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 ב"ה כ"ב טבת, תשפ"ב                                          
 2021לדצמבר  26                                     

 21850 -ישיבות מועצה                                      
 

 40מספר  מועצהפרוטוקול ישיבת                                 
 , תשפ"בכ"ב טבתשהתקיימה ביום א',                                 

 בחדר הישיבות במועצה 26/12/21                                    
 
 

 אסף מינצר                 ראש המועצה  נוכחים:
      חבר מועצה  טוביה ארליך   
   חבר מועצה  צביקה רוזן                         
  חבר מועצה            רחמים אשואל   
     חברת מועצה  כוכבה חגי   

 
  מועצה תחבר אפרת רוזנבלט  לא נכחו:

 חבר מועצה  אוהד דורי   
   חבר מועצה  ארי ציגלר   

 חבר מועצה  לירן בן שושן
 

 ל המועצהמנכ"  אסף שפירא  משתתפים:
 מהנדס המועצה            אסף וולף   
 גזברית המועצה  עתליה צבי   
    
     

 40פרוטוקול ישיבת מועצה מס'   
 

 אסף מינצר:
ערב טוב לכולם, נתחיל באישור תב"רים, כל חומר הרקע נשלח לחברים, לא נשאלו שאלות אצלי 

 או אצל הגזברית 
 

 :אישור תב"רים .1
 

 ש"ח  441,700בי"ס כרמים ע"ס -מבניםחידוש והתאמת  .א
 משרד החינוך  –מקור תקציבי
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 הצבעה:
 ש"ח  441,700בי"ס כרמים ע"ס -חידוש והתאמת מבנים

 משרד החינוך  –מקור תקציבי
 פה אחד –בעד 

 
 אלש"ח 219הנגשה פיזית ימ"ה ע"ס  .ב

 משרד החינוך  –מקור תקציבי
 

 הצבעה:
 אלש"ח 219הנגשה פיזית ימ"ה ע"ס 

 משרד החינוך  –מקור תקציבי
 פה אחד –בעד 

 
 אלש"ח 30הנגשה אקוסטית ימ"ה ע"ס  .ג

 משרד החינוך  –מקור תקציבי
 

 הצבעה:
 אלש"ח 30הנגשה אקוסטית ימ"ה ע"ס 

 משרד החינוך  –מקור תקציבי
 פה אחד –בעד 

 
 

 אלש"ח 30הנגשה אקוסטית אולפנה ע"ס  .ד
  משרד החינוך –מקור תקציבי

 
 הצבעה:

 אלש"ח 30הנגשה אקוסטית אולפנה ע"ס 
 משרד החינוך  –מקור תקציבי

 פה אחד –בעד 
 
 

 אלש"ח 150השלמת בינוי חממה טכנולוגית )מרכז חדשנות( ע"ס  .ה
  קרנות הרשות  –מקור תקציבי

 
 הצבעה:

 אלש"ח 150השלמת בינוי חממה טכנולוגית )מרכז חדשנות( ע"ס 
  קרנות הרשות  –מקור תקציבי

 פה אחד –בעד 
 

 
 ש"ח 282,500בתחום אלקנה ע"ס  C קרקעות שטחי  שמירת .ו

  משרד ההתיישבות  –מקור תקציבי
 

 אסף מינצר:
 המועצה קיבלה תקציב שיסייע לה לשמור על השטחים שאינם קרובים אליה, על מנת למנוע השתלטות עוינת.

 
 הצבעה:
 ש"ח 282,500בתחום אלקנה ע"ס  C קרקעות שטחי  שמירת

  משרד ההתיישבות  –מקור תקציבי
 פה אחד –בעד 
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  ₪ 4,368,000כיתות ע"ס  4בינוי מעון יום   .ז
 זרוע העבודה – הכלכלהמשרד  –מקור תקציבי 

 
 אסף מינצר:

 כיתות מרווחות, חדישות ונאות. 4בשעה טובה קיבלנו את התקציב שיאפשר לנו לבנות 
 

 הצבעה:
  ₪ 4,368,000כיתות ע"ס  4בינוי מעון יום  
 זרוע העבודה –הכלכלהמשרד  –מקור תקציבי 

 פה אחד –בעד 
 

 
 

 אלש"ח 250שיקום כבישים ומדרכות ע"ס  .ח
 פניםמשרד ה –מקור תקציבי

 
 אסף מינצר:

משרד בזימון נכתב בטעות שהמקור התקציבי הוא משרד החינוך, אך אני מבקש לתקן כי המקור התקציבי הוא 
 הפנים.

 
 הצבעה: 

 אלש"ח 250שיקום כבישים ומדרכות ע"ס 
 פניםמשרד ה –מקור תקציבי

 פה אחד –בעד 
 

 
 אלש"ח 150ע"ס  2021הנגשת המרחב הציבורי  .ט

  הפניםמשרד  –מקור תקציבי
 
 

 עתליה צבי:
 אנו נעבוד ע"פ סקר נגישות שמתבצע בימים אלו. העבודה יכולה להימשך על פני כמה שנים.

