
  
 

1 
 

 

 בס"ד 

 

          

  2020אוגוסט  11 שלישי יום

  2020/80/11בתאריך  2020/70מועצה מס'  מליאתפרוטוקול ישיבת 

 חסרים                                                                                             נוכחים                                 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,, אלי סבג עוזר ראש המועצהתומר טבקעו"ד  -היועמ"ש גזברית, -מנכ"לית, חנה שטיין-קרן פטל משתתפים:

 נציג פרוד )משקיף(  –רשות שמורת הטבע, עידן נאמן  –רזיה זהבי, שי קורן 

 

 סדר היום: 

 .30/6/2020בתאריך  06/2020, 10/6/2020בתאריך  05/2020אישור פרוטוקולים  .1
 מינוי לוועדות.   -יוסף סלאמה  -חבר מליאה מעין אל אסד  .2
 ועדת תמרור אישור החברים: עמית סופר, אריה שלג, אהרון סודרי. .3
 נחל דישון -להכרזת שמורת טבע  בקשת רט"ג  .4
 אישור תקציבי ישובים. .5
 אישור תב"רים. .6
 יועץ המשפטי. -אישור מתן שיפוי למפעל הפיס  .7
 אתי אלקובי.  –עוזרת סגן ראש המועצה  -אישור משרת אמון  .8
 . 2018בהתאם להסדר ינואר  –עדכון שכר בכירים  .9

 אישור הרכב המועצה הדתית:  .10
 מושב דלתון 050650480 א. מאיר מעתוק, מס' ת.זהות
 מושב כרם בן זמרה 031958184ב. אליהו דדוש , מס' ת.זהות 

 מושב אביבים 068362888ג. שלום פרץ, מס' ת.זהות 
 

 שם מועמד שם ישוב  
 עמית סופר בר יוחאי 1
 סודרי אהרון אמירים 2
 יוניביסמוט  אמירים 3
 אייל דמרי ביריה 4
 כחלון יצחק בר יוחאי 5
 אלגלי אלגלי דלתון 6
 אלגלי אברהם כפר חנניה 7
 ימין אליהו כרם בן זמרה 8
 אלימלך אורן לבנים 9
 שלג אריה מירון 10
 לוין יעקב מירון 11
 יוסף סלאמה אסד-עין אל 12
 מרעי מג'יד אסד-עין אל 13
 דדוש חיים עלמה 14
 בעדאש אבי עלמה 15
 כלפה דוד  עלמה 16
 גוש ממדוח ריחאניה 17
 פרגיאן יצחק שזור 18
 בן שאנן אברהם שפר 19
 אבנר מאירוביץ כדיתא  20

 הערות  שם מועמד שם ישוב  

  דהן עמי אביבים 1

  נאמן רינה אמירים 2

  ביתן עזר  ביריה 3

  ציון ארביב ביריה 4

  סויסה בנימין בר יוחאי 5

  ג'רבי דוד בר יוחאי 6

  יקוטי מוריס דוב"ב 7

  יקוטי אסנת דוב"ב 8

  מוטי גרידיש דלתון 9

  פרומוביץ דורון דלתון 10

 הודיע שלא יגיע כמיסה הלל חזון 11

  דעדוש סיני טפחות 12

  שמאכה שמעון כלנית 13

  סרפטי רוני  כפר חושן 14

  אלמליח מאיר כפר חושן 15

  אלקבץ מוטי כפר חושן 16

  שמכה מוטי כפר חנניה 17

  אבו אברהם כפר שמאי 18

  רוזנברג דורין כרם בן זמרה 19

  שכיבחלאג  אסד-עין אל 20

  גילה יחיאל עמוקה 21

  פורר לבנת פרוד 22

  תורכ ג'יהאד ריחאניה 23

 הודיע שלא יגיע עג'אווי קאסם ריחאניה 24



  
 

2 
 

 
 
 
 

 נציגי השר: –כמו כן, אנו מבקשים למנות את החברים הבאים 

 ישוב בר יוחאי 033887035א. אביחי ציאדה, מ' ת.זהות 
 מושב כפר ספסופה  031482920ב. חגית בן סימון, מס' ת.זהות 

 מושב ביריה 303157234ג. ראובן חדיף, מס' ת.זהות 
 ישוב ליבנים 55693345ד. בצלאל מעודה, מס' ת.זהות 

