18/09/2017
הנדון  :ישיבת מועצה מן המניין 8-17
הישיבה התקיימה ביום א' ה 17.9.17 -כ"ו אלול תשע"ז בשעה  19:40במשרדי המועצה המקומית.
נוכחים:
דוד אזולאי – ראש המועצה

משתתפים:

רוית סנדלר-יפה – ס .ומ"מ ראש המועצה ()20:00

מאיר אוחנה -גזבר המועצה

אבי נדיב -חבר מועצה.

יערה אסור – מנהלת לשכה

נאוה כהן-זיגל  -חברת מועצה

אושרת נגר – מנכ"לית המועצה

יפעת שקלים -חברת מועצה

עו"ד אפרים קייזל – יועמ"ש המועצה

שחר גמליאל – חבר מועצה
שי פיינר – חבר מועצה
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 7-17

 .2מינוי גזבר המועצה כממונה גבייה ואכיפה ברשומות.
 .3דיווח פתיחת שנת הלימודים והכנות קיץ.
 .4דיווחי ביטוחי המועצה – גבאי ביטוחים.
 .5מכרז הסעות תלמידים.
 .6מכרז כיכרות וכבישים קבלן זוכה.
 .7החלפת גזבר המועצה חבר הנהלה במרכז הקהילתי עם מנכ"לית המועצה.
 .8בקשת חבר מועצה שי פיינר לשינוי מועדי ישיבת המועצה.
 .9אישור מליאה הקדמת תקציב פיס ,אמות מידה
 .10אישור חתימה על הסכם מחזור פסולת אלקטרונית.
 .11סעיף בדלתיים סגורות.

 .12דיווחים.
 .13שונות.

