פרוטוקול
מישיבת מליאת המועצה מס' 17/09
אשר התקיימה ביום שלישי  29/9/09בשעה 15:00
במשרדי המועצה בשפיים
משתתפים:
אלי ברכה ,ראש המועצה
מאיר דור ,סגן ראש המועצה
סימן טוב יצחק  -אודים
מנהיים דני – תחום עודף
תאט יוסי – בית-יהושע
הס יוסף – בני-ציון
לוין ראובן – בצרה
שני טומי – בצרה
דרור עמיחי – תל-יצחק
אזולאי אברהם – תל-יצחק

כהן אבי -חרוצים
שחם עידן – יקום
הולנדר עמי – כפר-נטר
דור רמי – רשפון
צימרמן הנרי – רשפון
שופט אלון – גליל-ים
סלוצקי ערד – געש
ניימן שלמה  -געש

חסרים:
אליאסף גדעון – אודים ,נוף נורית – חרוצים ,צימרמן תומר – ארסוף ,לירון נועם – יקום,
חרובי מיכאל – בית-יהושע ,פז נוגה – כפר-נטר ,דרעי יצחק – בצרה ,ארז כרמל – שפיים ,שליין
אשר – שפיים.
מוזמנים:
עו"ד ישראל נשבן ,יועץ משפטי
דורון כהן ,גזבר המועצה
אורלי רזניקוב ,מבקרת פנים
צחי ליבר ,יועץ ליחסי ציבור ודוברות (בשעה )17:00
על סדר היום:
 .1אשור פרוטוקול מליאה מספר  16/2009מיום 13.9.09
 .2בחירת חברים חדשים בועדות המועצה ובחברות הבת
 .3עדכון תקציב 2009
 .4דו"ח רבעוני יוני 2009
 .5דווח ואשור מדיניות העסקת יועץ ליחסי ציבור ודוברות
 .6החזר תשלומי אגרת ביוב לדיירי אחוזת פולג
 .7הנחות אגרת ביוב
 .8עדכונים
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תקציר בלבד ,הקלטת הפרוטוקול מפורט ניתן לקבל במשרדי המועצה
 .1אשור פרוטוקול מליאה מספר  16/2009מיום 13.9.09
אלי ברכה  -מבקש לאשר את הפרוטוקול כפי שמופיע.
אבי כהן – לא מתקנים כמו שצריך סעיף  2מבקש לקבל את הדו"ח של מערכת החינוך של 2
הדוקטוריות מבית-ברל.
אלי ברכה  -הוציאו דו"ח לקראת הפגישה עם ההורים.
אבי בהן – מבקש להיות חבר בועדת כספים או כמשקיף בועדה רוצה זכות דיבור.
לגבי פטורי עו"ד ישראל נשבן מבקש לבדוק לאור תפקודו.
טומי שני  -לציין בראש הדף :תקציר בלבד ,הקלטת הפרוטוקול מפורט ניתן לקבל במשרדי
המועצה .בפרוטוקול לרשום רק סכומים בלבד.
אלי ברכה  -הצבעה לאשור הפרוטוקול:
 – 14הצביעו בעד.
 - 1הצביע נגד
 - 1נמנע
פרוטוקול מליאה מספר  16/2009מיום  - 13.9.09אושר
 .2בחירת חברים חדשים בועדות המועצה ובחברות הבת
אלי ברכה מציג את הרשימה המצ"ב עם החברים לועדות שנבחרו חברים מאנשי המליאה
ויתכן שנצטרך להוסיף או להוריד חברים.
ועדת ביקורת  -להחליף את ערד סלוצק בנועם לירון.
סימן טוב יצחק – בחברה הכלכלית יש מאותו ישוב  2טומי שני ורו"ח סולמון אבי מבצרה.
בחברה למיחזור יש  2כפולים מאותו ישוב – אלי ברכה יו"ר ואברהם טרייבר מבית-יהושע.
בועדת כספים – יש  2כפולים מאותו ישוב – אלי ברכה יו"ר ויוסי תאט מבית-יהושע.
ועדת תירות כפרית – אלי ברכה יו"ר ועמנואל אלון מבית-יהושע.
האם מותר לחבר ו .מקומי (משה רומם מכפר נטר) לשמש כחבר בועדה או לתת עדיפות
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לחבר מליאה.
עו"ד ישראל נשבן – יבדוק את הנושא החלוקה היא .1/3 1/3
סימן טוב  -גם בחברה לתשתיות ביוב יש  2משפיים מאיר דור וחזי מאור.
בועדת תיירות כפרית – להוריד את מיכאל חרובי.
יוסי תאט – הועדות תפקידן לבדוק את הדברים לעומק מקצועית ולהביא למליאה להחלטה
לא רואה חשיבות כמה אנשים יש מכל ישוב.
יצחק סימן טוב – בעלי מקצוע יכולים לעזור ונציג ציבור מיצג את הישוב ואתה כיו"ר חייב
לשבת.
עמי הולנדר – חברות בנות לבין ועדות יש שוני לנציגי ציבור.
שלמה ניימן – האם נעשה בדיקה לגבי האנשים.
אלי ברכה – לא נבדק הכל כפוף להוראות ולחוק ויעובר למשרד הפנים ויחזור למליאה
לאישור סופי.
אלון שופט  -מבקש לחזק את יוסי תאט נושא האופוזיציה מבקש בכל זאת למצוא מקום
לחב' האופוזיציה מקום לשלב את עמי הולנדר לטובת המועצה.
סימן טוב יצחק – גם את גדעון אליאסף.
אבי כהן – מבקש לצאת ממל"ח ובטחון .האנשים צריכים לקבל הסמכה מקצועית מבקש
להיות חבר בועדת כספים.
אלי ברכה – דני מנהיים מחליף את אבי כהן בועדת מל"ח ובטחון.
עו"ד ישראל נשבן – החוק מחייב לשתף נשים בועדות.
סימן טוב יצחק – אין ועדת חינוך.
אלי ברכה – שוש במסגרת העבודה שלה תמליץ על המבנה הנכון לניהול בית-הספר.
סימן טוב יצחק – מבקש לצרף את גדעון אליאסף לחברה הכלכלית ובחברה למיחזור מים.
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אלי ברכה  -החברים צריכים להיות בעלי קישורים ויכולת לעבוד עם האנשים גם שלא
מסכמים לדברים .כל נציגי הציבור צריכים לעמוד בקרטריונים.
דני מנהיים יהיה בועדת מל"ח ובטחון במקום אבי כהן.