 

 11/8/20  07/2020מס'   ישיבת מליאה פרוטוקול

 

  30/6/2020בתאריך  06/2020, 2020/10/6בתאריך  05/2020ישור פרוטוקולים א :1נושא 

 
 . הפרוטוקולים לפניכם:  עמית סופר, ראש המועצה

 
 

 -החלטה
 מאושר פה אחד 

 
 
 

  מינוי לוועדות -יוסף סלאמה  -חבר מליאה מעין אל אסד  : 2נושא 
 

  18:00הישיבה הינה ישיבה נדחת  והחלה בשעה : 
 

סאם, זאת ההזדמנות להוקיר יואת ו:  מקבלים בברכה את יוסף סלאמה שמחליף עמית סופר, ראש המועצה
 .  שתאם רבות סאם חטאריוותודה ל

 
 : אני מוכן לתרום בוועדת תמרור אם תרצו. אבל קודם וועדת תכנון. יוסף סלאמה

 
 מעלים לאישור הצטרפותו של החבר לוועדת תיכנון ובנייה במקומו של ווסאם –עמית סופר 

 
 מאושר פה אחד  - החלטה

 
 

 ועדת תמרור : 3נושא 
 

 : אישור החברים
  מית סופר, אריה שלג, אהרון סודריע
 
 

 :  החברים נדרשים לאשר את צירוף החברים לוועדת התמרור. עמית סופר, ראש המועצה
 
 

 – החלטה
 מאושר פה אחד  
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  נחל דישון -רט"ג להכרזת שמורת טבע  : בקשת 4נושא 

 
 

 : נציגי היישוב צריכים להיות ולא זומנו, אני חושב שיש לדחות את זה. אלי ימין
 

 : אפשר לשמוע אותם ולא לקבל החלטה. אריה שלג
 
 

 רשות שמורת הטבע מציגים מצגת לחברי המליאה.  –רזיה זהבי, שי קורן 
 
 

: אני מתכננת רשות הטבע והגנים, בנושא תכנון ומנהל ישובים. נפגשנו עם נציגי הוועדה פעמיים שלוש, רזיה זהבי
 שנה. אנחנו היום בהליך.  17, מלפני 2003הוועדה המקומית אישרה את התכנית ב 

קציר, נחל  באיזור נחל דישון, נחל ל, תכניות גדולות ליער, הר אביביםהתכניות הומלצו לוועדה מקומית מרום גלי
המטרה של הדיון היא לפי חוק גנים ושמורות, אדמון ונחל דלתון, שטחים שמשקיפים על איזור המדרונות. 

התכנית מאושר ועבר ועדה מקומית, מחוזים, מועצת גנים, התכנית היא מאושרת. ויש לנו חוזה חכירה. היום 
 השטח הוא בעל משבצת. 

אני צריכה לפי חוק גנים ושמורות, התכנית מגיעה לשר הפנים והוא  בגלל שזה יותר מסובך להכריז על שמורה,
עשינו את השטח.  צריך להתייעץ עם ראש הרשות המקומית. ההכרזה הזאת נותנת בידי הרשות אפשרות לאכוף

 תהליך ארוך ונפרד, יש בקשה להרחבת יישוב. זה תהליך שמתקדם. 
רוצים לסגור את כל הסוגיות בנפרד. יש בשוליים של השמורה אנחנו בדיונים וסידורים מפברואר האחרון ואנחנו 

שטחים שבטעות נכנסו לשורת עצים או שורות מעובדות, ביקשו לא להכריז עליו, גרענו שטחים ועשינו תיקוני 
גבולות וסיור בשטח. מטרת הדיון היא לקבל את תמיכת המועצה המקומית מרום הגליל. יש לנו את המצגת 

 עביר אותה במסודר.מפורטת ואנחנו נ
 

 : התכניות נמצאות במנהל התכנון ויש את המפות. שי קורן
 
 

נטוע,  : אתמול הייתי נוכח בפגישה ושמעתי את הרעיון. אני חושב שאם יש בעיה בשטח מסוים, שהואאריה שלג
אבל בגדול אנחנו מאשרים. אנחנו לא רוצים לפגוע באנשי כרם בן זמרה אני חושב שיש לדון על זה לעמוק יותר, 

או באנשי עלמה.  בגדול אנחנו בעד. במידה וצריך לאשר היום על לקחת את השטחים או להוריד, אני אישית לא 
 יכול לפגוע ולהחליט. אני מאמין שמה שהם אומרים זה הגיוני. 

