יום חמישי  05דצמבר 2013
ב'/טבת/תשע"ד 16761

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס'  11מיום 1/12/2013
השתתפו :ראש המועצה מר שלמה אלימלך ,מאיר משה ,גיורא טלמור,נעם שפר ,שייקה
בילו  ,יוסי דוד ,נילי יופה  ,רן פרקר ,סמינה יצחק ,אלי כהן .
נעדרו:מודי פרי ,יעקב פרנס ,שלמה ג'ברי ,שלומי עזריה ,אורית עופר .
נוכחים :לאה מימון מבקרת
אידה אוהר – גזברית המועצה
על סדר היום
 .1אישור פרוטוקול קודם
 .2אשור תב"ר בסך  ₪ 3,000,000בניית  2גני ילדים (השתתפות משרד
החינוך )₪ 1,500,833
 .3אשור הגדלת תב"ר מסך  ₪ 11,000ל₪ 12,093 -
 .4תמצית דוח הביקורת הפנימית לשנת  2012של המועצה
 .5התקשרות עם תאגיד ת.מ.י.ר – (מחזור פסולת)
 .6אישור נופש לעובדים
 .7אישור רכישת משאית אשפה ויציאה למכרז .
ראש המועצה  :פותח את הישיבה ומבקש לאשר פרוטוקול קודם .
אושר
ראש המועצה  :מבקש להוסיף סעיפים לסדר היום :
 .1אשור תב"ר  439להגדיל מ ₪ 140,000 -ל - ₪ 143,000 -עבודות ביוב בסיס
הילה
 .2אשור תב"ר  455להקטין מ ₪ 175,000 -ל - ₪ 170,637 -רכישת רכב ראש
רשות
 .3אשור תב"ר  458להקטין מ ₪ 200,000 -ל - ₪ 199,498 -שינויים במבנה
הספריה .
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 .4אשור תב"ר  459להגדיל מ ₪ 208,000 -ל - ₪ 208,330 -רכישת אוטובוס
להסעת תלמידים
אושר
ראש המועצה  :לאחר גמר העבודות  /רכישות מבקש לעדכן התברי"ם הנ"ל על פי
ביצוע בפועל .
אושר

אשור תב"ר בסך  ₪ 3,000,000בניית  2גני ילדים (השתתפות משרד
החינוך )₪ 1,100,333
ראש המועצה  :מבקש לאשר תב"ר בסך  ₪ 3,000,000לבניית שני גני ילדים ומרתף
מתחת לגנים .
שייקה בילו  :עקב השינוי הדמוגרפי מס' הילדים הולך וגדל וזה מחייב את המועצה
בבניית גנים חדשים .כבר היום כיתות הגן עמוסות .
ראש המועצה :פניתי למשרד החינוך בבקשה להקצות תקציב אך אושר תקציב בסך
של  ₪ 1,500,000לשני הגנים ,הזמן לצערי קצר ואני חייב לקבל אישור להתחיל
לבנות .
סמינה יצחק  :תביא את ההפרש ואז תתחיל לבנות .
יוסי דוד  :מה הבעיה ,יש למועצה כסף ,מה זה תביא את ההפרש .
ראש המועצה :לסמינה יצחק למה אתה הבאת את המיליון וחצי או כל כסף אחר ?איפה
בדיוק יהיו הילדים לשיטתך?
רן פרקר :אני לא מבין מה יותר נכון מאשר להוציא כסף לדברים האלה .
אושר תב"ר בסך  ₪ 3,000,000עבור הבניה  ,יש לצאת למכרז ולבניה בהקדם .

