ דרישת הגזבר

 זכריה,להתחייבות העובד לעבודה במועצה לאורך זמן. בהשתתפות ל. שרייבר, א. 

 י. זרגרי, ד. אפרצב. 

החלטה:  מאושרת יציאה להכשרות מחייבות בהתאם לתקציב, היציאה להכשרה תובא 

 (.7לעדכון המליאה. פה אחד )

 ועדת דיור: .6

קיים צורך בחידוש הועדה. בוועדה חברים: נציג  1739ום החלטת ממשלה בהמשך לייש ל. גבע:

יש בנוסף, , נציג  המשרד לפיתוח הנגב והגליל, מנהלת מרכז צעירים ,מנכ"לית המועצה שו"פ

 צורך בנציג מליאה.

נציג שו"פ, נציג  המשרד לפיתוח הנגב והגליל, י. זרגרי,   :החלטה: חברי ועדת דיור הם

 (.7מאושר פה אחד )  מנהלת מרכז צעירים ,מנכ"לית המועצה

 עיר בריאה: .7

תחום העיר הבריאה במרכז השלטון המקומי. אנו מבקשים להצטרף אל  מציגה את ל. גבע:

, למנות חבר מועצה שיעמוד בראש הוועדה לכתוב תוכניתהמיזם. יש למנות עובד המועצה 

 ולמנות ועדת היגוי.

אני מציעה למנות את ו. בדריאן כעובדת המועצה ואת י. גרוסמן כיו"ר הועדה, ואת ל. לייבוביץ 

 כחברת ועדה. 

 ים דיון בנושא חשיבות תחום הבריאות ביישוב בו שותפים א. זכריה, ל. לייבוביץ, מתקי

 ד. אפרצב.

מיזם עיר בריאה החלטה: מליאת המועצה מאשרת את השתתפות הרשות ב

 של השלטון המקומי ומתחייבת לפעול לפי עקרונות "העיר הבריאה" 

 לת הפרויקט ו. בדריאן.יו"ר הועדה י. גרוסמן, חברת ועדה ל. לייבוביץ, מתכל

 ( 7)פה אחד, 
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 פרוטוקול ועדת תמיכות .8

 מציגה את פרוטוקול ועדת התמיכות ואת הטבלה המפורטת.    ל. גבע: 

 :מודיע כי אינו משתתף בהצבעה ובדיון. ש. לבקוביץ

 

 (.6פרוטוקול ועדת תמיכות מאושר פה אחד ) :החלטה

 פתיחת תב"רים:  .9

 : מציג את טבלת פתיחת וסגירת התב"רים המצורפת.אביזמר .א

 מתקיים דיון בהשתתפות י. גרוסמן,א. זכריה, י. זרגרי.

 

 (7) החלטה:  מאושר פה אחד.

 

  5102לשנת  0דו"ח רבעוני מספר  .10

 מציג את נתוני הדו"ח.א. אביזמר:        

 מתקיים דיון בהשתתפות ש. לבקוביץ , א. זכריה.

 (.7מאושר. פה אחד ) 5102לשנת  0החלטה: דו"ח רבעוני מספר  

   

 

  הלוואת פיתוח  .00

מסביר את הצורך בלקיחת ההלוואה. וכי החלטה זו באה במקום ההחלטה במליאה א. אביזמר: 

 מלש"ח וזאת על מנת לקבל אישור לתקציב ממשרד הפנים. 3. מדובר בהלוואת פיתוח בסך 261

שרייבר, ש. לבקוביץ, י. גרוסמן, א. זכריה, ד. אפרצב. בנושא הצורך  .בהשתתפות להתקיים דיון 

 י. גרוסמן מביע התנגדות ללקיחת ההלוואה. בלקיחת ההלוואה וגובה הריבית.

