פרוטוקול
מישיבת מליאת המועצה מס' 57
אשר התקיימה ביום ראשון  10/12/2017בשעה 16:00
במשרדי המועצה בשפיים
משתתפים:
חברי מליאת המועצה:
אלי ברכה ,ראש המועצה
מאיר דור  ,סגן ראש המועצה
חבר/ה מליאה
יוסי גבעון
ברק בן אריה
יוסי תאט
יוסי הס
יואל פירסט
רמי דור
בן הטה
פבלו לם
אנדי וולף
אורן שני
דני מנהיים
מרים דרוק

יישוב
אודים
געש
בית יהושע
בני ציון
בצרה
רשפון
גליל ים
תל יצחק
חרוצים
כפר נטר
ארסוף קדם
יקום
ארסוף

הגיע/ה
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

מוזמנים:
הילה טרייבר ,מנכ"לית המועצה
אורלי רזניקוב ,מבקרת פנים
אולגה ששקיס ,גזברית המועצה
עו"ד ישראל נשבן ,יועץ משפטי
גיל שטרסברג ,מנכ"ל החברה למיחזור מים וקולחים
ירדן ערמון ,מהנדס המועצה
נמרוד פלג ,קב"ט
שלמה בנק ,מנהל מחלקת רישוי עסקים ,פיקוח ותברואה – לא הגיע
מיכל וימר -לוריא – מנהלת מחלקת קיימות
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על סדר היום:
 .1הצגת תכניות עבודה :2018
א.
ב.
ג.
ד.
.2
.3
.4
.5

מחלקת קיימות
מחלקת רישוי עסקים ,תברואה ,פיקוח ,תברואה ואיכות הסביבה
מחלקת ביטחון
ועדה לתכנון ובנייה

עדכון תקציב
סגירת תב"רים
דוחות כספיים חצי שנתי
עדכונים

חברי המליאה ערכו היכרות עם גיל שטרסברג ,מנכ"ל החברה למיחזור מים וקולחים
ואיחלו לו בהצלחה בתפקיד.
 .1עדכון תקציב:
גזברית המועצה הסבירה כי העדכונים העיקריים הינם הקטנה של כ 100 -אש"ח
והעברות בין סעיפים .לדוגמא התאמה בפועל של הניצול בסעיפים תקציביים
שמיועדים עבור כמות מדויקת של מטופלים ברווחה.
כמו כן ,עודכן סעיף השכר בעקבות תוספת של סייעות בגנים ,שנקלטו במהלך השנה
כעובדות מועצה .תוספת נוספת היתה עבור אבטחת גני הילדים בבצרה בעקבות
עבודות הבינוי המבוצעות שם.
מנכ"לית המועצה הוסיפה ,כי בתקציב התווסף שכר של חודשיים עבור המנהל
המוניציפלי ,שאנחנו בתהליך גיוסו .בתקציב  2018יתוקצב שכרו לשנה מלאה.
הצעת החלטה:
לאשר את הקטנת התקציב בכ 100 -אש"ח .גובה התקציב המעודכן הינו
₪ 119,434,000
הצבעה:
פה אחד
הוחלט:
לקבל את הצעת ההחלטה.
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 .2סגירת תב"רים:
גזברית המועצה הסבירה ,שעל פי הנחיות משרד הפנים ,בכל שנה בסוף השנה יש
לסגור את כל התב"רים שלא נעשו בהם פעולות.
את הכסף שלא נוצל מעבירים לקרן עודפים סופיים ,אשר ניתן יהיה בעתיד להשתמש
בו לטובת פרויקטים עתידיים.
הצעת החלטה:
לאשר סגירת תב"רים לשנת  2018שלא נוצלו ,המפורטים בטבלה הבאה:

