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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
דני מנהיים
מרים דרוק
אורן שני

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

מוזמנים:
הילה טרייבר ,מנכ"לית המועצה
אורלי רזניקוב ,מבקרת פנים
אולגה ששקיס ,גזברית המועצה
עו"ד שירלי קדם ,יועצת משפטית
אסנת צימרמן ,משקיפה
עומר סובול – מנהל מח' מוניציפאלית
מר עידו ניב  -משקיף ,כפר נטר
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מליאה62 :
 .2אישור המשך גביית אגרת שמירה עד לשנת 2019

הגיע/ה
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

.3
.4
.5
.6
.7

המשך העסקת קצין בטיחות מעל גיל 70
חוקי עזר – עדכון תעריף לגבייה
תב"רים
מינוי ועדת בחירות מקומיות 2018
מינוי אסנת צימרמן כממלאת מקומו של אהוד רפפורט בוועדות המועצה
עדכונים
מחוץ לסדר היום:
מנכ"לית המועצה הציגה לחברים את עומר סובול ,המנהל המוניציפלי החדש של המועצה ,שגויס
בהתאם להחלטת מליאת המועצה להקמת מחלקה מוניציפאלית שתאגד בתוכה את תחומי תברואה,
רישוי העסקים ,פיקוח ,איכות הסביבה ,ביוב ,אב הבית ,קב"ט ,הקיימות ובהמשך גם תחבורה.
בשלב זה הוקמה מחלקה מוניציפאלית ובהמשך נטפל בקבלת אישורי משרד הפנים להגדרתה כאגף.
מפאת ריבוי הנושאים בה היא עוסקת.
עומר הציג את עצמו והחברים איחלו לו הצלחה.

לקחו חלק בדיון:
יוסי הס ,אסנת צימרמן ,פבלו לם ,ראש המועצה ,סגן ראש המועצה ,מנכ"לית המועצה
התנהל דיון בנושא:
אכיפת חנייה בארסוף ,בעקבות כתבה שהייתה בתקשורת.
מנכ"לית המועצה הסבירה ,כי אכיפת חנייה מתבצעת לאחר שהישוב דורש אותה .האכיפה מבוצעת גם
בשבתות על ידי פקח שאינו יהודי.
אכיפה מבוצעת גם בתחנת הרכבת בבית יהושע ,בעקבות בקשת התושבים שחנו בבתיהם ,בחניות נכים ועוד.
במקביל הרכבת עובדת על הקמה של חניון בן  4קומות שאמור להסדיר את מצוקת החניה.
ראש המועצה עדכן כי ,נוצרה בעיה במתחם אשדר שעזבה את השטח מבלי לסיים את הפיתוח ומבלי
להמשיך בניהול האזור כפי שמקובל .המועצה מבינה את הבעייתיות בה נתקלו העסקים במתחם המועצה
מבצעת אכיפה במתחם אשדר הסובל מהזנחה ומהווה מפגע סביבתי.
 .1אישור פרוטוקול מליאה מס' :62
הצעת החלטה:
לאשר את פרוטוקול מליאה מס' .62
הצבעה:
פה אחד.
הוחלט:
לאשר את פרוטוקול מליאה מס' .62

אישור המשך גביית אגרת שמירה עד לשנת :2019
מנכ"לית המועצה הסבירה כי בהמשך לאישור הניתן השנה להמשך גביית אגרת השמירה ,יש להאריך
את אישור הגבייה עד לשנת  2019ללא שינוי בתעריף.
לקחו חלק בדיון:
יואל פירסט ,רמי דור ,יוסי תאט ,יוסי גבעון ,יואל פירסט ,מנכ"לית המועצה
התנהל דיון בנושא:
אופן גביית האגרה – המחושבת עפ"י מטר בנוי בישוב .הבדלי חישוב בין היישובים ,דרך גביית האגרה,
מנכ"לית המועצה הסבירה כי אין חובה לגבות אגרה זו  ,ההחלטה נתונה בידי הועדים המקומיים  ,היא
המיועדת אך ורק לטובת השמירה בישובים ועליה להתנהל ב"משק סגור".
הצעת החלטה:
לאשר הארכה של גביית אגרת השמירה עד לסוף שנת  2019ללא שינוי בתעריף
הצבעה:
פה אחד
הוחלט:
לאשר את הצעת ההחלטה
המשך העסקת קצין בטיחות מעל גיל :70
מנכ"לית המועצה סיפרה כי ,כידוע ,אישרה המועצה זה מכבר את המשך העסקתו של קצין הבטיחות,
יהודה גולדווסר מעל גיל .70
המועצה ערכה  7מכרזים – פנימיים וחיצוניים וטרם הצלחנו לאייש את התפקיד.
הסיבה העיקרית לכך שהתפקיד לא מאויש היא השכר .המועצה העלתה את שכרו עד ל 40% -משכר
בכירים ,אך אפילו זה לא עזר.
יהודה מבצע את תפקידו בצורה טובה ,והינו רוצים שימשיך בתפקידו.
דבר הדורש את אישור המליאה.
הצעת החלטה:
לאשר המשך העסקה של יהודה גולדווסר ,קצין הבטיחות של המועצה
הצבעה:
פה אחד
הוחלט:
לאשר את הצעת ההחלטה
חוקי חזר –עדכון לתעריף הגבייה:
מנכ"לית המועצה הסבירה כי בהמשך לישיבת המליאה מס'  ,60בה הוחלט לבטל את סעיפי העונשין
לחוקי העזר בתחומים :הוצאת אשפה ,אחזקת בעלי
חיים ,הסדרת גדר חיה ,מקומות רחצה ,ניקוי מגרשים וחצרות ושימור רחובות אנו מבקשים את אישור
המליאה לקבוע הליך של בררת קנס.

