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פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס'  19/14מיום 29/10/2015
נוכחים  :מר שלמה אלימלך ראש המועצה ,משה מאיר ,יוסי דוד ,תומר עזריה ,נעם אוקס ,שייקה בילו
אריאל עשירי  ,רן פרקר ,רפי כהן ,גיורא טלמור ,סמינה יצחק  ,עדי וגה .
נעדרו  :מלניק דביר.
נוכחו :אידה אוהר גזברית המועצה ,לאה מימון מבקרת ,רונית עובדיה יועצת משפטית ,אביבה
חיימוביץ מזכירת המועצה .
על סדר היום
 .1אשור פרוטוקול קודם
 .2אשור תקציב וצו מיסים נטעים לשנת 2016
 .3תב"ר בסך  ₪ 80.000לביצוע עבודות ביוב בנטעים גוש  3743חלקות 92-94
 .4אשור תב"ר משרד התחבורה בסך  ₪ 240.000תכנון סובה ומפרצי אוטובוסים
 .5אשור הגדלת תב"ר מס  471מ ₪ 1.300.000 -ל₪ 1.340.000 -
 .6אשור תב"ר  434רצוף אולם ספורט יש להקטין  ₪ 403.699ל 365.681.73-הקטנה של
.₪ 38.017
 .7אשור תב"ר  482רכישת רכב להסעת קשישים – להקטין מ ₪ 210.000-ל₪ 205.099-
הקטנה של . ₪ 4.901
 .8אשור תב"ר  466בית כנסת אירוס להגדיל מ ₪ 3.200.000 -ל . ₪ 3.300.000 -הגדלה של
.₪ 100.000
 .9אשור תב"ר  470בניית שני גני ילדים להגדיל מ ₪ 3.600.000 -ל , ₪ 3.706.883 -הגדלה
של . ₪ 106.883
 .10החלטת ועדת מלגות .

ראש המועצה :פותח את הישיבה ומבקש לאשר פרוטוקל קודם .
אושר
ראש המועצה :מקדם בברכה את תושבי האירוס שהגיעו לישיבת מליאת המועצה  .מבקש להבהיר
אין לאף אחד זכות דיבור ,רק לחברי מליאת המועצה ומבקש מהאורחים לא להעיר הערות.
ראש המועצה :מבקש לתקן סעיף . 2בטעות נרשם בסדר היום אשור תקציב וצו מיסים נטעים .מבקש
לתקן הוגש רק צו מיסים . 2016
אושר

ראש המועצה :מבקש להוריד מסדר היום את סעיף  9אישור תב"ר מס' . 470
ולהוסיף סעיף הצבת שער חשמלי בכניסה למתחם המועצה בגלל המצב הביטחוני .
אושר
אשור צו מיסים לשנת  2016נטעים
ראש המועצה :מבקש לאשר צו מסים נטעים לשנת . 2016
יוסי דוד :האם הגזברית בדקה את הצו ?
ראש המועצה  :כן נבדק.
אושר פה אחד
אשור תב"ר בסך  ₪ 80.000ביצוע עבודות ביוב בנטעים גוש  3743חלקות 92-94
ראש המועצה  :תב"ר זה אושר בישיבת מליאת המועצה מס'  46/2013מיום  21/3/2013אך בטעות
לא נרשם הסכום ,התב"ר המבוקש הוא בסך . ₪ 80,000
אושר פה אחד
אשור תב"ר השתתפות משרד התחבורה בסך  ₪ 240,000תכנון חניות והסדרי תנועה.
ראש המועצה  :אנחנו מפקיעים שטח על מנת להגדיל את קריית החינוך  ,נקבל זכויות בנייה.
מדובר על מגרשי חניה מעבר לוואדי ,תכנון סובה ומפרצי אוטובוסים להעלאת והורדת נוסעים .
רן פרקר :למה שלא נבנה כיתות?
ראש המועצה :הכיתות ייבנו בצד השני .אנחנו נקבל זכויות בניה  ,נעביר את החניה מאחורי המועצה
יהיה כביש שרות של כל המתחם.
רן פרקר :האם השומר של עיינות יהיה גם אצלנו ?
ראש המועצה  :כן למרות שאני רואה כבר את ההורים באים ומתלוננים אבל אין דרך אחרת
סמינה יצחק  :האם התוכנית שהופקדה היא חלק ממנה או שיש עוד תוכניות נוספות ונצטרך
לאשר ?
נעם אוקס :האם זו תוכנית לחניה בלבד ?
ראש המועצה :זו אותה תוכנית מדובר בהסדרי תנועה זה כולל כביש שרות  .לסמינה אם אתה רוצה
לקבל פרטים נוספים מוזמן להגיע אלי .
משה מאיר :האם אתה מתכנן חניה מקורה ?