נדון והוחלט:
לסעיף  - 1אישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 7-17
מאושר פ"א
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לסעיף  - 2מינוי גזבר המועצה כממונה גבייה ואכיפה ברשומות.
מאיר :משרד המשפטים פרסם את כל הממונים ברשומות ועל מנת שאתחיל לנקוט בפעולות אכיפה,
המליאה צריכה לאשר אותי
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  - 3דיווח פתיחת שנת הלימודים והכנות קיץ
רווית :בסה"כ שנת הלימודים נפתחה כסדרה ,בוצעו עבודות תחזוקה רבות ,החל מהמעון עד בית
הספר ,עובדי המשק השקיעו מעל ומעבר מלבד אולם הספורט שסגור הכל מתפקד כרגיל.
שי :הייתה בעיה עם ההסעות ,איפה זה עומד?
דוד :מה שקורה ,במהלך שנים רבות שהמועצה מוציאה מהשוטף כחצי מיליון  ₪מהתקציב השוטף ,
זה חסר פרופורציות לעומת רשויות אחרות .פנינו למשרד החינוך כדי להחריג את מטולה והמשרד
מחייב אותנו מן הסתם לנסוע רק דרומה ,כמה שנוסעים יותר דרומה ה –  45%שאנו מממנים גדלים
והמדינה לא משתתפת ביותר ,ביקשנו חריגים ,קיבלנו תשובה שלילית מהמנכ"ל והשר לא הגיב כלל.
הקמנו צוות מאבק לעניין ,מתוך כוונה שעד  1.9נפתור את הבעיה .שבוע לפני הלימודים מנהלת
המחוז פנתה אלי וניהלנו משא ומתן ,לפני שבועיים תיאמה איתי פגישה שבה נתנה עוד  7שעות
מדעים שבועיות ,תוסיף  6שעות ליועץ ובמסגרת השיפוץ נקבל גם מגרש כדור-רגל חדש .בנובמבר
תעלה החלטת ממשלה בנוגע למטולה ,ק"ש ושלומי ,עובדים על זה כבר  9חודשים ומשרד החינוך
הכניס את זה בתוך ההצעה .ללא קשר במכרז הסעות ירדנו במאות אלפי שקלים מהמכרז הקודם.
שי :עבור שווי הכספים הזה ,נשלם בכל מקרה על ההסעות?
דוד :לא  ,זה בנוסף.
שי :חינוך מיוחד כן מתוקצב?
דוד ,55% :אמרתי בו נשים לזה סוף ואני אומר לכם שנקבל את הכסף .קיים פה עיוות וצריך לשים
לזה סוף.
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  - 4דיווחי ביטוחי המועצה – גבאי ביטוחים
יצאנו למכרז שניגש רק מציע  1עם הצעה שנפסלה ,הסמכתם אותי לנהל איתו מו"מ.
מאיר :החברה שנבחרה היא גבאי ביטוחים ,הצלחנו לחסוך  40אש"ח לשנה עם אותה פוליסה .זו
היא התקדמות רבה אם עד עכשיו שילמנו לחודש  11אלש"ח נשלם החודש רק  8אלש"ח.
שי :מה ה"קאץ"?
מאיר :עשינו סדר והשתתפות עצמית שלנו יותר גבוה.
דוד :היו ביטוחים כפולים ,חברה גדולה שבאה מת"א ונתנה הצעה יותר זולה.
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אבי :כולל מבני ציבור?
דוד :כן
מאיר :חברת איילון
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  – 5מכרז הסעות תלמידים
דוד :בישיבה הקודמת התלבטנו ובסוף יצאנו ישירות ,ניגשו  4חברות ,קיבלנו מאותה חברה הצעה
זולה יותר משמעותית.
מאיר :אומדן המחירים הסתמך על מכרז קודם ,שילמנו כ 1.100 -מיליון לשנה .היינו מאוד מופתעים
ובסוף נעשתה הפחתה של  17-25%ביחס לאומדן ,בסופו של דבר קיבלנו מחיר בהוזלה גדולה,
מושלך על המצ'ינג שמופחת ב ,20% -מגיעים ל –  20אש"ח חיסכון ,משמעותי עבורנו.
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  – 6מכרז כיכרות וכבישים קבלן זוכה
דוד :אבי תן הסבר על המכרזים.
אבי :סוף סוף אחרי תקופה ארוכה בייצוג לא מספק ,היינו כבר פעמיים עם אפי ,תודה על הגיבוי ,הכל
הלך חלק .הגישו שני מציעים שהאומדן הוא על כיכרות וכבישים ,כביש  6פרויקט שנעשה לפני 4,5
שנים שצריך לסיים אותו ועוד כביש למטה בבניה החדשה ,האומדנים עלו ,אבל קיבלנו מה שרצינו,
קראנו לזוכה ,דוד דיבר איתו-י.פ מפתחי הגליל ההמלצות היו טובות.
דוד :ניהלתי איתו משא ומתן והצלחתי להוריד אותו ב –  3%שזה  100אש"ח נוספים ,בחרנו גם
מפקח ,עשינו סיור ,מסרנו את העבודה .מעריך שאחרי סוכות יצאו לדרך ויתחילו מלמטה מהבניה
