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פרוטוקול ישיבת מועצה 2/2018
התקיימה ביום 20/6/2018
השתתפו
בני בן-מובחר – ראש המועצה.
אמנון אמר – שדה אליעזר
מוריס פרץ – יובל.
ירון בלחסן – רמות נפתלי
יהודה דיין – אליפלט
שמעון אלון – כחל
אבי סילוק – אמנון
נאוה בר-לב – שאר ישוב

נעדרו
מאיר ביטון – בית הלל
יצחק בוזגלו  -דישון
טלי קרני  -כורזים
ארנון אוחנה  -כרכון
איתן דוידי  -מרגליות
אבנר קידר – משמר הירדן

דיון בסדר היום
 .1אישור סדר היום
בני – מבקש להוסיף לסדר היום בקשת רמות נפתלי לאשר שטח להקמת לולי הטלה ,לאחר שזכו ב 12-מכסות.
הפנייה הגיעה ונבדקה ע"י הצוות המקצועי ,ונמצאה כשירה ואין כל מניעה מצד המועצה להביא אותה להחלטה.
כולם בעד ,אין נגד ,אין נמנעים.
הצבעה–
המועצה מאשרת את סדר היום ,כולל הוספת נושא לבקשת רמות נפתלי.
החלטה –
 .2בקשת אגש"ח קדש נפתלי להקמת חוות לולי הטלה
קובי – הישוב איתר שטח מצפון ליישוב בגודל  24דונם .ומבקש שהמועצה תשתתף עם היישוב בהגשת התוכנית,
כאשר האחריות מכל בחינה מוטלת על היישוב.
שמעון – האם היישוב מפקיד כתב שיפוי מול המועצה?
בני – היישוב הפקיד כתב שיפוי בוועדה לתכנון ובנייה והוא מכסה את המועצה.
הצבעה – כולם בעד ,אין נגד ,אין נמנעים.
החלטה – המועצה מאשרת בהתאם לנוסח המצורף.
המועצה מאשרת כי בהתאם לבקשת אגש"ח קדש נפתלי התוכנית שבנדון תוגש בשם המועצה האזורית מבואות
החרמון ואגודת קדש נפתלי ,מושב עובדים להתיישבות חקלאית שיתופית בע"מ (להלן – "האגודה") כיזמי
התוכנית ,לצורך הקמת חוות לולים להטלה בגוש  13656וחלק מחלקה  11בשטח של כ –  24דונם.
האגודה תישא בכל האחריות לקבלת הזכויות מרשות מקרקעי ישראל ולקידום התוכנית לשינוי ייעוד משטח
חקלאי לשטח חקלאי מיוחד ועליה יחולו כל ההוצאות של התכנון (אדריכל ,מדידות ,יועצים) והבינוי.
התוכנית תעמוד בכל דרישות וועדות התכנון (מקומית ,מחוזית) ודרישות משרד החקלאות.
האגודה תישא בכל האחריות ובכל העלויות שיידרשו בהליך של אישור התוכנית ,קרי – עלויות התכנון ,תשלומי
אגרות והיטלים במידה ויידרשו.
האגודה תיתן כתב שיפוי לוועדות התכנון כחוק לפיו היא תישא בכל עלויות הפיתוח של המתחם הכולל נגישות,
תשתיות מים ,ביוב ,חשמל כפי שיידרש (מצורף תשריט).
האגודה תבטח את כל הסיכונים הכרוכים בתכנון ובביצוע חוות הלולים ותרשום את המועצה כמוטב בפוליסת
הביטוח .פוליסת הביטוח תומצא למועצה.

 .3אישור תברי"ם

מבקש לאשר את רשימת התברי"ם:
נושא

מס'
תב"ר

גורם מממן

סכום בש"ח

713

הגדלה – שיפוץ מקווה ביובל

75,000

השתתפות הישוב

759

הגדלה – שיפוץ מקווה בכרכום

16,000

השתתפות הישוב

728

הגדלה  -מגרש דשא סינטטי באליפלט

381,000

משרד הפנים תקציב פיתוח 2018

793

רכש ציוד לצוות צח"י

100,000

משרד הבטחון

795

מרכיבי בטחון במוסדות חינוך

20,000

משרד החינוך

796

תכנון תשתיות  41יח"ד באליפלט

100,000

משרד השיכון

797

תכנון תשתיות  88יח"ד בדישון

200,000

משרד השיכון

798

חיזוק מוסדות חינוך ברשויות קו העימות

23,000

משרד החינוך

800

שדרוג תאורה במגרש מיניפיץ' באמנון

108,000

801

סקר ערכי נוף וטבע

250,000

המועצה להסדר ההימורים 77,029 -
קרן שיקום תשתיות אמנון 30,971 -
רשות מקרקעי ישראל

802

הקמת  2כיתות גן חינוך מיוחד במתחם המועצה

1,600,000

803

שיקום תאורת בטחון ביובל ומרגליות

50,000

משרד החינוך – 1,479,422
הכנסות מקרנות המועצה – 120,578
משרד הבטחון

804

שינויים והתאמות במוס"ח בי"ס שיקומי שחפים

611,513

משרד החינוך

805

הקמת גן משחקים בכחל

240,000

משרד החקלאות

806

הקמת גן משחקים באמנון

240,000

משרד החקלאות

807

תיירות יין בגליל קבלת שבת

48,000

משרד החקלאות

808

תיירות יין בגלילה  -זה אליפלט

48,000

משרד החקלאות

הצבעה–
החלטה -

כולם בעד ,אין נגד ,אין נמנעים.
המועצה מאשרת את רשימת התב"רים המפורטת לעיל.

 .4אישור פרוטוקול ועדת תמיכות 1/2018
בני – מבקש לאשר את התמיכות שהומלצו ע"י ועדת התמיכות בישיבה .1/2018
כולם בעד ,אין נגד ,אין נמנעים.
הצבעה –
המועצה מאשרת את המלצת ועדת התמיכות בהתאם לפרוטוקול ישיבה .1/2018
החלטה -
 .5אישור פרוטוקולים  – 6/2018 ,5/2018ועדת הנחות
כולם בעד ,אין נגד ,אין נמנעים.
הצבעה –
המועצה מאשרת את המלצות ועדת ההנחות בהתאם לפרוטוקולים .6/2018 ,5/2018
החלטה -
 .6אישור צו המיסים ל2019-
כולם בעד ,אין נגד ,אין נמנעים.
הצבעה -
המועצה מאשרת את צו המיסים לשנת  2019כפי שהוצג בחומר שהוגש למשתתפים.
החלטה -

 .7אישור הצעה לבחירת ועדת בחירות
ההחלטה תדחה עד לאחר מינוי מנהל בחירות מטעם משרד הפנים .אפשרי שההחלטה תיעשה במשאל טלפוני.
עדכונים – ראש המועצה
המועצה נמצאת בתנופת הרחבות שלא היתה כמותה:
שאר ישוב החליטו מסיבות שלהם לבטל החלטה קודמת להרחבת הישוב.
כורזים –  100יח"ד בתכנון מפורט.
כרכום – קיבלנו את תוכנית המדידה ל 100 -יח"ד.
אמנון – מתוכננת הרחבה נוספת.
כחל – מתוכננת הרחבה נוספת.
רמות נפתלי – מתוכננת הרחבה נוספת.
דישון – תב"ע לקראת אישור סופי ,התוכנית נחתמה.
מרגליות – מתוכננת הרחבה של  50יח"ד .
מגרשי מיניפיץ – התקבלה החלטה עקרונית לבצע קירוי של כל מגרשי המיניפיץ בישובים.

