25/01/2016
ט"ו/שבט/תשע"ו
גכ-שג -ישיבות מועצה.

לכבוד:
חברי המועצה
הנדון :פרוטוקול ישיבת מועצה 1/2016
הישיבה התקיימה ביום ראשון ה ,24.1.16 -י"ד שבט תשע"ו  ,בשעה  19:00במשרדי המועצה
המקומית.
נוכחים:

משתתפים:

דוד אזולאי -ראש המועצה.

שלומית גז -מזכיר וקב"ט.

נאוה כהן -חברת מועצה.
רוית סנדלר-יפה – חברת מועצה.

מאיר אוחנה – גזבר המועצה.
עו"ד אהוד רז – יועמ"ש המועצה.

אבי נדיב –סגן ומ"מ מועצה.
שחר גמליאל -חבר מועצה.
יפעת שקלים -חברת מועצה.
שי פיינר – חבר מועצה.
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול .9-15
 .2אישור רלשי"ת – יערה אסור ,חוזה אישי 100% ,משרה.
 .3החלפת נציג המועצה בוועדה לתכנון ובניה באצבע הגליל.
 .4אישור חח"ד בנק לאומי  350אש"ח.
 .5אישור חח"ד בנק פועלים  200אש"ח.
 .6אישור חח"ד בנק מזרחי  100אש"ח.
 .7אישור בקשה לפטור ממכרז לחקורה – ישיבה בדלתיים סגורות
 .8כופר חניה  -בהמשך לישיבת המועצה מתאריך  1/2014מציע לשנות את תעריף כופר החניה
ולהפחית חיוב בשליש מחיר.
 .9בקשה לאישור שצ"פ – מוטי אהרון.
 .10בקשה לאישור שצ"פ – אריאל פיין.
 .11אישור שצ"פ – יוסף שטיינברג
 .12בחירת יו"ר ועדת אלימות וסמים
 .13בחירת יו"ר ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור.
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נדון והוחלט:
לסעיף  – 7הסעיף נדון בדלתיים סגורות משעה  19:02עד השעה 19:10
הישיבה נפתחה לכלל הקהל 19:10
לסעיף  - 1אישור פרוטוקול ישיבת מועצה 9-15
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  – 2אישור רלשי"ת – יערה אסור ,חוזה אישי 100% ,משרה.
גלית סיימה את עבודתה ,אני יכול לומר שאם התחברתי למישהי מהרגע הראשון זו גלית ,אני
חושב שהיא אישה עם יכולת מדהימה ,אודה לה באופן אישי.
קלטנו במקומה את יערה אסור ,ילידת המושבה ,יערה הציגה את עצמה.
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  -3החלפת נציג המועצה בוועדה לתכנון ובניה באצבע הגליל
כרגע נמצא אבי נדיב ,יש הצעה שראש המועצה יחליף.
אבי :בתחילת הקדנציה התנגדנו ,אמרנו שלאחר מספר חודשים נשנה את המצב והיום זה הזמן.
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  – 4אישור חח"ד בנק לאומי  350אש"ח
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  – 5אישור חח"ד בנק פועלים  200אש"ח
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  – 6אישור חח"ד בנק מזרחי  100אש"ח
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  - 7ישיבה בדלתיים סגורות
לסעיף  - 8כופר חניה  -בהמשך לישיבת המועצה מתאריך  1/2014מציע לשנות את תעריף כופר
החניה ולהפחית חיוב בשליש מחיר
בינואר  2014המועצה הצביע על כופר חניה ,ישנה הערכת שמאי שהמועצה הביאה על-מנת לחייב
תושבים על חניות .עד  2014היה פטור ב 2014 -המועצה קיבלה החלטה לחייב ועל כך ביקשה
שמאות .ישנה מצוקת חניה מאוד גדולה בישוב ,בוצעו סיורים בישוב .אנחנו רוצים ליצור עוד
חניות .הכסף הולך לחשבון נפרד רק לטובת חניות .מבקש להפחית בשליש מהעלות.
אבי :מה העלות של ביצוע חניה?
דוד :בין  7.000ל –  ,10.000הכסף הזה אמור לשמש לחניות נטו.
שחר :כשאתה בונה חניה יש לך תב"ר -זה ילך למצ'ינג?
דוד :אתה יכול לבנות מתב"ר או מהכסף שיהיה לך בחשבון.
מאושר פ"א
לסעיף  - 9,10,11בקשה לאישור שצ"פ – מוטי אהרון ,אריאל פיין ,יוסף שטיינברג ואביבה ארבל
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דוד :מבקש להוסיף את בקשת אביבה ארבל לשצ"פ .
בנושא השצפי"ם דיברנו לפני מספר חודשים .התקדמנו קצת אך לא מספיק ,אני רוצה לאשר
לאנשים את השצפים מכיוון שעבר זמן רב .כל בעל שצ"פ יחתום על השצ"פ ויצטרך לעמוד
בתנאים מסויימים .ישנם שצפים שהם משותפים ומספר אנשים מעוניינים בהם.
עו"ד רז :אם ישנו שצ"פ שהוגשה בקשה על ידי תושבים להשתמש בו ,אי אפשר לחלק ל – ,2
השימוש בו חייב להיות פתוח לכולם ואין שימוש בלעדי לתושב ,נדרש לבדוק את התב"ע
והשימושים המותרים אל מול הבקשה ולהחתים את המבקש על התחייבות כפי שהובהר בישיבות
קודמות.
מאושר פ"א
לסעיף  - 12,13בחירת יו"ר ועדת אלימות וסמים ובחירת יו"ר ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור
דוד :בישיבה הבאה אני מתכוון להעלות את כל נושא הועדות ,מבקש לדחות סעיפים אלו.
מאושר פ"א
ישנם שני נושאים על סדר היום ושתי שאילתות של האופוזיציה.
 .1הצעת החלטה :ניגוד עניינים של היועץ המשפטי למועצה מר אודי רז בנושא מרכז קנדה
ואי מתן ייעוץ או חו"ד בכל ההתנהלות של המועצה מול מרכז קנדה בעתיד לבוא.
דוד :ניגוד עניינים של היועמ"ש – היועמ"ש הודיע מראש על ניגוד עניינים בעניין מרכז
קנדה ולכן הוא לא נותן חוות דעת למועצה בנושא .המועצה לא יכולה להרשות לעצמה
לקחת את המרכז ,הייתי צריך לתת לסוכנות ולמגבית תשובה עד  1.1.16ולא נתנו תשובה.
אין לנו יד ורגל במרכז ,ואנחנו בהתאם להסכמים כן צריכים לשלם עבור החובות .המגבית
ומרכז קנדה הולכים ליזם פרטי .נושא הארנונה ידון בהמשך בהתאם להסכמים.
עו"ד רז :לשאלתכם בישיבה הקודמת נתתי סקירה על מצב המרכז מהמקום של מי שמכיר
לעומק את הנושא .זה אינפורמציה שאתם יכולים לקבל ולהפיק ממנה את המיטב כל אחד
בהתאם להבנתו .עניין ניגוד העניינים עלה על ידי והבהרתי כי אני נמצא בניגוד עניינים
בסוגיה זו ולא אוכל לתת יעוץ משפטי בעניין זה .בהתאם ראש הרשות לא מקבל ממני
יעוץ משפטי בעניין זה.
 .2הצעת החלטה :הקמת וועדת חינוך ,מינוי יו"ר הוועדה מר דוד אזולאי ראש המועצה וחברת ועדה
גב' יפעת שקלים.