החדשה כדי שהתושבים יקלו טופס  .4באזור החקורות  2כבישים שנפתחו לעודד בניה .שתדעו
שההיטלים שאנחנו גובים זה חלק לא מבוטל מהמצ'ינג.
לסעיף  – 7החלפת גזבר המועצה חבר הנהלה במרכז הקהילתי עם מנכ"לית המועצה
דוד :בחלק מהשעות מאיר לא נמצא ולכן קיבלנו החלטה לשים את אושרת ,מציע לקבל החלטה.
אבי :אני נכנס לחפיפה עם משה בז בתקופה הקרובה.
החלטה:
מאושר פ"א
לסעיף  - 8בקשת חבר מועצה שי פיינר לשינוי מועדי ישיבת המועצה.
דוד :רוצים לשנות ולהתחשב .רביעי וחמישי בעייתי.
מציעים את יום שלישי ,לאחר דיון בהנהלה.
אפי :החוק קובע שצריך לקיים ישיבות מועצה בשבועיים הראשונים.
יפעת :לא לפני 19:30
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דוד :ימי שלישי בשבוע השני בשעה  .19:30מבקש מחר להוציא עדכון עד סוף שנה עם תאריכים
ושעות .באוקטובר נקיים ישיבה בשבוע השלישי בגלל חגים.
החלטה:
מאושר פ"א
לסעיף  - 9אישור מליאה הקדמת תקציב פיס ,אמות מידה לשנים 2019-2020
דוד :אמות מידה לשנים האלו מיליון ש"ח ,אנו מחוייבים לאשר במליאת המועצה את הקדמת הכספים
על מנת שנוכל לקבל את התקציב .נכון להיום אין לנו תוכנית מסודרת מה נעשה בכסף אבל ישנן כמה
רעיונות ,השלמת אולם הספורט או אולי להגדיל ב 500 -אש"ח מ 6.7 -לכיוון  ,+7חלק יוגדר לגני
משחקים להגדלה של מיליון.
החלטה:
מאושר פ"א
לסעיף  - 10אישור חתימה על הסכם מחזור פסולת אלקטרונית.
רוית :יש צורך להחתים חברה שעוסקת בכך ,מחשבים טלוויזיות ,סוללות וכו' .הכוונה לחתום חוזה
התקשרות עם אחת החברות שיאספו את הפסולת מנקודות איסוף קבועות.
דוד :יכול להיות שנוסיף נקודות שלנו ואנחנו נאסוף לנקודה.
אושרת :החברות האלו עושות את השירות ללא תשלום ,עדין מחויבים לצאת למכרז.
אבי :מה עם הפחים הכתומים? עלינו או ירדנו?
דוד :ירדנו ,יש לנו טונה וחצי בחודש ועכשיו קיבלנו אישור לפינוי כל  3שבועות וגם פחים ירוקים.
נאווה :בגורן חייב להוסיף ,כל מה שהולך שם ,נורא.
שחר :גם ברחוב הראשי.
דוד :הוספנו מלא לקראת החגים .יצא מכרז מהאשכול לאיסוף מרוכז והקבלן משחק איתנו משחקים.
עד ינואר אנחנו איתו ,הארכנו ובינואר יהיה מכרז לפינוי אזורי.
אושרת :פינוי הכולל פיקוח והטלת קנסות.
החלטה:
מאושר פ"א
לסעיף  - 11סעיף בדלתיים סגורות
לסעיף  – 12דיווחים
אושרת :אעשה זאת קצר ,שני תאריכים לערב הוקרה כיתת כוננות והשני ערב הוקרה לפתיחת שנה.
דוד :סיכמנו עם אורנה שבקיץ נעשה אירוע למען המורים מההסתדרות ,ערב גדול עם אמן אורח,
התושבים יקבלו כמו המורים.
אושרת :שני פרויקטים נוספים שיוצאים לדרך-מגדל המים ושיפוץ מקלטים.
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שי :כולל ג ,ד?
דוד :לא ,רק  42מקלטים ציבוריים.
שי :שנים לא נגענו במקלט הזה ,גם לאחר שנפלה שם קטיושה סמוכה נוגה ביקשה רק את
האלבומים להכניס למקלט ,חושב שצריך לעשות בצורה מסודרת כולל ג ,ד .אם יהיה מקרה חירום,
לא משנה מי יהיה בסביבה יכנס.
דוד :נעשה בדיקה עם פיקוד העורף.
אושרת :התקציב שיש מצומצם ,אנחנו שמנו דגש על מוסדות חינוך ,במקביל אנחנו נטפל במקלטים
האחרים-חשמל ניקיון ,ושוטף .יש לנו שלצ"ניק שעושה רק את זה במסגרת תקציבים.
שי :אם יגיע מצב חירום ויש מצב של ירידה למקלטים לשבוע שבועיים ללא תאורה או תנאים
מינימליים ללינה במקלט ,אני אעבור למקלט ציבורי יגידו לי משהו?
דוד :מה פתאום ,אתה יכול ,יש  42מקלטים.
שחר :בחצבים יש רק בבתים.
דוד 42 :ביחס קנה מידה ארצי זה מעל ומעבר ,מצפה נפתלי ,ארזים ,דובדבן ,הגורן ,אין בחצבים
ובהר צפייה שיש רק ממ"דים גם בזית ובחקורות יש מקלטים/ממ"דים פרטיים .השנה החליט פיקוד