מיכאל חרובי יוצא מועדת תיירות כפרית.
גדעון אליאסף בועדת תירות במקום תומר צימרמן.
טניה פרמינגר בועדת אומנים.
ועדת מל"ח – אלי ברכה יו"ר ומאיר דור מ"מ.
ועדה חקלאית – גדעון כהן ,יו"ר
החלטה :לאשר את המינויים כפי שהוצגו כולל השינויים שהוצעו בישיבה בכפוף לאישור
משרד הפנים.
 11הצביעו בעד.
 4הצביעו נגד
 1נמנע
החלטה :לאשר את העקרונות שהציג אלי ברכה למינוי חברים לועדות.
הצביעו בעד  14חברים ו 3-נגד.
 .3עדכון תקציב 2009
דורון כהן מציג את התקציב.
סימן טוב יצחק – איפה רואים כמה ארנונה גבינו?
דורון כהן – בעמוד מס' .20
אבי כהן – מי הסמכות לתת פריסת חובות?
דורון כהן – יש חברה גביה הגובה בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק.
למועצה יש כ 10 -מליון  ₪חובות אבודים ומסופקים ועשינו כל מיני פעולות להציל את
הכסף .אבל ברב המקומות קשה מאד עד בלתי אפשרי לגבות את החוב
אבי כהן – השוכר צובר חוב ואז נעלם איך לעשות שלשוכר יהיו בטחונות לגביית החוב.
עו"ד ישראל נשבן – ברגע שהמשכיר מדווח משלם המחזיק.
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דורון כהן – משתדלים לא לאפשר לצבור חובות.
תוספת תשלומים למזכירי קלפיות  2מערכות בחירות.
רוית והמחליפה עוד כ 170 -אלף ש"ח.
נושא המע"מ – המועצה לא מקזזת.

