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סגל:

בזום:
אורחים:

בזום:

מר שרון סספורטס
מר יצחק אגוזי
עו"ד לימור ריבלין
גב' תמי גלס

-

גב' ורד שני
נני רייזברג
מר ערן אבידור
מר בן ציון איתן
גב' תמי פרבר

-

מנכ"ל
גזבר המועצה
יועמ"ש
מהנדסת ועדה מקומית
לתו"ב
עוזרת ראש המועצה
מ.א .חינוך
מדיה
מנכ"ל חכ"ל
מ.א .שירותים חברתיים
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מר רועי סער

-

מר אמנון קדמן
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גב' מורן סלע אברהם
מר נמרוד שושני
מר יובל עצמון
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יועץ כלכלי
יו"ר הועדה האסטרטגית
ויו"ר ועד כפר סירקין
יו"ר ועד אייל
צור נתן
ר .מנהלת צור יצחק
יו"ר ועד צור יצחק
כפר סירקין
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פתיחת הישיבה דברים לזכרו של חבר המליאה משדה ורבורג יעקב עובדיה ז"ל שהלך
החודש לעולמו בהשתתפות יעל עובדיה רעייתו וחסי אברך -יו"ר ועד שדה ורבורג.
הנושאים :

.1

קיום ישיבת המליאה באופן פרונטלי וגם באופן מקוון ;

לנוכח מגפת הקורונה ובהתאם לתקנות וצווי בריאות העם ,ובהתאם לתקנות לשעת חירום
שהותקנו והמתעדכנות מעת לעת ,ובהמשך להחלטת המועצה מיום  30.03.2020לקיים את
ישיבותיה "מרחוק" באמצעות אמצעים חזותיים ,אנו מחליטים לכנס ולנהל את ישיבות
המועצה באופן שמאפשר לחברי המועצה ו/או עובדי המועצה לקחת חלק בישיבות בין אם
בבנין המועצה ובין אם "מרחוק" באופן חזותי.
קיום דיונים כאמור ייעשה ובלבד שהמשתתפים יכולים להקשיב זה לזה בו בזמנית ,ויכולים
להצביע בעד נגד או נמנע והצבעתם תירשם בפרוטוקול הצבעות נפרד .כמו כן הדיונים
יוקלטו ויתומללו כנהוג בישיבות מליאת המועצה .החלטה זו הינה בהתאם לסעיף  55לצו
המועצות המקומיו ת (מועצות אזוריות) הקובע כי המועצה רשאית לקבוע לעצמה את סדרי
עבודתה ודיוניה.
הצבעה  :פה אחד
החלטה  :מאושר לקיים ישיבה באופן פרונטלי וגם באופן מקוון בו זמנית.

.2

דיווח ראש המועצה ;

חודשה פעילות הועדות הגאוגרפיות ,הותמ"ל והות"ל -המועצה מתמודדת עם מס' ועדות
חדשות :ועדה גאוגרפית עם טירה על אדמות רמת הכובש ,ועדה בנושא אדמות כפר סירקין
והעברתן לעיריית אלעד ,ות"ל דיפו מטרו על אדמות גן חיים .הועדה הגאוגרפית בנושא
מעמדו של הישוב צור יצחק נדחתה.
פגישה עם שר הפנים דרעי – השבוע נפגשתי עם שר הפנים בנושאי הועדות הגאוגרפיות
שבתחומי המועצה שלנו והבהרתי את חשיבות השמירה על השטחים הפתוחים והחקלאיים
וכן את התנגדותנו כממ"א להארכת חוק הותמ"ל.
שנת הלימודים הסתיימה בבתי הספר ובגני הילדים .בית הספר של החופש הגדול ייפתח
ב.1.7
ביה"ס אהרונביץ נמצא בבידוד לאחר ששני תלמידים אומתו כחולי קורונה.
חווה חקלאית -מבין  18רשויות נבחרו  3רשויות להקים חווה חקלאית ואנחנו בינהן .דרך
נוספת לשמור על צביון המועצה ,הקשר בין האדם והאדמה .חווה חקלאית הינה בי"ס לכל
דבר ועניין עם סמל מוסד ותקני כ"א הכוללים :מנהלת צוות מורים ותקן להסעות .ילדי כל
בתי הספר במועצה יזכו להנות משירותי החווה החקלאית.
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.3