 
 : למה לתת אישור ולהתנות אותו? דוד כלפה

אני מציע לחדד את מה שאריה הציע, במקום לאשר בהתניה, נעבור על המפות, נקבל את המצגת, כל נציג ילך 
לוועד החקלאי, אם יהיו בעיות, נגיע לישיבה הבאה ונחליט אם זה חיוב או שלילה. אתם לא תצטרכו להגיע במידה 

 וזה טרחה בעבורכם. 
 
 

 ציגים, זה לא משהו שהגיע במפתיע.  :  בשנה האחרונה נפגשנו עם כל הנרזיה זהבי
 

 (: במידה והמליאה לא מאשרת, מה תעשו? מג'יד )עין אל אסד
 

: ההתנגדות צריכה להיות עניינית לשר הפנים, לא אלינו. יכול להיות שיכריזו על זה. זה צריך להיות שי קורן
אי יוכל לפעול מול המנהל החקלמהותי. צריך להעלות דברים לראש המועצה. כל מה שהוצאנו זה פלישות. 

 להסדיר. 
 
 

: לי אין עניין בסיפור הזה, אבל מן הצדק, המליאה לא יכולה לאשר אם לא נוכחים נציגי המליאה יוסף סלאמה
המנועים בדבר. בשביל זה מה שהעלו בהתחלה, זה צריך להיות בנוכחות נציגי הישובים. אני ממליץ לכל נציג 

 ם. להחליט בשבילתכנית ספציפית ליישוב שלו. אנחנו לא יכולים לגזור ומיישוב שנוגע בדבר, לקבל 
 

 : כל מה שהאדון המכובד הציע, אנחנו עשינו את זה במשך שנה, כולל ביקור במקום.רזיה זהבי
 

 : אם זה חיכה שנה, זה יחכה עוד חודש. אלי ימין
 

 . שיתופי פעולה טובים עם רט"גיש כמה נאמר מילה טובה לנציגים,   :עמית סופר, ראש המועצה
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לדאוג  של היישובים הרלוונטים: אני מציע שזה יהיה באחריות של כל חבר מליאה עמית סופר, ראש המועצה
 . מדובר ביישובים עלמה, כב"ז, דלתון. לזמן אותו לישיבה 

 
  -החלטה

הרלוונטיים לפני המליאה והחומר יועבר לנציגי היישובים  לישיבת מליאה הבאההוחלט פה אחד על דחייה 
   והם יגיעו אליה מגובשת בעמדת היישובים

  
 
 

 אישור תקציבי ישובים: 5נושא 
 

כפר שמאי יש בעיה שיו"ר הוועד נפטר, ויש מצב ₪,  320,351: תקציב כפר חנניה, הסכום שלו הוא אלי סבג
אופוזיציה ואי אפשר להגיש תקציב. הגענו לנוסחה, כרגע הכל נמצא במשרד הפנים  2 –קואליציה ו  2שכרגע 

 . 1:12,  2019למנות חבר שיהיה פורום. הם עובדים לפי תקציב  
 

 : זה המצב החוקי וזה הפתרון.  אין הבא בתור ברשימה. עו"ד תומר טבק
 
 

 אושר פה אחד ₪    320,351החלטה : תקציב כפר חנניה על סך  
 

 אישור תב"רים: 6נושא 
 
 

נשלחה לכם רשימה, נוסף תב"ר של בי"ס חמ"ד, והיה תב"ר שהוא לא נכון ואני  חנה שטין, גזברית המועצה:
 הורדתי אותו. 