בני ציון ב 1.1.2009 -היתה צריכה לקבל כמו בית-יהושע ,כפר-נטר ואודים אחרי שמורידים
לבני-ציון חינוך  400 – 500אלף  ₪הם נשארים עם מעט כסף לניהול הועד המקומי כל החינוך
צריך להכנס למועצה.
טומי שני – צריך לעשות חלוקה מאוזנת ושלא חלק יקבלו יותר או פחות .צריך ליצר קרטריונים .
סימן טוב יצחק –ולעשות סדר במיסי ועד מקומי.
עמיחי דרור – לא ראה כי המועצה תעמוד –ביעד גבית הארנונה תעמוד והתקציב הוא בעצם
גרעוני.
אלי ברכה  -מבקש אשור התקציב כפי שדורון הציג.
יוסי תאט – מוכן להצביע בעד בתנאי שבדצמבר יובא לידיעת ו .הכספים.
החלטה :לאשר את עדכון התקציב כפי שהוגש ו להקטין החזר לישובים ל36% -
רטרואקטיבית מתחילת השנה בחודש דצמבר יבדק על ידי הגזבר אם נתוני גביית הארנונה
עומדים בתקציב ,במידה ויש פער יוקטן החזר באחוז נוסף ויעמוד על  35%רטרואקטיבית
מתחילת השנה.
דורון כהן – במידה ולישובים מסוימים תהיה בעית תזרים תהיה אפשרות לקבלת מקדמה על
חשבון החזר ארנונה .2010
אלי ברכה – במידה ויוחלט בדצמבר על הורדת אחוז נוסף נעדכן את ועדת כספים.
 11הצביעו בעד.
 6הצביעו נגד.
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 .4דו"ח רבעוני יוני 2009
דורון כהן – הציג את דו"ח רבעוני יוני .2009
בעת אישור תקציבי ועדים מקומיים  2009התחייבתי להעביר בחודש אוקטובר תבנית אקסל
להגשת תקציב לכל הישובים .למרות שהתבנית מוכנה אני מעכב את הפצתה עד להשלמת
דיוני תקציב  2010מכיוון שהתקציב לשנה הבאה כולל שינויים רבים שישפיע על אופן
מאותי הצגת תקציב הועדים.
טומי שני – יש להפיץ את התכנית בכל מקרה.

דורון כהן  -הפצת תכנית שגויה תיצור בלבול ולא תקדם את הגשת התקציבים בזמן.
 .5דווח ואשור מדיניות העסקת יועץ ליחסי ציבור ודוברות
אלי ברכה – מציג את צחי ליבר.
צחי ליבר מציג את עצמו.
עמי הולנדר  -המועצה דחוקה בכסף אני הייתי חוסך.
הנרי צימרמן – צריך לעשות אתר אינטרנט .לא רואה איזה מסר רוצים להעביר לתושבים
שצריך להחזיק דובר.
ערד סלוצקי – חשובה ביותר התדמית ולקבוע מדיניות כיצד מגיעים לשיפור התדמית מבקש
לקיים במליאה דיון מדיניות ושאולי צחי יציג אותו.
טומי שני – צריך דוברות אקטיבית.
אלי ברכה – הדובר נחוץ לשיפור תדמית ,ערוב תושבים ומניעת יצירת תדמית שלילית ועבודה
שכזו נעשית באופן רציף.
מי בעד העסקתו של הדובר שהתחיל לעבוד ב.1.7.2009 -
 13הצביעו בעד.
 2הצביעו נגד.
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סימן טוב יצחק – אנחנו נתנו הנחות שהחוק אסר עלינו.
שלמה ניימן – נדבר עם האדון השלישי אבירם מאחוזת פולג.
אזולאי אברהם – אם החוק מחייב צריך להחזיר אם לא אז לא.
אלי ברכה – אנו נשלים המשא ומתן מול המתלונן השלישי מהאחוזה ואח"כ נקבל החלטה.
יעלה לדיון במליאה הבאה.
 .6הנחות אגרת ביוב
דורון כהן מדווח מנסים לשנות את חוק העזר משנת  .2006ללא הצלחה אסור להמשיך
במתן הנחות כל ההנחות תבוטלנה בשנת  2010יש להצמד לחוק ולחייב לפי צריכת מים
בפועל בישובים בהם יש שעונים.
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