פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  4102/7אשר התקיימה ביום  0/.2.02/7בשעה02.22 :
במשרדי המועצה.
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נוכחים:
אריה שרון -ראש המועצה ,מאיר סיטבון ,מישל אבוטבול ,גלעד זרקה ,נורית אבישר,
אביק שוורצברג ,נאוה גלעד ,ליאור בכר.
נעדרים :אלי אשכנזי ,רפי אוחנה.
משתתפים :כאמל חלבי  -גזבר1מזכיר המועצה ,עו"ד אריאל משה -יועץ משפטי,
הרב מרדכי ויצמן.
על סדר היום:
 ./הרמת כוסית וברכות לראש השנה.
 .0אישור פרוטוקולים.
 .3עדכון בנושא תכנית ביוב.
 .7ביקורת הממונה על המחוז.
 .5תקציבי פיתוח.
 .6דו"ח ביקורת משרד הפנים.
 .4ביצוע סקר נכסים.
דיונים והחלטות:
 ./הרמת כוסית וברכות לראש השנה.
ראש המועצה מברך את החברים בברכת שנה טובה שנת בריאות שנת יצירה ,שלום
וביטחון לקהילת אלונה ולכל עם ישראל .בהמשך ברכתו של הרב וייצמן לרגל החג.
.0אישור פרוטוקולים.
מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול מס' .6102/7
.3עדכון בנושא תכנית ביוב.
אריה שרון :לבקשת אחד החברים ,דיווח מעודכן בנושא תכנית הביוב .אנו מתקדמים
בתכנון המפורט .החלנו להכין תב"עות לשתי תחנות שאיבה הנדרשות באביאל
ובגבעת -נילי.
חברת "אורבניקס" ,שעובדת מטעם המועצה  ,העבירה את חוק העזר המעודכן לחברת
"ג'יגה " מטעם משרד הפנים ,האמורה לבדוק ולאשר את התחשיבים שלנו .משם יועבר
החומר לרשות המים הבודקת את כל המכלול ההנדסי כלכלי ואמורה לתת לנו אישור
עקרוני ,כי אנו עומדים בקריטריונים לקבלת מענק מדינה.

בהמשך יועברו התכניות ההנדסיות לאשרור מחדש בוועדת השיפוט של מנהלת הביוב
ובמקביל לקידום התב"עות נתחיל בהגשת בקשות לתקציב הכולל מענק מדינה.
נאוה גלעד :חשוב להוציא חוזר לתושבים בכדי להסביר מה קורה בעניין מערכת
הביוב .אנשים שדיברו איתי מההרחבה באביאל טוענים שכבר שילמו.
אריה שרון :כרגע אנו עובדים על העלות הכוללת של הפרוייקט .אנחנו נבדוק כל טענה
לגופה .כחלק מהטיפול הכולל בנושא ,המועצה מקדמת גם חקיקת חוק עזר לביוב אשר
לאחר שיאושר כחוק ,יהיה הבסיס לגביית ההוצאות מהתושבים .אציין רק משבדיקה
ראשונית שערכתי ,ההסכמים בין התושבים למושבים אינם כוללים את נושא הביוב
ואולם כמו שאמרתי ,נבחן נקודתית כל מקרה.
 .7ביקורת הממונה על המחוז.
אריה שרון :בכל שנה עורך הממונה על המחוז ביקורת בכל אחת מרשויות המחוז.
הביקורת השנה נערכה ביום  2.2./7והייתה חיובית.
כאמל חלבי :הביקורת היא בשני חלקים :החלק הראשון  ,ישיבה עם הממונה וכל
צוותו ,בה מעלה ראש המועצה את הבעיות בנושאים אותם מקדמת המועצה ,כמו
הסיוע בקידום סלילת כביש  , 657הקמת מרכז הפעלה והרחבת המועצה ,סיוע
בפרוייקט הביוב ,ונושאים אחרים הקשורים במשרדי ממשלה אחרים .הממונה על
המחוז התייחס לדברים וביקש מהמועצה להגיש את התוכניות ע"מ לקדם את הדברים.
בחלק השני ביקורת של צוות המשרד הפנים מול המחלקות של המועצה.
.5אישור תקציבי פיתוח.
כאמל חלבי :מצ"ב לפרוטוקול פירוט של תקציב פיתוח לאישור המליאה.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת תקציבי הפיתוח ע"פ הפירוט הבא:
 ./הסדרת צומת בגבעת -נילי –  ₪ 522,222משרד התחבורה.
 .0מדרכה ליד בי"ס בעמיקם –  ₪ 0/7,452משרד התחבורה.
 .3סימון כבישים והתקני בטיחות –  ₪ 77,277משרד התחבורה.
 .7שיקום כבישים באביאל  - ₪ /23,222 -משרד הפנים.
 .5סקר נכסים –  - ₪ 77,222משרד הפנים.
 .6פיס ירוק  -לכל מושב –  - ₪ /52,222מפעל הפייס.

 .6דו"ח מבקר משרד הפנים.
אריה שרון :מבקר משרד הפנים עורך מידי שנה ,באמצעות משרדי רואי חשבון,
ביקורת על הרשויות .הדו"ח המבוקר שנערך השנה הוגש למועצה ,הועבר לליאור בכר,
יו"ר ועדת ,וועדת הביקורת דנה בו.
ליאור בכר :בועדת הביקורת דנו בדו"ח המבוקר לשנת  02/3אל מול כאמל חלבי
המשמש כגזבר 1מזכיר .אנו מציינים לטובה את גזבר המועצה על העבודה שנעשית.
הדו "ח הכספי מאוזן ותקין .בממצאים ישנה הערה אחת שהרשות לא ביצעה סקר
נכסים והעניין מטופל .בכל השאלות ששאלנו את הגזבר על סעיפי הדו"ח השונים
קיבלנו תשובות מספקות.
.4ביצוע סקר נכסים.
אריה שרון :אנו מחויבים לבצע סקר נכסים פעם בחמש שנים .ידוע לכולם שהסקר
אמור לשקף את הארנונה האמיתית אשר התושב אמור לשלם .לשיעור גביית הארנונה
יש השפעה על קבלת תקציבים ממשלתיים.
.7שוורצברג אביק :בעניין שיווק נחלות ,הבן ממשיך וצו ירושה ,לדעתי חשוב לקיים יום
עיון .התושבים לא מכירים את הנושא לכן חשוב לזמן מומחים בכדי שיסבירו את
העניין.
מישל אבוטבול :אני רוצה להתייחס לעניין החוגים .מכיתה ד' עד כיתה ו' יש הרבה
ילדים שלא נרשמו לחוג כדורגל מפני שהם לא מרוצים מהמאמן ואין להם ליגה .אנשים
רשמו את הילדים שלהם מחוץ לאלונה ואני מבקש אם אפשר להשתתף בעלות ההסעה.
נאוה גלעד :אם אנשים מצביעים ברגליים  ,אנו צריכים לבדוק את הנושא .אז נושא
שצריך לבדוק .בעניין אחר אני מבקשת שייעשה סקר נגישות במועדון אביאל.
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