 
 פרויקטים חדשים

 משרד מממן שם הפרויקט מס"ד
סך השתתפות 

 המשרד
 סה"כ תקציב

1 
 87טפחות תשתיות ל 

העתקת  -יחידות דיור
 עצים

 ₪  62,000 ₪  62,000 והשיכוןהבינוי 

2 
הקמת מרכז תכנון ל

)מיקום בין תיירותי מסחרי 
 המועצה לבין בר יוחאי (

 (80%רשות מקרקעי ישראל )
 (20%מועצה )

417,440  ₪ 
104,360  ₪ 

521,800  ₪ 

 הקמת מחסן חירום  3
 ביטחון  

 פנים
 מועצה 

65,000  ₪ 
63,000  ₪ 
2000  ₪ 

130,000  ₪ 

 קשרמכשירי  4
 פנים 

 מועצה )תקציב הג"א( 
120,000  ₪ 
30,000  ₪ 

150,000  ₪ 

5 
רכישת ערכות הפגה 

 קורונה 
 ₪  200,000 ₪  200,000 מפעל הפיס  

6 
חיזוק גדר ביטחון בישוב 

 אביבים
 ₪  1,300,000 ₪  1,300,000 פיקוד העורף  

 ₪  100,000 ₪  100,000 הבינוי והשיכון    הצטיידות מועדוני נוער  7

8 
רכישת אוטובוס להסעת 

 תלמידים 
 ₪  336,000 ₪  336,000 מפעל הפיס  
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 המשכיים  פרויקטים

1 
הקמת שחב"ק בישוב 

 )הגדלה(דלתון 
 ₪  180,000 מפעל הפיס   

₪  765,000קיים תקציב מאושר ע"ס 
סה"כ ₪ ,  180,000וזא הגדלה ע"ס 

 ₪  945,000תקציב יהיה 

2 
שיפוץ ושדרוג מגרש 

כדורגל בריחניה 
 )הגדלה(

 ₪  150,000 מפעל הפיס   
₪  696,380קיים תקציב מאושר ע"ס 

סה"כ ₪ ,  150,000וזא הגדלה ע"ס 
 ₪  846,380תקציב יהיה 

3 
 28כבישים פנימיים  

 בישוב ע.א.א )הגדלה( 
 ₪  597,217 הבינוי והשיכון

 1,966,021קיים תקציב מאושר ע"ס 
₪  597,217וזו הגדלה ע"ס ₪ 

( סה"כ 1087+ 1064)יתרות מתב"ר 
   ₪  2,563,238תקציב יהיה 

4 
שכונות ותיקות בעין אל 

 )הפחתה(אסד 
  ₪ 227,217-  הבינוי והשיכון

סכום של  1064הפחתה מתב"ר 
 2126והעברתו לתב"ר ₪  227,217

 בעין אל אסד 28כביש 

5 
השלמת פיתוח בעין אל 

 )הפחתה(אסד 
 -₪  370,000 הבינוי והשיכון

סכום של  1087הפחתה מתב"ר 
 2126והעברתו לתב"ר ₪  370,000

 בעין אל אסד  28כביש 

6 
מאסף ביוב וניקוז בכפר 

 )הפחתה(עין אל אסד 
 -₪  2,582,629 והשיכוןהבינוי 

סכום של  740הפחתה מתב"ר 
והעברתו לתב"ר ₪  2,582,629

 השלמת פיתוח וניקוז 2101

 

9 
שיפוץ בית עלמין בישוב 

 עין אל אסד 
 הפנים 

 ש"ח 329  600,
 ש"ח 150    000

 ש"ח150,000
 426,422  ₪ 

1,056,222  ₪ 

10 
ציוד לריהוט גלובאלי לבתי 

 (2020ספר )
 ₪  177,140 ₪  177,140 מפעל הפיס

11 
רכישת מחשבים לבית 

 ספר אור הגנוז בנים
 ₪  33,120 ₪  33,120 מפעל הפיס

 ₪  100,000 ₪  100,000 ביטחון שיקום דרכי ביטחון בדובב 12

13 
רכישת מחשבים לבית 
 ספר יעקב ולאה בנות

  ₪ 36,432  ₪ 36,432 מפעל הפיס

  ₪ 37,800  ₪ 37,800 זבונות יקרן ע לימודי נגינה 14

15 
העתקת שער ביטחון 

 בישוב דובב
 ₪  20,000 ₪  20,000 ביטחון

16 
רכש ציוד לצוותי צח"י 

לישובים כרם בן זמרה + 
 דלתון 

 ₪  50,000 ₪  50,000 הביטחון 

 ש"ח50,000 ש"ח 50,000 מפעל הפיס  שיפוץ גן בראשית שמיים  17

18 
 מרחבי הכלה בי"ס חמד

  מירון
 ש"ח 70,000 ש"ח 70,000 חינוך 

19 
 ₪  73050 ₪  73,050 וךנחי 2020גידור ושערים 

 ₪  67,000 ₪  67,000 הפנים  מכרז חברת ייעוץ  20
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 מאושר פה אחד החלטה: 
 