 

מליאת המועצה מסמיכה את א. . מלש"ח  3החלטה: מאושרת לקיחת הלוואה  לפיתוח בגובה של 

. אפרצב לחתום על מסמכי ההלוואה. בנוסף במידה ולא יתקבל תקציב התיישבות צעירה אביזמר וד

 מלש"ח. 0.2לקחת הלוואת איזון בהתאם לאישור האוצר ומשרד הפנים בסך 

 (.6החלטה:  מאושר בעד )

 (.0נגד: י. גרוסמן )             
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 .עדכון תקציב:05

 הצורך בשינויים.מסביר את וא. אביזמר מציג את הנתונים ע"פ הטבלאות המצורפות 

 .מלש"ח  21,110,111החלטה: מאושר עדכון התקציב על סך 

 (.7מאושר פה אחד )

 

 הצעות לסדר:. 03

 זכריה: הצעה בנושא רישום פרוטקול.  .א

התקבלה פה החלטה אומללה בנוגע לרישום פרוטוקול, כך שאין ביטוי בפרוטוקול לשיח 

 המתקיים ולדיון.

 תום לב ובמחשבה טובה וכנה.ביכול להיות כי הדברים נעשים 

הפרוטוקול האחרון היה הקש ששבר את גב הגמל, בו אין ביטוי לדעתם של חברי המליאה. 

הפרוטוקול צמצם את מה שמחייב החוק ולא יכול להיות שפקידי המועצה יהיו אלה שייתנו 

 משקל למה חשוב ומה לא.

 וחופש ביטוי.  חשוב מאוד שגם למיעוט יהיה ביטוי. אנו מדברים על שקיפות

 אני מציע שנחזור לפרוטוקולים של שנים עברו בהם הובא לידי ביטוי הדיון. 

מתקיים דיון בו משתתפים ל. לייבוביץ, ל. שרייבר, י. גרוסמן, א. זכריה, ד. אפרצב, ש. 

 לבקוביץ

 

 בעד הצעת א. זכריה: א. זכריה, י. גרוסמן.

 נגד הצעת  א. זכריה: ש. לבקוביץ, ל. שרייבר, ל. לייבוביץ, י. זרגרי, ד. אפרצב

 

 .החלטה: ההצעה לסדר בנושא רישום פרוטוקול נדחית

 

 הצעה בנושא מדיניות שיתוף תושבים בשירותי המועצה: א. זכריהב.

יע אני מצאני חושב שמועצה מקומית קצרין צריכה לפרסם את כל השירותים שהיא נותנת. 

 שיהיה סבב בין אגפי המועצה, וכל אחד יציג את האגף עליו הוא אחראי. 

 מתקיים דיון בהשתתפות ל. שרייבר, א. זכריה, ד. אפרצב.

המועצה תפרסם את שירותיה, ע"פ מאושרת הצעתו של חבר המועצה א. זכריה ובה החלטה: 

 מחלקותיה השונות.

 (7) -פה אחד
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 בחינוך 5%ועדת  הצעה בנושא: . י. זרגריג       

לא מממשת את הפוטנציאל      מהגלום קיימת תחושה כי התוספת של שני האחוזים בארנונה         

 בה ולעיתים מפספסת את המטרה העיקרית. 

אני מציעה כי המליאה תהיה שותפה לתהליך קבלת ההחלטה ותבחן את הפרוייקטים לפני יציאתם 

 לפועל.

לציין חינוך יהיה כדין התקציב כולו ויובאו לאישור במליאה. מבקש ארנונה ב 2%זכריה מציע שדין  .א

כי נמנע מהצבעה כמחאה  על העובדה שמציעת ההצעה התנגדה לאותה ההצעה כשאני הצעתי לפני 

מתקיים דיון בו לוקחים חלק מספר חודשים. מסכים עם התוצאה אך לא עם הנימוקים וההסברים. 

 לייבוביץ, ד. אפרצב, א. זכריה, י. גרוסמן.ש. לבקוביץ, ל. שרייבר, ל. 

 

 (5בעד:. אפרצב, י. זרגרי, ל. שרייבר, ל. לייבוביץ, ש. לבקוביץ, )

 (1) א. זכריהנמנע  

 י. גרוסמן לא נכח בעת ההצבעה.

 

החלטה: מחלקת חינוך תציע פרויקטים חינוכיים אותם תאשר מליאת המועצה יחד עם כלל תקציב 

 לת.מתבט 5%המועצה, ועדת 

 

 . שאילתה של חבר המועצה יוני גרוסמן בנושא האולפנה ותשובת ראש המועצה05

 מצורפות כנספח.      

 

 

 

 

 

 . גבערשמה: ל

 
 