ראש המועצה  :ייתכן שכן כשנגיע לזה הנושא יובא לדיון במליאת המועצה  ,השתתפות משרד
התחבורה  , 80%השתתפות המועצה הנדרשת . 20%
אושר פה אחד
אישור הקמת שער בכניסה למתחם המועצה
ראש המועצה  :בישיבת הנהלת המועצה אישרנו להציב שער בכניסה למתחם המועצה וזאת עקב
המצב הביטחוני מבקש לאשר.
אושר להתקין שער חשמלי בכניסה למתחם המועצה .
אשור הגדלת תב"ר מס'  471מ ₪ 1.300.000 -ל₪ 1.340.000 -
ראש המועצה  :מבקש לאשר תב"ר זה רכשנו משאית מנוף ומשאית דחס  ,כמו כן לאחרונה רכשנו
טרקטורון  ,מבקש להגדיל ב. ₪ 40,000 -
משה מאיר  :חייב לציין שאני מאד מרוצה מהעבודה של הדחס הם עובדים ממש יפה
רן פרקר :אני מצטרף למשה בנושא הדחס בנושא הגזם אני לא מרוצה בכלל  ,מציע לתגבר עם
משאית חיצונית .
ראש המועצה :בשונה מדעתך אני לא חושב שצריך להיות שרות אינסטנט  ,לא קורה כלום אם שבוע
לא אוספים את הגזם .
גיורא טלמור  :אני מצפה שיאספו כמו שצריך משאירים הרבה גזם.
ראש המועצה  :מזכיר שבכל ישוב יש איש אחזקה שיעבור אחריו ויאסוף את השאריות לא ניתן
לאסוף פרורי גזם במנוף.
אושר פה אחד
אשור תב"ר  434רצוף אולם ספורט  ,יש להקטין מ 403,699 -ל .₪ 365,681 -הקטנה של
 38,017ש"ח .
ראש המועצה  :מבקש לאשר תב"ר זה החלפנו פרקט בחדר הספורט באולם מחול בספריה ובאולם
הספורט במרכז הפיס ,לחצתי את הקבלן ויצא זול יותר .
אושר פה אחד
אשור תב"ר  482רכישת רכב להסעת קשישים להקטין מ210,000 -ש"ח ל₪ 205,099 -
ראש המועצה  :בזמנו אישרנו תבר הרכב ניקנה  ,הזמנו רכב מסוג אחד ולא היה במלאי קיבלנו רכב
משודרג וזול יותר .רכשנו רכב חדש להסעת הגמלאים שלא יכולים לעלות לאוטובוס כמו כן בדקתי גם
רכבים אחרים הרכב צריך להיות נמוך הוא משרת גם הסעות תלמידים .מבקש לאשר הקטנת
התב"ר.
אושר פה אחד

אשור תב"ר  466בית כנסת אירוס להגדיל מ ₪ 3.200.000-ל ₪ 3.300.000 -הגדלה של
 100.000ש"ח .
ראש המועצה :מבקש לאשר הגדלת תב"ר בית הכנסת ב.₪ 100.000 -אושר
תומר עזריה  :אני מבקש מראש המועצה ,כשאתם שולחים לחברי מליאה הזמנה לסדר יום ,לפרט
יותר  ,אני רוצה להבין על מה אנחנו דנים .
רן פרקר :הכל מפורט בסדר היום  ,אני לא מבין איזה פירוט אתה רוצה?
סמינה יצחק :כשבאתי לגור במועצה לפני  25שנה מאליכין  ,הכרתי את ראש המועצה  ,היתה לי
בעיה של יתושים  ,פניתי לראש המועצה  ,שאל אותי אם אני מכיר את הישובים ועשה לי סיור
בישובים  ,נכנסנו לכפר הנגיד ואני שואל את ראש המועצה איפה בית הכנסת בישוב  ,אמר לי שאין
אך אראה לך איפה בית העלמין  .בישוב יהודי חייב להיות  2דברים בית הכנסת ובית החיים  ,אני
רוצה לשבח את ראש המועצה שבנה בית כנסת באירוס זה יפה שיש בישוב בית כנסת .
ראש המועצה  :רוצה להוסיף בניתי בית כנסת גם בגאליה  ,היום אני עובד על שיפוץ והרחבה של
בית כנסת בנטעים .
משה מאיר  :בגאליה היתה בית כנסת אך רק גלל ההרחבה בנינו בית כנסת גדול יותר .
ראש המועצה :לנושא בית החיים שהעלתה ,בכפר הנגיד יש בית עלמין אך לא קוברים שם אנחנו
קוברים בבן זכאי  ,גם גאליה וגם כפר הנגיד התנגדו לרעיון להגדיל ולהכשיר קרקע לבית החיים ,
אחר כך השתנו ההחלטות  ,בנושא אירוס – חלק מהסיבות להתנגדות היו בנושא בית עלמין  ,לכפר
הנגיד וגאליה יש סידורי קבורה גם לבית עובד  ,אם חלילה קורה משהו באירוס אין פתרונות קבורה .
סמינה יצחק  :בזמנו אישרנו להפקיע  50דונם לבניית בית עלמין אזורי  ,למה אי אפשר להעלות את
זה שוב לדיון במליאה .
ראש המועצה  :היה שטח אך השטח אינו מתאים על פי תוכנית מתאר מחוזית ועל כן אנחנו צריכים
לחפש שטח חדש .
תב"ר  466אושר פה אחד
החלטת ועדת מלגות
ראש המועצה :מבקש מיו"ר הועדה משה מאיר להציג את הדברים .
משה מאיר :בשנה שעברה קיבלנו החלטה בנושא מלגות שסטודנט שיתרום לקהילה יקבל בנוסף ל -
 ₪ 1,500עוד  , ₪ 3,000לצערי לא הצלחנו להרים את הנושא כפי שציפינו  ,הצלחנו לרתום 8
סטודנטים  ,היו כמה שתרמו שעות יותר ממה שנדרש  ,רצינו לרתום שמירה בישובים בשיתוף מג"ב
אך זה לא יצא לפועל  .למדנו מהשגיאות ,אנחנו נכין את עצמנו לשנה הבאה .
גם מחלקת החינוך וגם הרווחה לא הציעו הצעות שהסטודנטים רצו לעשות  .והיו מקרים שמצאנו יעוד
והסטודנטים לא רצו .