העורף להשקיע במחוז צפון ואנחנו חלק מזה 42 ,זה המון.
דוד :מגדל המים אנחנו הולכים עם שימור אתרים לקראת שימור ותאורה ,חידוש כיתוב והפרויקט
הבא-משאבות.
שי :מה קורה עם הבריכה מאחורי נחלת איכרים? הבריטים בנו אותה וזה היה מאגר המים של תחנת
המשטרה ויש שם גם גרביטציה בשטח של בז ולויט.
דוד :נכון לזה עוד לא הגענו.
אושרת :פרויקט גיזום רחב היקף גם במוסדות חינוך וגם ברחבי המושבה כחלק מפרויקט התאורה
והערכות לחורף.
דוד :הולכים לגזום המון עצים וכמה יבשים שצריך להוריד .היום שנוסעים ברחובות הגורן ,ארזים וג,
ד כל התאורה נבלעת בין העצים.
הפנסים מגיעים מחו"ל עוד מעט עם רכיב שליטה מרחוק על כל עמוד בנפרד .אפשר יהיה לעמעם
אורות ,להדליק עמוד כן עמוד לא.
שי :ביטחונית זה נהדר במקרה של אירוע.
דוד :בהחלט .בלחיצת כפתור נוכל לשלוט בהכל ,עצים שנוריד באזור המעון ובחורשת ארלוזורוב
בגורן ובכניסה לגן .קיבלנו אישור מסודר מקק"ל .הרבה עבודה ,אחרי סוכות נתחיל את הפרויקט
הזה.
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אושרת :הסרנו תחנת אוטובוס בסמטת האומנויות.
רוית :נצבעו במטולה סימונים של צהוב אדום במרחקים לא אחידים בוטלו חניות וכתובות ,מבקשת
לערוך ארגון מחדש.
דוד :במסגרת הפרויקט של האשכול ,משרד התחבורה עבר פה והוסיף תחנות ,קווים ואוויר לעוד
תנועה .המהנדס קבע את האורך והמיקום.
רווית :זה לא ייתכן שהמרחקים שונים ולא אחידים.
אבי :מבין מה היא אומרת ,בכניסה לבית הכנסת עשו אחד ארוך.
רוית :לגבי ההמתנה לאוטובוס יש אוטובוס שמגיע וממתין מעל המעיין.
דוד :הקו של רמה למרכז קנדה.
רוית :הרעש שלו מפריע ,יש פניות תושבים ,שיחנה במרכז או שייכבה מנוע.
נאוה :האם במוצ"ש יהיו אוטובוסים?
דוד :לא בטוח .מנסה להוביל מהלך עם אוכל כמו שתחנות הריכוז היום נמצאות ברידינג שיתרכזו
בכרמיאל והתרכזנו כמה ראשי רשויות במהלך כזה כדי לקצר את הדרך.
אושרת :כביש המערכת התחתון נסגר לתנועה בשל חשש מקריסת הכביש.
מחר שני מבצעים – שתילה ברחבי המושבה ומבצע למען הקשישים .קנינו שיח קטן במטרה שנגיע
לכולם מעל גיל  ,75אשמח שכל אחד יקח חלק .עשינו רשימות ממועדון מופת ,מתנ"ס ,חירום ,רוצה
שתסתכלו ותראו שלא חסר.
אבי :זה לא נכון בעיני ,מחפשים רק את הקשישים וניצולי השואה ,הייתם עושים לכולם ולא רק
אוכלוסייה מסויימת.
לסעיף  – 13שונות
אושרת :אנחנו עובדים על כמה דברים במקביל-תוכנית עבודה ותקציב לכל מחלקה לשנת ,2018
שבוע הבא יש לנו סדנא של הערכות לחירום ,יום אחד ויום נוסף שבועיים אחרי.
אנו נערכים לתחילת ביצוע פרויקט של חיזוק מבנה בית הספר והתאמתו לרעידות אדמה ,נבחר
מתכנן פאר מהנדסים.
דוד :מתחם בית הספר יעבור שידרוג משמעותי ,רוצים להעביר את ביה"ס למתחם המתנ"ס הישן כדי
לבנות את בית הספר כמעט מחדש-מבנה אולם ספורט ,מחייב הודעה.
נאווה :יצאה 20:31
דוד :אחרי שנשפץ את בית הנוער נעביר את ביה"ס ורק אח"כ נהרוס ונעשה גם מגרש סינטטי חיצוני.
יש עוד נושא בשונות והוא על מבנה הטיגארט מתקופת המנדט הבריטי ,אנחנו בתכנון לגביו כדי
לקבל אותו מהמנהל – יש לי כמה רעיונות למתחם הב לסטודנטים/מוזיאון.
דוד :עוד דיווח ,סגרנו ביום חמישי-מחליף את הרכב ,אני לוקח היברידי וזה חסכון של דלק והוצאות
בשנה .הרכב זול יותר מהסקודה ,יונדאי סונטה.
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בחירת יועמ"ש למועצה  -רוצה לבשר שאפי נבחר באופן קבוע ליועמ"ש המועצה ,ברוך הבא.

הישיבה הסתיימה בשעה20:40 :
רשמה :יערה אסור – מנהלת לשכה

בכבוד רב,
-----------------------------

---------------------------אושרת נגר

דוד אזולאי

מנכ"לית המועצה

ראש המועצה
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