פרוטוקול ישיבת מועצה  8/19אשר התקיימה ביום  16.12.19בשעה  20.00במשרדי המועצה
נוכחים:
אריה שרון  -ראש המועצה ,טל כידן ,אבי אשכנזי ,גלעד זרקה ,אייל כהן ,שחף טנדט ,ליאור בכר ,נאוה
גלעד.
נעדרים:
מאיר סיטבון ,עירית וייס.
משתתפים:
כאמל חלבי  -גזבר/מזכיר ,עו"ד אריאל משה -יועץ משפטי ,ניר סהר -מנכ"ל איגוד ערים לאיכות
הסביבה ,עו"ד דורון שובל – מבקר פנימי.
על סדר היום
 .1אישור פרוטוקולים.
 .2דו"ח מבקר פנים.
 .3דו"ח כספי מבוקר – משרד הפנים.
 .4הצבת פחים כתומים בישובי המועצה.
 .5עדכון בדבר אסדת הגז לוויתן והשפעתה הסביבתית על האזור.
דיונים והחלטות:
 .1אישור פרוטוקולים
מליאת המועצה מאשרת פרוטוקולים6.19 ,7.19 ,
 .2עדכון בדבר אסדת הגז לוויתן.
אריה שרון :עדכון בנושא אסדת הגז הנמצאת מול זיכרון 10 ,ק"מ בתוך ים .בימים הקרובים יתחיל
השלב השלישי של הנישוב ,בדיקה לקראת ההרצה .התהליך מעורר המון פחד בציבור .לכן הזמנתי
את ניר סהר  ,מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה להציג את הנושא.
ניר סהר :מסביר במצגת (מצ"ב לפרוטוקול)
ליאור בכר :אני מבין שתהיה פליטת גזים בכל מקרה ,וזה לא רק בתקלה .התרעה לניסוי לפני 48
שעות .איך הציבור ידע?
אייל כהן :השאלה מה רמת הסיכון לנו כאזרחים?
ניר סהר :יהיה חדר מצב עם נציגים מהמשרד להגנת הסביבה ,גם ראש המועצה יהיה .אפשר למצוא
את הדרך להודיע לתושבים.

גלעד זרקה :האם לא היו ניסויים כאלו במדינות אירופה ומדידות ,מ התוצאות שקיבלו?
ניר סהר :שם לא מודדים .אין את הדברים האלו בעולם.
אייל כהן :היום טכנית האסדה קיימת .לא ניתן לבצע שום שינוי זו עובדה ואין מה לעשות!
ניר סהר :נכון.
טל כידן :הערכתך לפי מה יקבעו את מועד הניסוי ומה השיקולים?
ניר סהר :המועד ייקבע ע"י נובל אנרגי בלבד .אין שליטה בתאריכים .השיקולים הם טכנולוגיים.
נאוה גלעד :לאחר כל מה שה סברת יש לנו בקשה לקיים ערב פתוח לקהילה ולחילופין תעשו אצלכם
מצגות לאורך היום.
אייל כהן :אולי נוציא הודעה לתושבים.
נאוה גלעד :אי אפשר האנשים צריכים לשמוע מהמקור.
אריה שרון :הוצאתי הודעה ואין בעיה להוציא עוד אחת.
 .3דו"ח כספי מבוקר
אריה שרון :משרד הפנים עורך מידי שנה ביקורת .הדוחות עברו ליו"ר ועדת הביקורת שדנה בהם
אבקש מאייל להציג.
אייל כהן :ועדת הביקורת התכנסה ודנה בדוחות הביקורת בנוכחות מבקר הפנים וגזבר המועצה.
הבדיקה של משרד הפנים לדוחות הכספיים ומדדי הביצוע .המועצה סיימה את שנת  2018בעודף כספי
של  10אלפים  .₪מבחינת ליקויים היה ממצא אחד בפרק ב' שהוא העסקת יועץ משפטי ללא מכרז.
כאמל חלבי :המועצה סיימה את שנת  2018באיזון כספי .בנושא הממצא בפרק ב' העניין בטיפול.
לפני שלושה חודשים התחלנו בתהליך מכרז ליועץ משפטי .ממתינים למינוי משרד הפנים נציג בוועדת
הבחינה ואז נצא למכרז .בעניין מעקב אחרי תיקון ליקויים בפרק ג' ,העסקת מהנדס נעשתה לפי
פרויקטים ,והסדרת נושא המזכיר בטיפול מול משרד הפנים.
שחף טנדט :האם אפשר לקבל נתונים בנושא ארנונה .ואם אתה אומר גבייה  85%זאת אומרת 15%
מהתושבים לא משלמים! הגביה היא שנתית זאת אומרת אם צריך לגבות  3.2מיליון שקל בפועל גובים
 2.8מיליון שקל .דבר נוסף אתם אומרים שיש  570בתי אב .יש נכסים שהמועצה לא מודעת אליהם.
משהו לא ברור לי או בכמות הבתים או בגודל הבתים.
כאמל חלבי :יש  570בתי אב .גבייה שוטפת  81%וע"פ נוסחת המענק של משרד הפנים והיעדים,
גבייה יותר מ.85% -
מדובר על אחוז גבייה ולא מספר משפחות שאינן משלמות .העניין אחוזי מסה"כ חיוב כספי .יתרות
משנים קודמות גם נגבות במהלך השנה .סקר עשינו לפני  3שנים ,ובשוטף יש לנו אדם שמסתובב
ובודק ומעדכן לפי הצורך.
 .4הצבת פחים כתומים בישובי אלונה
אריה שרון :החלטנו במועצה להכניס את הפחים הכתומים שזה עוד נדבך במחזור .תאגיד תמיר אחראי
על נושא המיחזור ובקשר אתנו לקדם את הנושא.
טל כידן :היה לנו פגישת התנעה בנוכחות בעלי תפקיד במועצה ותאגיד תמיר .יהיה לנו פריסה בערך
של  100פחים כתומים ע"פ מפתח פח לכל ששה בתי אב .במקביל אנחנו נשב על תכנית הסברה
מתאימה .לעניין אחר אני מעדכן כי עשינו מהלך עם ראש המועצה לטיפוח גן רון .אנחנו רוצים לגרום
שתהיה המשכיות .אנחנו רוצים להנגיש את הגן לתושבים.