תמצית דוח הביקורת הפנימית לשנת 2012
לאה מימון  :לעיונכם מונח תמצית הדוח לשנת . 2012
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סמינה יצחק  :למה זה לא חתום בשמך ולמה זה לא הועבר אלינו קודם לכן .
לאה מימון  :אני העברתי את הדוח לראש המועצה .
ראש המועצה :המבקרת המועצה בדקה את ועדות המועצה וההמלצות שלה רשומות.
לאה מימון :החוק אומר שאם חבר לא מגיע שלוש ישיבות צריך להודיע ולפטר אותו
מתפקידו .
יוסי דוד :מי צריך היה לפטר .
לאה מימון  :ראש המועצה .
סמינה יצחק  :לראש המועצה למה לא עשית כלום בנושא .
ראש המועצה :תרשה לי לא להגיב.
משה מאיר  :חבל שלא קיבלנו את ההערות תוך כדי הקדנציה אלא בסוף קדנציה
יוסי דוד :מציע בקדנציה הבאה להוציא נוהלים לכל ועדה שתדע מה צריך לעשות
רן פרקר :אני מסכים עם לאה ,לא פעלנו נכון .
ראש המועצה :מבקרת המועצה בודקת כל פעם נושא אחר ועכשיו הסתיימה בדיקת
הוועדות ועדת ביקורת קיבלה הדוח והיום המליאה דנה בדו"ח ,מובן שנעשה הכל כדי
ליישם מסקנות הדוח בעתיד.
לאה מימון :ניתנו תמיכות לבתי חולים ללא אישור ועדת תמיכות.
ראש המועצה  :אני חולק על המבקרת אני טוען שאנחנו לא נתנו תמיכות לאף גורם
למעט קפלן ואסף הרופא שני בתי חולים אזוריים שלנו וזאת בעבור רכישת כרטיסים
לערב גאלה ,כל חברי המליאה הוזמנו וכולם ידעו מזה .
לאה מימון  :יש ועדת תמיכות והיא זו שצריכה להחליט  ,יש הוראות חוק ואי אפשר
לעשות מה שרוצים גם אם מדובר בבית חולים .
ראש המועצה :כל המליאה זה יותר מוועדת תמיכות  ,כולם ידעו  ,כולם קיבלו הזמנות
וכולם אישרו.
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סמינה יצחק  :אני בעד לתרום לבית חולים ,אבל ההנחיה שצריך שתהיה ועדה אז צריך
להקים ועדה .
לאה מימון  :ועדת רשות ספורט נוער ותרבות.
ראש המועצה  :ועדה זו התכנסה יחד עם ועדת חינוך ועם כל הכבוד זו ועדת רשותבסך
הכל .
לאה מימון :צריך כל ועדה בנפרד .
משה מאיר  :מבקש לשלוח את הפרוטוקולים של הועדות גם לחברי מליאת המועצה .
שייקה בילו  :זו הזדמנות להודות לחברי ועדת חינוך – הסתיימה קדנציה  .תודה על
עשייה מבורכת ושיתוף פעולה .
סמינה יצחק  :מה זה קשור למליאת המועצה תוציא להם מכתב תודה .
שייקה בילו  :כן אני חושב שזה המקום להודות לחברי ועדת חינוך ולוועדי ההורים על
עבודתם ב 5 -השנים.
יוסי דוד :מצטרף לברכות של שייקה .
ראש המועצה :לסמינה ,חבל שאינך רוצה להבין מה זה קשור למליאה
סמינה יצחק :אם מדברים על ועדות ,למה ועדת מלגות לא מעלה את הסכום של
המלגה ,כבר כמה שנים אנחנו נותנים . ₪ 3,000
משה מאיר  :בזמנו רצינו לחלק את המלגה הנושא עלה במליאה ולא אושר הכוונה
הייתה לתת  50%ובנוסף  50%לאחר תרומה לקהילה ואתה היית זה שהתנגד מה קרה
שאתה רוצה להגדיל את הסכום .
ראש המועצה  :המלצה זו היא חשובה מאד  ,אני בהחלט חושב שיש מקום לתת
לסטודנט שתורם לקהילה יותר מסטודנט שלא תורם תרומה לקהילה זה דבר מאד
חשוב ולדעתי יש מקום לשנות ,לנושא ההגדלה האם אתה (יצחק סמינה)תדאג
למקורות מימון .
רן פרקר :הסכום של  ₪ 3,000לא השתנה מזה  12שנים  ,אני מציע להגדיל את
הסכום לאותם סטודנטים שיתרמו לקהילה יש לתת להם בונוס .
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משה מאיר  :אני בהחלט חושב שסכום של  ₪ 3,000הוא סכום מכובד מאד  ,אם כבר
רוצים לשפר אני בעד להשתתף גם בתואר שני .
פונה לסמינה מה שאתה אומר אתה בעצמך לא מאמין בו ,אתה הפלת ההחלטה של
תשלום מלגה והתנדבות.
נעם שפר :הדוח מצביע על התנהלות עגומה של הועדות  ,אנחנו לא מכבדים את עצמנו
אם חלק מהועדות לא מתכנסות וחלק לא נבחר זו בושה  ,אם יש ועדה שאמורה לקדם
נושא ולא עושה דבר זו בושה .מציע שכל יו"ר של ועדה ידווח על מה שעשה במהלך
כל השנה  .אני  5שנים כאן ואין לי מושג מה הועדות האלה עושות
ראש המועצה  :לאחר הבחירות נבקש דוחות ופרוטוקולים למליאה.
לאה מימון :מודה בראש ובראשונה לראש המועצה על שיתוף בעבודה ,לחברי ועדת
הביקורת רן פרקר ,אורית עופר ונעם שפר.
רן פרקר :אני מודה ללאה מימון מבקרת המועצה על מילוי תפקידה החשוב במועצה .
סמינה יצחק  :ממליץ להקים צוות לתיקון הליקויים
יוסי דוד :מציע שכל שנה יצא דוח למליאה על הנעשה .
נופש לעובדים
ראש המועצה  :מבקש לאשר נופש לעובדים .
נערך דיון
משה מאיר  :אני בעד לאשר עקרונית נופש לעובדים .
שייקה ביל ורן פרקר מציעים לאשר סך של  200,000ש"ח
סימנה יצחק :מציע לבוא עם תוכנית מסודרת .
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ראש המועצה :מעלה הנושא להצבעה – לאשר סך של  ₪ 150,000לקיום נופש
לעובדי המועצה.
בעד – 7
נגד – 2
סמינה יצחק  :לראש המועצה ככה אתה מנטרל את העסק .
ראש המועצה :נערכה הצבעה וראית את התוצאות.
אושר נופש לעובדים עד לסכום של . ₪ 110,000
רכישת משאית לפינוי אשפה
ראש המועצה  :היה מכרז לפינוי אשפה החברה שמפנה את השפה אצלנו העלתה את
הסכום כמעט פי  4וכמובן זה חייב אותנו לצאת למכרז הגיעו  2ספקים שאחד מהם הוא
הקבלן שמפנה אצלנו .יצאנו למכרז דרך משכ"ל והמחיר לפינוי אשפה כולל הגיע ל-
 ₪ 169,000לחודש.
אני מציע רכישת משאית עולה כ ₪ 600.000 -מה שאני בדקתי זה משאית דאבל .
יוסי דוד :ממליץ לקנות משאית אשפה ומשאית לגזם ולבדוק טוב את ההצעות
סמינה יצחק  :מה קורה כשנהגים חולים  ,האם עשיתם חשבון כמה עולה לנו לחודש  ,היה
לנו ני סיון מר כשקנינו מכונה לסימון כבישים אני לא רוצה לדבר על זה איזה צורה הייתה
לכבישים ואיפה היו העובדים במקום לעבוד .
משה מאיר  :אני לא מתנגד אך יחד עם זאת יש לבדוק את הנתונים  ,לדעתי הנתונים
התחשיבים לא מדויקים .
נעם שפר :האם יהיו נהגי משאית שיהיו גם נהגי האוטובוסים?
ראש המועצה :צריך להחליט כי בסוף דצמבר הולכים למכרז נוסף או שנרכוש משאית
לפינוי אשפה.לדעתי פחות משנה אנחנו מחזירים את מחיר המשאית
נעם שפר  :אם המכרז מסתיים בדצמבר האם תצליח להיערך לינואר ?
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ראש המועצה  :במידה ולא נגרור את הקבלן לחודש נוסף .