הצבעה:
פה אחד
הוחלט:
לקבל את הצעת ההחלטה.
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 .3הצגת תוכניות עבודה:
א .מחלקת קיימות:
מנכ"לית המועצה הסבירה כי בהמשך להחלטת המליאה בשנה שעברה ,המועצה
יצאה במכרז לגיוס עובדי מועצה בנושא הקיימות .
מנהלת תחום הקיימות  ,מיכל וימר לוריא סקרה את עיקרי התוכנית של המחלקה
לשנת  2018תכנית העבודה הוצגה במצגת המצ"ב והינה חלק בלתי נפרד
מהפרוטוקול זה.
הוסבר כי המחלקה מתמקדת בשלושה תחומים עיקריים  ,חינוך  ,קהילה ונושאי
תכנון רחבים  ,המחלקה יוזמת פעילות ועובדת בשיתוף רשות הטבע והגנים  ,החברה
להגנת הטבע וגופים נוספים  ,המחלקה מקדמת את נושא שמירת המורשת במועצה
וכן את ניהול המתנדבים בתחום הסביבתי  .המטרה המרכזית היא קידום תחום
הקיימות והטמעתו בעבודת המועצה ובחיי התושבים
לקחו חלק בדיון:
אלי ברכה ,דני מנהיים ,יוסי תאט ,יוסי גבעון ,מאיר דור ,מיכל וימר לוריא
התנהל דיון סביב:
שימור מבנים – הובהר כי המועצה מגדירה את כל המבנים לרמה השלישית מתוך 4
האפשריות .הגדרה זו מאפשרת מצד אחד שימור המבנה ומצד שני משאירה גמישות
לשימוש בעתיד.
מניעת זריקת פסולת בשטחים הפתוחים – הובהר כי המועצה מתמודדת בעזרת
אכיפה במשך כל שעות היום וגם בעזרת קבלן ניקיון  ,האפשרות לאכיפה באמצעות
צילום.
הצגת תוכנית עבודה מחלקת תברואה ורישוי עסקים:
ב.
בשל היעדרות מנהל המחלקה התכנית הוצגה ע"י מנכ"לית המועצה שציינה לטובה
את שיפור זמני התגובה של המחלקה בשנת  2017בהתאם לאמנת השירות שהמועצה
מקדמת .תכנית העבודה הוצגה במצגת המצ"ב והינה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול
זה
במהלך החודש האחרון ,מסיימת המועצה את הנחת פחי המיחזור הכתומים
ביישובים ,בתיאום עם הוועדים המקומיים.
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לקחו חלק בדיון:
יוסי תאט ,דני מנהיים ,מרים דרוק ,יואל פירסט ,הילה טרייבר ,אלי ברכה
התנהל דיון סביב :טיפול בניקיון השטחים הפתוחים; שעות אכיפה; מתן קנסות;
הנוכחים עודכנו כי הסתיים מרכז האשפה שמכביד על תקציב המועצה בתוספת של
₪ 1.5
ג.

הצגת תוכנית עבודה מחלקת ביטחון:

תכנית העבודה הוצגה ע"י מנהל מח' הביטחון במצגת המצ"ב והינה חלק בלתי נפרד
מהפרוטוקול זה.
קב"ט המועצה סקר את התחומים עליהם הוא אחראי ,בטחון ,בטיחות וחירום .
לקחו חלק בדיון:
יואל פירסט ,מרים דרוק ,דני מנהיים ,אורלי רזניקוב ,יוסי תאט ,אנדי וולף ,נמרוד
פלג ,הילה טרייבר
התנהל דיון סביב :פעילות יחידת החילוץ והצורך בעדכון הועדים והתושבים
בפעילותם; הערכות לחרום; התרחישים האפשריים; שינוי מדיניות החירום שאושר
במליאה קודמת לגבי איחוד ריכוז פעילות צח"י דרך מזכירויות הועדים
ד.