שייקה בילו :כנראה שגם בית הספר לא היה ערוך לזה .
משה מאיר  :אנחנו נרתום את ביה"ס ונבחן את הנושא מחדש .
סמינה יצחק :אני מברך את ראש המועצה בזמנו זו הייתה יוזמה ברוכה של ראש המועצה .אני
התנגדתי מהתחלה לנושא תרומה לקהילה  ,אתם מנסים לכופף "את הברזל "בואו ותגידו ניסנו אל
תתנו את קבלת המלגה בתרומה לקהילה  ,כבודו של אדם להגיד טעיתי  ,תנו ואל תתנו את זה ,
המטרה של ראש המועצה היא לא לחסוך  ,נושא ההתנדבות הוא בעייתי  ,זה לא יעבוד  ,מן הדין ומן
הצדק להגיד נכשלנו ולא מתאים .
ראש המועצה  :אני מציע לבחון שוב את הצרכים של ביה"ס האזורי ובית הספר בטבע .
שייקה בילו  :גם כשזה עלה היינו חילוקי דעות  ,אנחנו רוצים להטמיע בכך שהילדים כן יתנדבו ויתרמו
את חלקם  ,בסך הכל מדובר על  20%שתרמו ,
משה מאיר  :אני בטוח שהשנה יהיו יותר מתנדבים זו רק שנה ראשונה נעשה הכל כדי שיהיו תכנים
יותר מאתגרים ומספר הילדים המתנדבים יכפיל את עצמו .
משה מאיר :לא נכשלנו  ,אף לא הטלתי אשמה באף אחד  ,רצינו לתת תוכן לכל נושא תרומה לקהילה
ולא הצלחנו .רצינו לתת תכנים שיהיו יותר משמעותיים הן לסטודנטים והן למועצה  ,אך גם בזה
הייתה בעיה .אנחנו נציין השנה בטקס קבלת מלגות את הסטודנטים שתרמו לקהילה .
גיורא טלמור :אנחנו רוצים לנסות עוד שנה את אותה מתכונת.
ראש המועצה  :מעלה את הנושא להצבעה
 12הצביעו בעד
 1הצביע נגד

הוחלט להשאיר את תקנון המלגות באותה מתכונת של שנה שעברה לצאת לפרסום שסכום
המלגה הינו בסך  ₪ 1,500וסטודנטים שיתרמו לקהילה  30שעות במהלך התואר יקבלו תוספת
של . ₪ 3.000
תומר עזריה  :מבקש לשאול שאלה לגבי כתב האישום שהוגש כנגד ראש המועצה  ,.לא מבין למה אי
אפשר לעדכן את חברי מליאת המועצה.
ראש המועצה  :אתה לא פנית אלי פנית לחברי המליאה רק היום ,ואתה רוצה שנדון בזה עכשיו? יש
דרך להעלות שאילתא בישיבות מועצה .
רונית עובדיה  :תגיש שאילתא לראש המועצה וראש המועצה יתייחס בהתאם ואף יעלה את הנושא
לדיון במליאת המועצה .
אביבה חיימוביץ  :פנו אלינו לא מעט עיתונאים ועניתי לכולם שאין בידינו את כתב האישום ברגע
שנקבל את כתב האישום וחומר הראיות עמדתנו תוגש לבית המשפט .

רונית עובדיה :מציינת אומנם כתב האישום מופיע ראש המועצה אבל ברור לכם שזה בגלל שכתב
האישום מוגש למועצה האזורית ולעומד בראשה ולא מהסיבה שראש המועצה עשה משהו .

הישיבה ננעלה

נרשם ע"י אביבה חיימוביץ

בכבוד רב
שלמה אלימלך
ראש המועצה