שאילתות:
הצעת החלטה לקבלת ועדת חינוך – ידחה לישיבה הבאה בה נדון על כל הישיבות.
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א .מדוע לא הוגש עד כה תקציב ? 2016
ב .תקציב – קיבלנו אישור חריג לתוכנית הבראה למטולה ,תוכנית ששנים מטולה לא קיבלה ,עם
הרבה מאוד כסף .חיכינו לאישור תוכנית ההבראה ואז להעלות אותה לאישור חברי המועצה.
נעשתה עבודה מאסיבית ,שר האוצר התערב בסוגיה ותידון בשבוע הבא.
בסוף  2015קיבלנו  ₪ 700.000לסגור את הגרעון השוטף.
ג .מהי עמדת ראש המועצה מר דוד אזולאי לגבי עתידו של מרכז קנדה?
מרכז קנדה – הייתי אמור לתת למגבית ולסוכנות תשובה כפי שהבהרתי קודם לכן ותשובה
לא ניתנה ,אין באפשרות המועצה לקחת אחריות על המרכז.

הישיבה הסתיימה בשעה.19:29 :
רשמה :שלומית גז מזכירת המועצה.

בכבוד רב,
---------------------------שלומית גז

----------------------------דוד אזולאי

מזכירת המועצה

ראש המועצה
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