העסקת הרב עיני  -אלישמע ;

הרב אינו מתגורר בישוב ולפיכך אינו יכול לתת מענה בסופי שבוע .עמדת ועד הישוב היא
להחליפו.
המועצה היא המעסיקה של הרב ,משרד הדתות לפני עריכת שימוע מבקש את עמדת מליאת
המועצה.
הצעה ראשונה :המליאה מקבלת את עמדת הועד ומסיימת את העסקתו.
הצעה שניה :לקבל את עמדתה של חברת המליאה רחל רבר שעיקר טענתה היא  :שתושבים
מבקשים שהרב ישאר אם יתגורר ואם לא משום שתרומתו רבה לקהילה .התקבל מכתב
אנונימי בשם התושבים בנושא.
הצעה שלישית :עקרונית מקבלים את עמדת הועד אך לאור עמדתה של רחל רבר נבקש
למצות את עיניין המגורים ,אנו נותנים לכך פרק זמן מוקצב בתיאום עם משרד הדתות כי זה
אמור לעלות בועדת הערעורים הקרובה ,פרק הזמן שניתן הוא שבועיים .
נבקש למצות את נוש א עיניין המגורים במושב במידה ויימצא טוב שכך ובמידה ולא יימצא
המליאה תקבל את עמדת ועד הישוב.
הצבעה
אפשרות ראשונה  4 :בעד
אפשרות שניה 6 :בעד
אפשרות שלישית 19 :בעד
החלטה  :לתת אורכה של שבועיים ימים ,הרב יחפש פתרון למגורים הרב במושב בזמן זה,
במידה ולא יימצא פתרון ,הועד יישלח הודעה בכתב למועצה וההחלטה תיכנס לתוקף.

.4

תקציב ועד מקומי כפר מלל לש נת ;2020

התקציב מוגש בעת זו עקב התפטרות הועד וכניסת ועד חדש.
החלטה  :התקציב אושר לכפר מלל.
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.5

פתיחת שני חשבונות בנק ;

המועצה בקשה לנצל סך כ 440 -אלף  ₪מהתקציב העומד לרשותה במפעל הפיס לצורך
מימון חלקה של המועצה בפרויקט מחשבים למורים בחסות קרן אתנה.
עפ"י נהלי מפעל הפיס ,על המועצה לפתוח חשבון עזר ייעודי (חשבון אב) וכן חשבון לפרויקט
זה (חשבון לפרויקט).
לחשבונות אלו יזרים מפעל הפיס את התקציב המבוקש ומשם תשלם המועצה בגין
הפרויקט.
מורשי החתימה בחשבונות הנ"ל יהיו מורשי החתימה הקבועים של המועצה.
החלטה  :המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות אב לפעילויות מול מפעל הפיס – חשבון
פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס – במוניציפל בנק בע"מ.

.6

דיון אסטרטגי בנושא מעמד הישוב צור יצחק ;

עיקרי הדברים:
 .1החלטת המליאה משנת  2015בנושא צור יצחק תקפה.
 .2לקראת הדיון בוועדה הגאוגרפית (שבינתיים נדחה) הציגה הוועדה האסטרטגית
המורכבת מנציגי ציבור ,חברי מליאה ויו"ר וועדי הישובים :צור נתן ,צור יצחק
וקיבוץ אייל מס' חלופות ביחס לצור יצחק .וכן הוצגה מצגת ע"י חבר המליאה איתן
יפתח.
סיכום  :הרוב המוחלט של חברי המליאה ביקשו להישאר עם החלטת המליאה הקודמת
משנת .2015
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.7

תב"ר ים ;

חווה חקלאית –  1נגד – אושר
החלפת מערכת אזעקה ומצלמות במתחם המועצה –  2נמנעים – אושר
יעוץ הכנת תכנית נגישות -אושר פה אחד
שיפוץ והרחבת בית כנסת בכפר מעש -אושר פה אחד
חטיבת ביניים בצור יצחק 5 -נמנעים 2 ,מתנגדים 24 ,בעד – אושר

_____________ ___
אושרת גני גונן
ראש המועצה

_______ _________
שרון סספורטס
מ נכ"ל המועצה
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________________
יצחק אגוזי
גזבר המועצה