סמינה יצחק  :מה יקרה כשתהיה תקלה כזו או אחרת האם נבדקה האפשרות אולי צריך
לפנות רק פעמיים בשבוע במקום שלוש  ,למה לא להגדיל את הפחים ולפנות רק פעם
בשבוע .
רן פרקר :אנו מקיימים צי של  11אוטובוסים  ,אני לא מבין מה הבעיה ,בשתי משאיות ,
צריך לקנות  2משאיות ולטפל בכל נושא הזבל במועצה ,דברתי על זה מזמן.
גיורא טלמור  :אני לא מבין אבל מציע לקנות את הטוב ביותר כדי שיהיו כמה שפחות
בלאיים.
ראש המועצה  :אני בטוח שאם נבקש מנהגי אוטובוס לעלות למשאיות האשפה והם יקבלו
בונוס כולם ירצו .
רן פרקר :במידה ויש גם משאית לגזם יש גיבוי לנהגים גם ללא נהגי האוטובוסים אז אין
בכלל בעיה.
משה מאיר  :צריך לעשות את המהלך נכון ולהקים צוות עובדים שיגבו מראש .
ראש המועצה  :מקבל את דבריו של משה מאיר ,יתכן שאני צריך לסגור את נושא גיבוי
הנהגים מראש ועובדי פינוי האשפה .
סמינה יצחק :האם נבדקה אפשרות לעבור לפעמיים בשבוע עם הקבלן .
משה מאיר  :זה עדיין יקר מאד.
נעם שפר :אני מסכים עם משה זה מהלך נכון צריך לבדוק נתונים  ,השאלה שלי האם ניתן
לעשות באותה הזדמנות מחזור אשפה.
משה מאיר  :חייבים לעשות את זה כמו שצריך
סמינה יצחק :בתנאים שאתה מציב אני מתנגד בכל תוקף .
ראש המועצה :לא חשבתי אחרת.
ראש המועצה :מעלה נושא רכישת משאיות להצבעה
 10בעד
 1נגד
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הוחלט לאשר רכישת משאיות אשפה

התקשרות עם תאגיד ת.מ.י.ר
ראש המועצה  :החוק קובע שיש ליישם את חוק המחזור ולהתקשר עם תאגיד ת.מ.י.ר
נעם שפר  :אני מציע לעשות מפעל לקומפוסט בעיינות ,אני מוכן לקחת את הגזם .
רן פרקר:מה עם חוק עזר למפגעים סביבתיים מה עם זה ?
ראש המועצה  :הועבר לאשור משרד הפנים טרם קיבלנו מחכים לאישור.
שייקה בילו  :שאלה שלא קשורה לישיבה ,מה קורה עם מתקן התפלה פלמחים האם
התחילו לשלם ארנונה .
ראש המועצה  :כן .
הישיבה ננעלה .
נרשם ע"י א.חיימוביץ

בכבוד רב,
שלמה אלימלך
ראש המועצה

8

