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 החלטות

לחברי מליאת המועצה ולא  והוצג 30/12/2018מיום ישיבת המועצה  יםפרוטוקול .1

 .הישיבהאת פרוטוקול  אישרה פה אחדמליאת המועצה  נתקבלו הערות.

 

ולא 16/1/2019מיום  1מס' דנה בפרוטוקול ישיבת ההנהלה  מליאת המועצה .2

 .פרוטוקולהאת אישרה פה אחד מליאת המועצה  התקבלו הערות.

 

נעם אוקס ומשה חברי המועצה מליאת המועצה דנה בפרוטוקול ועדת המלגות.   .3

בשנת הלימודים והוחלט כי הערה התקבלה ה. הגבלת הגיללבטל את ביקשו  מאיר

אישרה פה אחד  מליאת המועצה תש"פ תוסר הגבלת הגיל ללימודים לתואר ראשון.

 .החלטות ועדת מלגותאת 

 

יועמ"ש המועצה סקרה בפני חברי המועצה את תמצית השתלשלות האירועים  .4

ף פלמחים. לחברי בהליך הפלילי שננקט כנגד המועצה וראש המועצה בעניין חו

קשור  -המועצה הובהר כי כתב האישום כלל שני אישומים. האישום הראשון 

הרבה לפני שהוגש כתב האישום והאישום לתקלות שהיו במערכת הביוב ותוקנו 

עמד קיון החוף הלא מוכרז. לחברי המועצה הובהר כי ראש המועצה יהשני נגע לנ

א מוכרז היא רמ"י ולא המועצה בתוקף על כך שמי שצריך לנקות את החוף הל

והנושא הובא לדיון בפני היועץ המשפטי לממשלה אשר ביקש מהרשויות לחלק את 

 .קיוןיההוצאות הכרוכות בנ

עוד הובהר, כי בהמלצת בית המשפט ולאור הדיונים שהתקיימו בפני היועץ המשפטי 

לממשלה חזר בו המשרד להגנת הסביבה מהאישום בעניין ניקיון חוף הים וכתב 

האישום נותר על כנו רק בכל הנוגע לתקלה שארעה במתקן הביוב של פלמחים. 

ועצה בשל שכן המשרד לחברי המועצה הובהר כי כתב האישום הוגש כנגד ראש המ

להגנת הסביבה מצרף לכל כתב אישום שהוא מגיש גם גורם מתוך המערכת אשר 

 אחראי על הטיפול בנושא. 

ראש המועצה הבהיר, כי לא היה בתקלה במתקן הביוב כדי לזהם את מי הים או מי 

הנחל זאת הן בשל מעוט השפכים אשר מגיעים למתקן, הן בשל העובדה שהביוב 

לתחנה וכלל לא הגיע לים והן מאחר ולנחל שורק מוזרמים כל העת  גלש בסמוך

 .שפכים מרשויות אחרות, זאת בידיעה ובאישור של רשות המים

 

מבקרת המועצה הביאה בפני מליאת המועצה את עיקרי ממצאי הדו"ח שערכה  .5

טרת . מבקרת המועצה הבהירה כי מלבקשת ראש המועצה בנושא רישוי עסקים

. מבקרת המועצה ביקשה בחון את יישום הרפורמה ברישוי עסקיםלהיתה הביקורת 

מחברי המועצה לדווח למחלקת רישוי עסקים על עסקים אשר קיימים במועצה ואשר 

 שיון עסק.ילא פעלו להסדרת ר

אלה הם הישובים יודעים הכל מאחר ומזכירי חבר המועצה שמוליק קלימי מציין כי 

חבר המועצה סמינה יצחק ביקש  .הגורמים הרלוונטייםשצריכים לדווח למועצה ולכל 

 כי פקח המועצה יכנס לכל היישובים ויאתר עסקים אשר אינם פועלים כחוק.

ראש המועצה ביקש ממבקרת המועצה לערוך ביקורת נוספת אשר תבחן את 

 יישום המלצותיה.



 
 
 
 
 

הנהלת כפי שאלה הוצגו בישיבת  2019אושרו פה אחד תקציבי היישובים לשנת  .6

 דנה הנהלת המועצה על תקציבי הישובים : 16/1/2019המועצה מיום 

 ₪    465,000    בית חנן תקציב א. 

 ₪   382,000         גן שורק ב. 

  ₪    782,000          כפר הנגיד ג. 

 ₪    663,976        נטעים ד. 

  ₪   880,000      בית עובד      ה. 

  ₪ 1,432,140                 גאליהו. 

לא נגבים תשלומים מהתושבים שכן מדובר במוסד  עיינות לא מגישה תקציב כי* 

 .חינוכי

 ₪ 1.19* פלמחים לא מגישה תקציב כי צו המסים שאושר לה מאפשר גביה של 

 למ"ר בלבד.

  

 2019לשנת היישוב הגיש שני תקציבים  הובהר כינדון תקציב היישוב אירוס.  .7

, הנהלת המועצה דנה בנושא ₪ 542,951והאחר  ₪ 717,443האחד בסך 

חברי המליאה דנו ארוכות בתקציב היישוב  .₪ 550,000והחליטה לאשר סכום של 

הנוסחה שלפי נקבע התקציב  פי-על 2019והחליטו לקבוע את תקציב היישוב לשנת 

 בעבר. 

 

יש לאישור כי היישוב יגחברי מועצה )כנגד נציג האירוס(  15ברוב של  הוחלט

לישיבה הבאה תקציב אשר יבנה על בסיס הפרמטרים שאושרו בעבר: הפער בין 

הארנונה אזור א' לארנונה לאזור ב כפול מספר המטרים המשלמים באירוס בשנת 

 ידי המועצה.-פחות הנחות ופחות גביה על 2018

 

 -ל ₪ 2,000,000מבנה מנהלה מסך  540תב"ר מס' הגדלת  פה אחד האושר .8

 מקרנות הרשות. ₪ 2,350,000

 

חברי  .תב"ר משרד הפנים לתכנון מצוק חופיםנדונה בקשה לאשר הגדלת  .9

המועצה ביקשו לבחון את הסוגיה בטרם האישור. הוחלט להוריד את הנושא מסדר 

 היום. 

 מקרנות הרשות.  ₪ 300,000לתכנון גני ילדים ומעונות על סך תב"ר  אושר פה אחד .10

 

רד התחבורה ישתתף שכך שמהקמת רמזור בגאליה לתב"ר שינוי  אושר פה אחד .11

. חברי המועצה הודו ובירכו את ראש המועצה ₪ 1,277,755בפרוייקט בסכום של 

 על שהצליח לקבל תקציב ממשרד התחבורה לצורך ההשתתפות בהקמת הרמזור.

 

ישובי המועצה על יתב"ר תיקון כבישים מדרכות ותאורת רחוב בכל אושר פה אחד  .12

  .₪ליון ימ 2.5סך 

 



 

 

 

 

 

 100,000תב"ר להשתתפות בהצטיידות בית כנסת בנטעים על סך אושר פה אחד  .13

. לחברי המועצה הובהר כי מדובר ברכישת ציוד בפועל למבנה בית הכנסת אשר ₪

 (.ידי הועד המקומי )ולא בהעברת כספים לעמותה כלשהי-מוחכר על

 

לעבודה נוספת למהנדס המועצה אשר עובד בחלקיות אישור מתן אחד  אושר פה .14

 במועצה(.  30%משרה )
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  22.00הישיבה הסתיימה בשעה 
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