הצגת תוכנית עבודה ועדה לתכנון ובנייה:

תכנית העבודה הוצגה ע"י מהנדס הועדה במצגת המצ"ב והינה חלק בלתי נפרד
מהפרוטוקול זה.
מהנדס המועצה הבהיר כי המטרה העיקרית השנה זאת הטמעת הרפורמות השונות
בתחום התכנון והבניה ,קידום תכנית מתאר כוללנית ,קידום תכנית ליחידה שלישית
לקחו חלק בדיון:
יואל פירסט ,רמי דור ,יוסי תאט ,מרים דרוק ,אנדי וולף ,דני מנהיים ,הילה טרייבר
התנהל דיון סביב :סריקת הארכיון; מהנדס הועדה עדכן כי במהלך  2018מתוכננת
להסתיים עבודת הסריקה; סימון שבילי אופניים; מיפוי תשתיות ביוב ,מים  ,חשמל
וכו' הובהר כי מיפוי מידע זה לתוך ה  GISהוא תלוי תוספת תקציבית
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 .4אורכה למבצע גביית חובות ארנונה
מנכ"לית המועצה הסבירה כי מחלקת הארנונה הצליחה באמצעות המבצע לגבות
סכום של כ 300 -אש"ח .משרד הפנים מאפשר מתן אורכה עד לתאריך 31/12/2017
למבצע הגבייה.
הצעת החלטה
לאשר מתן אורכה למבצע גביית חובות ארנונה עד ל31.12.17 -
הצבעה:
פה אחד
הוחלט:
לקבל את הצעת ההחלטה.
 .5קול קורא חממה חקלאית בנווה הדסה
אלי ברכה יצא מהישיבה עקב היותו חבר בהנהלת ארגון יסודות שהוא מהבעלים של
כפר הנוער נווה הדסה.
מנכ"לית המועצה הסבירה כי ישנו קול קורא ,המבקש להקים חממה חקלאית בנווה
הדסה ,לצורך כך נדרשת המועצה להגיש קול קורא ולקבל סמל מוסד שמשמעותו
היא שהחממה הינה מוסד חינוכי של המועצה.
מנכ"לית המועצה ,הסבירה כי בשלב זה ,האישור הנדרש הוא על מנת לקבל אישור
לענות על הקול קורא לנווה הדסה.
הובהר כי הנושא הובא ביוזמת נווה הדסה לדיון ,אך בשל חוק חובת המכרזים
המועצה תפרסם את המידע לציבור ובכך תאפשר לכל בעלי הקרקעות היכולים
להתחרות בקבלת התקציבים להשתתף ולהתחרות מול נווה הדסה.
התנהל דיון סביב האפשרות להקמת חווה חקלאית במקומות אחרים במועצה,
היתרונות בקרבה לבית ספר קיים ,המשמעות של מכרז לנושא זה.
הצעת החלטה:
לאשר השתתפות בקול הקורא להקמת חווה חקלאית בנווה הדסה
הצבעה:
פה אחד
הוחלט:
לקבל את הצעת ההחלטה.
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 .6עדכונים:
בית עלמין "געש החדש" – התקיימה פגישה בממ"י בה הוצגו בפני ראש המועצה
ובפני מהנדס המועצה  4אלטרנטיבות למיקום בית העלמין מטרופוליני החדש
המתוכנן להיות בגודל של  250דונם :בין חוות רונית למסילה ,מול שפיים ,צפונית
לבית הכלא ,דרומית לבית הכלא.
בגלל קרבה לבתי תושבים בגוש חוב"ב ובשפיים המועצה מתנגדת למיקומים אילה
ומעדיפה שייבחר האזור שצפונית לבית הכלא.
בטבלאות שהוצגו מסתמן כי ממ"י מעדיפים את האזור שליד חוות רונית המאפשר
להם לעשות הצרחה בזכויות בתב"ע אשר יאפשרו אזור תעשיה באזור מתחם
התחבורה .הסוגיה טרם הוכרעה וחברי המליאה יעודכנו בהמשך.

רשמה :רעות חזן
הישיבה הסתיימה בשעה18:09 :

אלי ברכה
ראש המועצה
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