גלעד זרקה :השאלה אם יהיה שיתוף תושבים או שגורמי חוץ ישתלטו על הגן.
אריה שרון :הכניסה תהיה מבוקרת .אנו רוצים לשמור על כבודו של המקום ..המקום יהיה פתוח
לפעילות המתוכננת שאנחנו מק ווים שיהיו רצופות .נכנסו לשם גם אנשי קק"ל והבטיחו ארבעה ימי
עבודה .בט"ו בשבט נעשה שם שתילה .לעניין אחר טל כידן בא עם רעיון לנטוע לאורך נחל תנינים
עצים .אבל צריך לעשות את זה בצורה מסודרת .יש את רשות הניקוז ורשות הטבע והגנים שצריך
תיאום אתם.
 .5דוח מבקר פנים
אריה שרון :מבקר הפנים הגיש לנו דו"ח ביקורת פנים שדנה בה ועדת הביקורת.
דורון שובל :הדו"ח השנתי עסק בשני נושאים מרכזיים ,נגישות המועצה לאור התקנות החדשות והחוק
החדש בנושא נגישות .נמצאו ליקויים .יש התחלה של תהליך להסדרת נושא הנגישות .הדו"ח עצמו
עסק במגוון תחומים ,נגישות הסביבה ,נגישות המבנים ,מבני ציבור ,תמרורים ,שירותים ,תחנות
הסעה  ,הנמכות מדרכה בכל היישובים .בדקתי את התנהלות המועצה והיערכותה בנושא המקלטים
שהם ישנים מאוד ומצבם לא היה טוב .גם פיקוד העורף עשה סיור והוציא דו"ח .המועצה לקחה קבלן
חיצוני לטפל בליקויים.
כאמל חלבי :בנושא ההנגשה שעולה המון כסף איגמנו משאבים של שלוש שנים מתקציבי פיתוח של
משרד הפנים  .2016-2018ביצענו סקר נגישות ע"י מורשה נגישות ,אותו תרגמנו לתוכניות עבודה
והתחלנו להנגיש ע"פ סדר עדיפות .הנגשנו את בניין המועצה ,מוסדות חינוך ,חלק מגנים ציבוריים
ובהמשך אמורים להנגיש את המועדונים ואתר מי קדם.
בנושא המקלוט בביקורת הג"א שני מקלטים לא היו כשירים .בחודשים האחרונים שיפצנו את כל
המקלטים והכשרנו אותם .יש בעיה עם מקלט אחד של נזילות והצפות שרכשנו עבורו משאבה לתיקון
המצב.
אייל כהן :מבקש מאריה לומר כמה מילים על התהליכים בעניין חזות המושבים.
אריה שרון :בנושא החזות הוער לי ולקחתי את זה לתשומת ליבי שאנחנו צריכים יותר פיקוח על ביצוע
העבודות .לכן לקחנו עובד שהוא בחצי משרה והטלנו עליו לנהל את עובדי האחזקה.
אייל כהן :המטרה לעשות סדר בכל העבודות הקבלניות השייכות לנושא החזות .פניות תושבים יתקבלו
במועצה ויועבר לאהרון אזולאי שיפקח על הביצוע.
רשם :כאמל חלבי

אריה שרון

גזבר/מזכיר

ראש המועצה