 
 רחמים אשואל:

 מתי מתחילה העבודה על שיר השירים?
 

 אסף מינצר:
 אנחנו מחכים להתכנסות של וועדת מכרזים ודיון בסוגיה.

 
 הצבעה:

 אלש"ח 150ע"ס  2021הנגשת המרחב הציבורי 
  הפניםמשרד  –מקור תקציבי

 פה אחד –בעד 
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, עד ליום 2014 - ( התשע"ההיטל מבני ציבורלאלקנה ) הארכת תוקף לחוק עזר .2
 או עד לקבלת אישור לתחשיב החדש, המוקדם מביניהם. 231.12.202

 
 אסף מינצר:

 משרד הפנים עוד לא אישר לנו את החוק הקודם, זה לוקח, לצערי, הרבה זמן.
 

 עתליה צבי:
 או עד קבלת אישור לתחשיב החדש, מה שיבוא קודם. 31/12/22ההארכה היא עד ליום 

 
 הצבעה:

או עד לקבלת אישור  31.12.2022עד ליום , 2014  -"ה התשע)היטל מבני ציבור(  לאלקנהקף לחוק עזר הארכת תו
 לתחשיב החדש, המוקדם מביניהם.

 פה אחד –בעד 
 

 
 אלש"ח( 37,293 -מהתקציב המאושר  %5)לפי  2022אישור מסגרות אשראי לשנת  .3

 אלש"ח 1,500בנק המזרחי 
 אלש"ח  450 הפועליםבנק 

 
 מינצר:אסף 

 מהתקציב המאושר הקודם. 5%אנחנו מאשרים לפי 
 

 צביקה רוזן:
 מדוע זו החלוקה?

 
 צבי: עתליה

לפי נוחות העבודה אצלנו. משרד הפנים דורש מאיתנו להגדיר את האשראי המבוקש ע"פ סכום ובנק. ביקשתי גם 
אני אראה שוני משמעותי פרטים על אחוזים ועלויות מבנק מזרחי. ביקשתי הצעות מחיר למסגרת חח"ד. אם 

מהעלויות בבנק הפועלים, אני אחזור אליכם ונשנה. העיקר שמסגרת האשראי תשמר, לא משנה שבאיזו חלוקה 
 בין הבנקים.

 
 אסף מינצר:

אם צריך, נשנה. המועצה בהחלטה נותנת סמכות לגזברית לבצע את השינוי והחלוקה בין הבנקים לפי המו"מ 
 שיתקיים עמם.

 
 הצבעה:

 אלש"ח( 39,237 -מהתקציב המאושר  5%)לפי  2022אישור מסגרות אשראי לשנת 
 אלש"ח 1,500בנק המזרחי 

 אלש"ח  450 הפועליםבנק 
 פה אחד –בעד 

 
 

 2021אישור המלצת ועדת תמיכות לשנת  .4
 

 אסף מינצר:
אבא שלי הוא היו"ר הזמני בהתנדבות של עמותת החמישים פלוס ולפיכך אני מבקש לא להשתתף בישיבה. טוביה 

 אשמח אם תנהל את הישיבה בהעדרי. –
  

 עתליה צבי:
בדקנו את הדוחות הכספיים, כפי שניכר מהפרוטוקול, שאר המבקשים אינם עומדים בתנאי הסף ולכן אינם 

 זכאים לתמיכה.
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 ואל:רחמים אש
 אני מבקש להימנע מהצבעה בשל היותי רו"ח של העמותות.

 
 

 טוביה ארליך:
 מה אמר היועץ המשפטי?

 
 רחמים אשואל:

 היועץ המשפטי אישר לי להשתתף בהצבעה אבל בכל זאת אני מבקש להימנע.
 

 טוביה ארליך:
 אני מעלה את הנושא להצבעה.

 
 הצבעה:

 2021אישור המלצת ועדת תמיכות לשנת 
 פה אחד –בעד 

 
   
 

 משכר מנכ"ל %100 -עדכון שכר מנכ"ל המועצה ל .5
 

 אסף מינצר:
 אסף שפירא, אם תוכל בבקשה להמתין בחוץ בזמן הדיון.

נוהל משרד הפנים לפיו עובדים המנכ"לים ברשויות המקומיות, המעמד ועומס העבודה מחייב את האישור וזהו 
. זהו 100%משכר מנכ"ל כמו שאר המנהלים והוא היחיד שיכול להגיע ל  95%תגמול ראוי. עד עתה הוא קיבל 

 תגמול ראוי לעבודה המאומצת ומבורכת שעושה אסף בלילות ובימים. 
 

 הצבעה:
 משכר מנכ"ל 100% -עדכון שכר מנכ"ל המועצה ל

 פה אחד –בעד 
 
 

 
 

 .ננעלה הישיבה
 מאושר להפצה

 
 
 
 
 
 :רשם 

 מנכ"ל -אסף שפירא             
 מקומית אלקנה מועצה

 
 

 