המשמעות היא כי כעת בררת המחדל תהיה תשלום קנס והליך שיפוטי רק למי שיבחר בכך .תעריפי
הקנסות המקסימליים קבועים בצו המועצות .מצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו:
פירוט של גובה הקנס עבור כל חוק עזר.
לקחו חלק בדיון:
יוסי גבעון ,יועמ"ש המועצה ,ראש המועצה ,מנכ"לית המועצה
התנהל דיון בנושא:
סוגי הקנסות ,גובה הקנסות שיוטלו .מנכ"לית המועצה ציינה כי לאחר בדיקת היועמ"ש ,הקנסות
הצפויים אינם גבוהים משמעותית ממה שנגבה ברשויות אזוריות אחרות.
כמו כן ,תהליך הגבייה הוא בהדרגה :ראשית תצא הודעה /התראה כללית ליישובים .לאחר מכן ,תצא
התראה אישית לתושב ,ורק לאחר מכן – קנס.
הצעה:
לאשר את ברירת הקנס לחוקי העזר על פי הפירוט המצורף לפרוטוקול זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה.
 .2מינוי אסנת צימרמן כממלאת מקומו של אהוד רפפורט בוועדות המועצה:
מנכ"לית המועצה הסבירה כי כידוע ,אסנת ממתינה לאישור משרד הפנים על מינויה כחברת המליאה
מטעם ארסוף המקום אהוד רפפורט.
יש למנותה כמחליפתו בוועדות המועצה בהן היה חבר.
הצעת החלטה:
לאשר את ההחלפה של אהוד רפפורט על ידי אסנת צימרמן בוועדות המועצה בהן היה חבר :ועדת איכות
הסביבה ,ועדת משנה
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה.

 .3בחירת ועדת בחירות:
מנכ"לית המועצה הסבירה לנוכחים את מהות העבודה של ועדת הבחירות שבעקרון הינה ועדה מייעצת .
הרכב הועדה המוצע אינו כולל חברי מליאה בכדי להימנע ממינוי מתמודדים בבחירות.
חברי הועדה המוצעים לאישור:
שרה דרורי /מושב רשפון
אבנר פוקס /מושב כפר נטר
עדי רוזנטל  /קיבוץ שפיים
הצעת החלטה:
לאשר את חברי ועדת הבחירות  :שרה דרורי ,אבנר פוקס ,עדי רוזנטל.
הצבעה :
פה אחד
הוחלט:
לאשר הצעת ההחלטה.
 .4תב"רים:
מנכ"לי המועצה הסבירה כי התב"ר שאושר לתוכנית היחידה השלישית בנחלה אושר ללא המע"מ שיש
לשלם .לכן התוספת בו היא עבור המע"מ שהמועצה חייבת לשלם.
גזברית המועצה הסבירה את הגדלת התב"ר עבור שבילי האופניים שנועד לחיבור של גוש חוב"ב.
לקחו חלק בדיון:
יוסי תאט ,יוסי הס ,פבלו לם ,דני מנהיים ,ראש המועצה ,מנכ"לית המועצה ,גזברית המועצה

התנהל דיון בנושא:
שבילי האופניים במועצה ,העלויות ,והמתווה.
מנכ"לית המועצה תזמין את המתכנן של הפרוייקט ,ארז לוטן למליאה להצגת התוכניות ,הביצוע עד כה
וכו'.

הצעת החלטה:
לאשר את התב"רים
הצבעה :
פה אחד
הוחלט:
לאשר הצעת ההחלטה

עדכונים:
א .לבקשת ועד רשפון נבדקת אפשרות של העברת גני הילדים של רשפון לניהול המועצה.
ב .מיגון נגד רעש בבית החינוך המשותף – הביצוע יהיה לאחר חתימת הסכם של המועצה מול שפיים
לפיו בכל מקרה של תביעה נגד המועצה בנושא הקיר האקוסטי שפיים תשפה את המועצה .וכך יהיה
גם לגבי תיקוני שבר בעתיד.
בית העלמין – ראש המועצה סיפר כי התקיימה פגישה בנושא מול צוות שחוקר את האפשרויות
למיקום בית העלמין האזורי .המועצה הציגה את עמדתה לגבי המיקום הרצוי – באזור  – 541ענ"ם,
אשר מרוחק מכל הישובים של המועצה.
ג .שדה התעופה – אין עדכון חדש בנושא.
רשמה :רעות חזן
הישיבה הסתיימה בשעה17:26 :