 יועץ המשפטי -שיפוי למפעל הפיס  אישור מתן: 7נושא 
 

וביניהם כתב שיפוי למפעל הפיס, שאם נפלה טעות בהצעה, או המועצה מבקשת אישור  עו"ד תומר טבק:
. אנו צריכים אישור המועצה. מדובר מא בזכויות קניין, אז המועצה תממן את הדבר אם מפעל הפיס ייתבע לדוג

 ה. אניבדלתון וריח
 
 

 יה. אנ: מדובר בהשלמה על מגרש כדורגל בריחחנה שטין, גזברית המועצה
 

  -החלטה
 דמאושר פה אח

 
 

  אתי אלקובי –עוזרת סגן ראש המועצה  -אישור משרת אמון : 8נושא 
 

היא לאשר  מועצה, והבקשהסגן ראש העוזרת : אתי אלקובי משמשת תפקיד של עמית סופר, ראש המועצה
  מבקשים לאשר משרת אמון. באופן של משרת אמון, 

 
 –החלטה 

 מאושר פה אחד 
 
 

 : למי שזה נוגע בדבר צריך לצאת. המועצה עמית סופר, ראש
 

 )קרן פטל וחנה שטיין יוצאות מהישיבה( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
השלמת פיתוח וניקוז בעין 

 )הגדלה( אל אסד 
 ₪  2,582,629 הבינוי והשיכון

קיים תקציב מאושר ע"ס 
 2102)תב"ר₪  1,672,000

( וזו הגדלה ע"ס 
סה"כ תקציב ₪  2,582,629

 ₪  4,254,629יהיה 

8 
הקמת שער ביטחון בישוב 

 דלתון
 ₪  30,000 ביטחון 

קיים תקציב מאושר ע"ס 
וזו הגדלה ע"ס ₪  55,000

סה"כ תקציב ₪  30,000
 ₪  85,000יהיה 

9  
הסדרת כבישים וצומת 

 )הפחתה(מושב דלתון 
 -₪  278,272 פנים 

 278,272הפחתת סכום של 
מהתבר )ההגדלה בוצעה ₪ 

,סה"כ תקציב 1062בטעות(
לאחר הפחתה יהיה 

3,763,937   ₪ 



  
 

7 
 

 
 
 
 

 עדכון שכר בכירים : 9נושא 
 

 אנוהשנה,  5%לפני שנה ו 5%היה כבר אמור לעלות לגזבר ומנכ"ל  שכר הבכירים :עמית סופר, ראש המועצה
 צריכים את אישורכם לקבל את השכר. 

 
 : מי נחשב שכר בכירים? יוסף סלאמה

 
 וכו'.  ל, מהנדס מועצה"גזבר, מנכ: עמית סופר, ראש המועצה

  
 

 –החלטה 
 מאושר פה אחד 

 
 

  ונציגי השר המפורטים לעיל  אישור הרכב המועצה הדתית: 10נושא 
 

 הרכב המועצה הדתית: 
 מושב דלתון 050650480א. מאיר מעתוק, מס' ת.זהות 

 מושב כרם בן זמרה 031958184ת.זהות ב. אליהו דדוש , מס' 
  מושב אביבים 068362888ג. שלום פרץ, מס' ת.זהות 

 
 השר:נציגי 

 ישוב בר יוחאי 033887035א. אביחי ציאדה, מ' ת.זהות 
 מושב כפר ספסופה  031482920ב. חגית בן סימון, מס' ת.זהות 

 מושב ביריה 303157234ג. ראובן חדיף, מס' ת.זהות 
 ישוב ליבנים 55693345מעודה, מס' ת.זהות ד. בצלאל 

 

 -החלטה

 אושר פה אחד 

 

 –הישיבה ננעלת -

 

 

 מאשר:                                                                                                           

 

 עמית סופר                                                                                                                         

 המועצה  ראש                                                                                                                          

 


