יום חמישי  19מאי  ,2016י"א אייר תשע"ו

בס"ד

פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס'  , 04/16מיום .18.05.16
חברי מליאה נוכחים:
יאיר פרג'ון -ראש המועצה
ציון יצחק -מבקיעים
טל מור -זיקים
ליאור כלפה -ניצן
איתי לוי -נתיב העשרה
איילת עמיתי -ניצנים
זאב מצרפי -משען
יהודה אביטן -תלמי יפה
חברי מליאה נעדרים:
אריק נצר -בית שקמה
עירן ואקנין -גברעם
שי ציון -יד מרדכי
מוזמנים:
אילנית ואהל
רענן בן ישי.

יואל ביתן -ברכיה
אשר פלג -כוכב מיכאל
אהרון חזות -ניצן ב'
ניסים לוי -גיאה
רצון בן שלום -חלץ
אלמוג נחשון -הודיה
שי מגידיש -ניצן ב'

בנימין עיון -ניר ישראל
דוד סעדון -בת הדר
פליסיה טנר -כרמיה
פיני בוסקילה.

על סדר היום:
 .1הצהרת אמונים -שי מגידיש.
שי מגידיש :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי
במועצה.
 .2סעיפי מימון.
 2.1קידום תכנון כביש עוקף תלמי יפה ,גיאה ,בית שקמה כ 1 -מלש"ח.
יאיר פרג'ון :המועצה הובילה מהלך רב שנים לשינוי התב"ע לכביש.
טרם התקבל המימון ממשרד התחבורה.
המועצה חושבת כי יש לקדם מימון לטובת התכנון ,ולגייס את התקציב בהמשך ,דבר
היקל על המהלך לגייס את הכסף לסלילת הכביש.
מדובר במהלך אסטרטגי לטובת שלושת היישובים :בית שקמה ,גיאה ,תלמי יפה.
קידום מימון -תכנון -כביש .1
רצון בן שלום :יש תוואי ?
יאיר פרג'ון :כן ,יש תב"ע מאושרת כאמור ,נציין כי היו התנגדויות של תושבי בית שקמה
ואלה נדחו או הוסרו.
רצון בן שלום :למיטב זכרוני יש תכנון להמשיך דרך מבית שקמה לכיוון כביש .232
יאיר פרג'ון :בפרוגראמה של מע"צ קייימת אופציה כזו ,אך היא עדיין לא מבוטאת באף
תוכנת סטטוטורית .חלק מהכביש שאנו מתכננים היום ,אכן נמצא על התוואי שנתיבי
ישראל רואים בו חלק מהכביש.
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חלקה ב':
האגודות של בית שקמה ,גיאה ותלמי יפה נתנו בעבר את הסכמתם להטווית הכביש
בשטחם.
ניסים לוי :בגיאה כבר עשינו חלוקה של השטחים והמושב מאד מעוניין בקידומה של
הדרך
הצבעה -15 -בעד ,המליאה אשרה פה אחד את קידום תכנון כביש עוקף תלמי יפה,
גיאה ,בית שקמה ,כמפורט לעיל.
-

אהרון חזוט :רוצה להתייחס לאותה בעיה בצומת פריאור ,תמ"א  39עם התחייבות של
המדינה והעניין הזה צריך להיות בסדר היום.
כל יום שעובר "כמעט" מתרחשת תאונה ,יש לתת לכך סדר עדיפות גבוהה.
יאיר פרג'ון :העלית נושא חשוב מאד .נוציא חוזר/עדכון למשרד התחבורה.

 2.2ממשרד הביטחון.
עבודות ניקוז לדרך היקפית -נתיב העשרה

₪ 300,000

 .3עדכון תקציב שוטף:
מוצגת לפניכם בקשה לעדכון תקציב בשני סעיפים:
א .בנושא ניטור שפכים ,המשרד לאיכות הסביבה החל לחייב את הרשויות בביצוע
תכנית לניטור שפכים ,הכוללת בדיקות של איכות השפכים המוזרמים למט"ש .
חיוב של ביצוע בדיקות והתייחסות לממצאים כולל קנסות.
התכנית החלה בשנת  ,2015אנחנו מצטרפים השנה לתכנית .התכנית החלה,
נציגי המשרד נפגשו עם בעלי עסקים ,בעלי רפתות ואנשי איכות הסביבה שלנו .
לצורך חשוב התכנית ,אני מבקש לאשר תקציב של  150אלש"ח.
ב .רכישה והתקנה של מדי מים לקריאה מרחוק .במיוחד להתקנה בשטחי ציבור וגינון
של המועצה .יש לנו בעיה של פחת מאד גבוה ואנו חייבים לתגבר את הפעילות
להתמודדות עם הבעיה ,שבסופו של דבר תחסוך בכך שתשפר את השירות.
מבקשים הגבלה של . ₪ 100
הצבעה-15 -בעד ,עדכון התקציב השוטף אושר פה אחד ,כמפורט לעיל.
-

