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אישור פרוטוקול מליאה 2/19
אישור תב"רים
אישור פרוטוקול ועדת תמיכות.
אישור פרוטוקול ועדת השקעות.
אישור תחשיב לקביעת חוק עזר פסולת עודפת
סיכום דו"ח רבעון  4לשנת 2018
החלת חוקי עזר הקובעים עבירות שיסודותיהן דומים ליסודותיהן של עבירות על חיקוקי
סביבה כהגדרת בחוק הרשויות המקומיות אכיפה סביבתית.
אישור יו"ר נוסף לוועדת ערר לארנונה.
חלוקת תקציב השתתפות המועצה לוועדים המקומיים לשנת 2019

 .1אישור פרוטוקול מליאה 2/19
פרוטוקול מליאה  - 2/19מאושר
 .2אישור תב"רים
מיכל כהן
עידית אריאל
איציק חולבסקי

מסבירה עפ"י מצגת את התב"רים
האם הלוואה לתכנון נכנסת לישובים ?
בתחילת  4/19מתחילות  5שנים של תוכנית "חומש" המתגבשת בימים
אלה .בחודש יוני תובא לאישור המליאה.
בתוכנית יהיו מקורות ושימושים .אנחנו לא יכולים לחכות עד יוני
להלוואה של  ,2019לכן מביאים היום בקשה למקדמה עבור תכנון
במסגרת התב"ר המוצג .בתכנית הפיתוח תהיה גם הקצבה לישובים.

החלטה
הוחלט לאשר את התב"רים.

 .3אישור פרוטוקול ועדת תמיכות
מיכל כהן
יואל מחפוד
מיכל כהן
זאב שחורי

מסבירה עפ"י מצגת
יש לגילאור חובות ?
לא
נתונים תמיכה לענף כדורגל כל שנה -בעייתי

אין עמותת ספורט מלבד כדורגל
יש תבחינים מאוד מסוימים
אפשר לחכות שייפנו אלינו .הייתה פעם עמותת כדורסל כיום אין.

איציק חולבסקי
מיכל כהן
איציק חולבסקי
החלטה
הוחלט לאשר את פרוטוקול ועדת תמיכות

 .4פרוטוקול ועדת השקעות
איציק חולבסקי מסיבר עפ"י מצגת
החלטה
הוחלט לאשר את פרוטוקול ועדת השקעות.
 .5אישור תחשיב לקביעת חו"ע פסולת עודפת (בהשתתפות מיכאלה פולנסקי חברת
אורבניקס)
מיכאלה פולנסקי-
חברת אורבניקס
עידית אריאל
מיכאלה
עידית אריאל
אריאל פישר
מיכאלה
עידית אריאל
מיכאלה
אריאל פישר
עידית אריאל
מיכאלה
איציק חולבסקי
זאב שחורי
אריאל פישר
ינון נבו
מיכאלה
אריאל פישר
ינון נבו

מסבירה על התחשיב
איך התחשיב של המגורים על כלבו וכו'
לעסק יהיה כלי אצירה בנפרד .רשות רשאית להורות לעסק לסמן כלי
אצירה של העסק.
מה החשיבה במועצה לגבי ישובים ?
יש הגדרות בחוק.
החוק לא בשביל עסקים קטנים אלא עבור מפעלים .את הפתרון לזה
המועצה תצטרך למצוא .החרגות :רפש רפתות לא נכנס ,פסולת פגרים
וכו' .החוק חל גם על בסיס משרד הביטחון ,שב"ס וכו'.
יש כבר מסמך מובנה ,אם המליאה נותנת אור ירוק? אני מבקשת להבין
מה משתנה בישוב עצמו.
היום שירות זה ניתן לחלק מהמפעלים שהתקשרו .רוצים להסדיר זאת
תחת חוק עזר של משרד הפנים.
מסביר את חוק העזר למליאה
גזם ופסולת גושית שייך ?
לא
פסולת גושית הנושא עלה .הוגש ע"י שלומי גרנוב בזמנו .התבססנו על
ביצועי שנת  2017/18ונתקבל בשנת  2019בהתאם .זה הוטמע בתקציב
יש פיקוח ועונשין? אם מישהוא אמור לפנות בעצמו והוא לא מפנה ,מה
עושים ?
אין אפשרות להכניס חוקי עונשין .אפשר לקחת היתר ,לפנות ולחייב
עפ"י חוק עזר לסדר וניקיון.
אילו פחים מתכוונים לבדוק ולחייב בגינם ? לבדוק ,לפרסם ולתת לישוב
להגיב בנושא.
אם זה מעורבב אסור לפנות.
ההגדרה של עסק תחודד על ידי.
לא מתנגד לחוק ,אך מבקש להבהיר איך זה עובד בישובים? לא באזור
תעשיה .החוק חל רק מרגע שאושר לא רטרואקטיבית.