-

תכנית פל"ח שמשמעותה לאפשר לכול בעל משק להקים עסק ביחידה המשקית בגודל של
עד  500מ' על פי תקנון התוכנית כאמור .תוכנת זו מטיבה עם כל בעלי הנחלות במועצה .
ומונעת מהם את הצורך להכין תוכנית של שינוי תב''ע לכול משק בנפרד.
יש לציין כי כל בעל משק אשר יחפוץ להקים עסק במשקו יהיה חייב להכין תוכנית
מפורטת בסמכות מקומית .
תוכנית הפלח שלנו בדרכה להפקדה בוועדה המחוזית ולהערכתנו לקראת סוף שנת 2016
תאושר .
תכנית ניטור – ביציאה של כלל המושב יהיו בדיקות קבועות ,אם המערכת תזהה זיהום,
הוא ישלם קנס .
פיני בוסקילה :בעלי עסקים מחוייבים באגרה.
אנחנו מחוייבים בבדיקות.
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ניסים לוי :אם יש פל"ח ואני מגיש תכנית להקמת מפעל מנסרה ,אתה תדרוש ממני לפי
התקנים.
יאיר פרג'ון :יש תקנים ,אך המשמעות של כך היא בדיקה.
ניסים לוי :לא צריך בשביל זה כ"א? התקציב כולל כ"א?
יאיר פרג'ון :כ"א הקיים.
פיני בוסקילה :כבר עשינו פעולות מקדימות.
אנחנו נכנסים לתכנית של בקרה לטובת כולם.
יאיר פרג'ון :המעבדה הבודקת מעבירה בו זמנית את הבדיקות אלינו ואל המשרד להגנצ
הסביבה.
-

פיני בוסקילה :מדי מים לקריאה מרחוק .יש לנו כיום פחת מאד גדול ואנחנו רוצים
לשמר מדים מדוייקים .יש הרבה פחת.
יאיר פרג'ון :זה במוסדות ציבור ,גינון ציבורי ,מוסדות חינוך וכו'.
בישובים הקהילתיים יש בבתים הפרטיים .
העקומה ירדה באופן משמעותי ,כך גם מתקבלות התראות על בתים פרטיים.
יאיר פרג'ון :מבקש להעלות לסדר היום.
הצבעה 15 -בעד ,המליאה מאשרת להעלות נושא זה לסדר היום.

 .4אישור מינוי נציגי ציבור לוועדת ערער:
 עו"ד צביקה מימון -יו"ר הוועדה.
 אורי אליסים -חבר ועדה.
 יצחק אביתר -חבר ועדה.
הכל בהתנדבות ,צריך להיות עו"ד ללא קשר לעבודתו במועצה.
צביקה מימון  :עו"ד מהיישוב ניצן.
נאשר את הוועדה ,היה והקודמים לא מעוניינים ,נחליף אותם.
אלמוג נחשון :כמה ערבים יש בשנה.
פיני בוסקילה :תלוי בפניות ,כבר בהשגה עונים.
בד"כ בעלי עסקים מגיעים עם עו"ד שעובדים תמורת אחוזים.
שרות ותקינות.
משהו פונה -חייב להגיב לו.
הצבעה -15 -בעד ,נציגי הציבור לוועדת ערער אושרו פה אחד ,כמפורט לעיל.
 .5מינוי ראש המועצה יאיר פרג'ון לחבר בדירקטוריון סילבר.
כפר סילבר בקשו ממני להיות חבר בדירקטוריון ,ע"מ שראש רשות יהיה חבר
בדירקטוריון צריך את אישור המליאה.
הצבעה 14 -בעד ,יאיר פרג'ון -ראש המועצה לא הצביע.
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 .6אישור מינוי מנכ"ל כפר סילבר מר שמעון סלומון למשקיף במליאת המועצה.
אי אפשר שסילבר יהיה חבר מליאה .
בעבר היה להם סמל יישוב ולכן גם חבר מליאה ,כך היה גם בכפר הנוער ניצנים.
-

מאז  1995עם שינוי התב"ע ,הם איבדו את היישוב והוגדרו ככפר נוער בלבד.
בקשתי ממנהל הכפר שיהיה משקיף במליאת המועצה ע"מ להגביר את הקשר בינינו.
הצבעה -15 -בעד ,אושר פה אחד.

 .7ועדים מקומיים.
הגשת דוח כספי לוועד מקומי כרמיה ליום  31.12.16באמצעות ברית פיקוח.
-

פיני בוסקילה :יש חובה על וועדים מקומיים להגיש דוחות כספיים ,הוצאתי השבוע
מכתבים לוועדים .מי שלא יגיש עד לסוף החודש אני אעצור לו את התקציב.
יאיר פרג'ון :אנחנו לא רוצים לעשות סנקציות ,זה לא מתאים שהפעילות התנס"ית.
הנושא הזה:
איתי לוי :אפשר להביא לנו את רשימת היישובים שלא הגישו.
יאיר פרג'ון :נציג את הרשימות של מי שלא הגיש ,גם אחורה.
פיני בוסקילה :אנחנו מוכנים לעזור ,אך צריך להיכנס למוד של פעילות.

-

איתי שלח מכתב והעלה מספר סוגיות הקשורות לחינוך וצריך גם את נוכחות בעלי
התפקידים ,לכן  3שבועות מהיום ,נקיים ישיבה שכולה הנושאים שעלו.
 .1מצב מבנים.
 .2שיקמה/חופים/ניצן.
 .3היסעים.
נקבע שעתיים.
איתי לוי :במייל לא כתבתי כלום.
הבאתי איתי חומר ,זה לא מחייב ולא צריך להופיע בפרוטוקול.
יאיר פרג'ון :מאפשר לך  10דק'.
ציון יצחק :אני מציע שכל חברי מליאה יקבלו במייל לפני את רשימת הנושאים שאתה
מעלה.
רשמה -אילנית ואהל

חתימה___________________ :
תאריך.09.06.16 :
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