הובא להצבעה :
בעד 9 -
נמנע 1 -
החלטה
הוחלט לאשר את התחשיב לחוק העזר פסולת עודפת
 .6סיכום דו"ח רבעון  4לשנת 2018
מיכל כהן
איציק חולבסקי

מציגה את סכום דו"ח רבעון  4לשנת .2018
הגרעון של חצי מיליון הוא לא קטסטרופה כי הוא פחות מחצי אחוז
מהתקציב .הבעיה היא הגרעון המצטבר .לא אידיאלי אך יש לנו
הפרשות שמכסות חלק גדול מהגירעונות .החכ"ל יוצאת ל2-
פרויקטים גדולים ותסיים מאוזנת .מי מגידו הוסדר מול כל
הקיבוצים .עוברים לדיון עם המושבים .אנו פועלים להסדיר את
החובות והגירעונות.
הבהרה לגבי עמותת הספורט.
הקטינו את החוב.

עידית אריאל
מיכל כהן
החלטה
הוחלט לאשר את סיכום דו"ח רבעון  4לשנת 2018

 .7החלת חוקי עזר הקובעים עבירות שיסודותיהן דומים ליסודותיהן של עבירות על חיקוקי
סביבה כהגדרת בחוק הרשויות המקומיות אכיפה סביבתית
אורית קורין
אריאל פישר
איציק חולבסקי

אריאל פישר
איציק חולבסקי

מבקשת לראות טבלת השוואה בין חוקי המדינה לבין חוקי עזר.
זה הגיע עכשיו כי אישרנו במליאות קודמות הסמכת פקחים .הם
צריכים לדעת עפ"י איזה חוק לפעול .אם לא מאשרים את החוק
עובדים עפ"י החוק הארצי.
אנחנו מוגדרים כמרחב ביוספרי ,נמצאים במתקפה של אלפי מבקרים
שמשאירים לכלוך בכמויות .צריך לתת לזה מענה .מטרתנו שהסכום
יהיה גבוה לצורך הרתעה ותודעה לא פשוט לתת דו"ח כי צריך לתפוס
את האנשים בשעת מעשה.
לכל סעיף עבירה יש סכום אחר .אפשר לנציג ,יש עשרות סעיפים ותת
סעיפים .הרציונל המרכזי של ההחלה הוא שהרשות המקומית מכירה
את הסביבה שלה הכי טוב ורוצה לשמור על האזור שלה.
הנתונים יובאו למליאה הבאה.

 .8אישור יו"ר נוסף לוועדת ערר לארנונה
הוחלט לאשרת את מינוי של עו"ד אסף בירנבוים למ"מ ליו"ר ועדת ערר לארנונה.
 .9חלוקת תקציב השתתפות המועצה בתקציב ועדים לשנת 2019
איציק חולבסקי

מסביר עפ"י מצגת.
נעשו שינויים מינוריים ביחס להצעה הקודמת.

יואל מחפוד
עידית אריאל
איציק חולבסקי
שי צור
זאב שחורי
איציק חולבסקי

לשקול שנה הבאה לבחון את הרבע בצורה אחרת.
מבקשת לבחון את השינוי בהתייחס למה שגבעת עוז מקבל.
תוכלי להצביע בעד ההצעה הנוכחית או ההצעה הקודמת .
אין הבדל משמעותי בין ההצעות .מאוד מאוכזב איך שהנושא התנהל,
שכל נציג מליאה דאג לישוב שלו .זה כסף של המועצה והיא יכולה
לחלק איך שהיא רוצה.
הדרוג יכול להשתנות משנה לשנה.
גם בשליש ,בתכנית הקודמת היו שיקולי ראש המועצה .בשנה הבאה
הדיון יחל מוקדם הרבה יותר במהלך השנה .מעריך את הגישה של שי
צור ,אך במכלול השיקולים הכולל לא יכולתי ולא רציתי לבצע
שינויים גדולים לעומת ההצעה המקורית שהבאתי.

הובא להצבעה
הצעה מס'  1חלוקה של  25%על כל פרמטר
בעד 5 -
נגד 3 -
נמנע 2 -
הצעה  2עפ"י המצורף  1/3לכל פרמטר
בעד 3 -
נגד 5 -
נמנע – 2

החלטה
הוחלט לקבל את הצעה מס'  – 1חלוקה של  25%על כל פרמטר
יואל מחפוד
מברך את חברי המליאה והמועצה לכבוד חג הפסח.
איציק חולבסקי
אנו בתחילת  5שנים חשובות – לקראת הרחבות בבתי הספר ,מקווה שכביש  66ייכלל
בפיתוח ,לקראת סיכום נושא ג'וערה ,תכניות גדולות לשטחים פתוחים.
יש הרבה עשייה בספורט ובתרבות ,האולם האזורי הוא פנינה ,ופועל נהדר.
בקרוב חיבורים במרחב בחוה"מ פסח ,בסוף מאי פסטיבל יערות מנשה.
ברוח הזו מאחל חג שמח.
אברהם אזולאי
ברכה לבי"ס פלגים על קבלת פרס חינוך מחוזי.

איציק חולבסקי
ראש המועצה

