כ"ו–תשרי–תשע"ב
 24אוקטובר2011 ,
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' 13/11
מיקום:

משרדי המועצה המקומית.

מועד:

יום רביעי  ,05/10/2011שעה .21:10

המזכיר:

מוטי חטיאל.

נוכחים:

אביהוד רסקי )יו"ר( ,גדי בן שימול ,עודד אילת ,עמית הרפז,
פנינה שורץ ,יעל דקל ,הדסה בן הרצל.

משתתפים:

דב אריאל  -גזבר המועצה ,עו"ד ורדה גילה – יועצת משפטית.

על סדר היום:

 .1אישור פרוטוקולים .10/11 ,09/11
 .2אישור תב"ר שיפוץ פעוטון פשוש בסך .₪ 250,000
מקור מימון  -מפעל הפיס.
 .3אישור תב"ר בניית חדר הנצחה לחללי המושבה בסך .₪ 364,000
מקור מימון  -מפעל הפיס.
 .4החכרת שטח לחברת חשמל לצורך הקמת תחנת שנאים בשכונה הדרומית.
 .5מתן מלגה נוספת לסטודנטים מתנדבים בקהילה.
 .6פקח המועצה  -לבקשת יעל דקל.
 .7דיווח.
.1

אישור פרוטוקולים 10/11 ,09/11
הערה של דוסי להוסיף לפרוטוקול  10/11את המכתב ששלחה לראש
המועצה.
מאושר פה אחד.
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.2
דב:

אישור תב"ר שיפוץ פעוטון פשוש בסך  .₪ 250,000מקור מימון –
מפעל הפיס.
מסביר את התב"ר.
מאושר פה אחד.

אישור תב"ר בניית חדר הנצחה לחללי המושבה בסך  . ₪ 364,000מקור
.3
מימון – מפעל הפיס.
היו"ר :סכום התב"ר אינו מסיים את בניית חדר ההנצחה .אני פועל לקבלת תקציב
נוסף לפרוייקט.
לאחר החגים יפורסם מכרז .החדר תוכנן ע"י האדריכלית רחל למור.
מאושר פה אחד.
.4

החכרת שטח לחברת חשמל לצורך הקמת תחנת שנאים בשכ' הדרומית.

ציון :הנושא נדון במועצה ואושר במליאה .נדרשנו לקבל חוו"ד משפטית.
מדובר בתחנת שנאים שנבנתה בשכונה הדרומית .אנו צריכים להחכיר את
השטח לחברת חשמל.
ורדה :בחוזה שנחתם עם חברת חשמל מחיר הקרקע נקבע ע"פ מחירוני חברת
החשמל המקובלים בכל הארץ .מבחינה משפטית הדבר מספק .ממליצה
למועצה לאשר.
מאושר פה אחד.
.5
מתן מלגה נוספת לסטודנטים מתנדבים בקהילה.
עודד :ועדת מלגות דנה בנושא וממליצה על הגדלת מלגה לסטודנטים
מתנדבים בקהילה ,דבר אשר יגרום לחיבור בין הסטודנט לקהילה .מתכונת
הפרוייקט כפי שקיים בפרוייקט פר"ח .סטודנט שיהיה מעוניין להשתתף
בפרוייקט יתנדב עד  40שעות בקהילה ובתמורה יקבל  ₪ 50לשעת התנדבות.
הפרויקט יתמקד במרכז למידה אשר יסייע לתלמידים בהכנת שיעורי בית
בנוסף הסטודנטים יסייעו למחלקת הרווחה במקומות שידרשו לכך.
יעל :מברכת על התוכנית ורוצה לדעת מי עושה מעקב ואיך משלמים לסטודנטים.
היו"ר :המעקב יתבצע בהתאם לסוג הפרוייקט .אם יתבצע דרך הרווחה ,הרווחה
יעקבו ואם דרך החינוך ,החינוך יעקבו .הריכוז יתבצע ע"י מזכיר המועצה.
דוסי :מנסיוני משותפות  2000חשוב שיהיה רכז לפרוייקט.
עודד :יהיה רכז.
מאושר פה אחד.
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.6

פקח המועצה  -לבקשת יעל דקל
יעל :מבקשת לדעת איך נבחר הפקח והאם היה מכרז .חושבת שפקח צריך
להיות עם הפנים לציבור ולא כפי שהפקח הנוכחי מתייחס.

מזכיר :מעביר לחברי המועצה את נוסח פרסום המכרז ואת הדרישות הנדרשות
מפקח .כמו כן הפקח מבצע את עבודתו לשביעות רצוני ,מגדיל ראש .תפקיד
הפקח אינו פופולארי בקרב הציבור ודבר זה ידוע לנו אך התועלת לציבור
רבה ואני מעריך את גרי על עבודתו.
היו"ר :גרי מבצע עבודה טובה במועצה בנושא תנועה ,איכות הסביבה וסיוע
לתושבים .אני מרוצה מאוד מתפקודו.
.7

דיווח
א .איחוד רשויות
נאמר לי שכנראה ,בישיבת הממשלה ב  30 -באוקטובר בצפת יועלה נושא
איחוד רשויות ראש פנה  -חצור.
ברגע שנאמרו לי דברים אלו ביקשתי פגישה דחופה עם האחראי במשרד
ראש הממשלה לדיון בנושא זה.
אני חושב שכולנו ביחד צריכים לשנס מותניים ולחשוב ,כל אחד ,איך
הוא יכול לפעול לסיכול העלאת נושא זה לדיון בישיבת הממשלה.
הדברים קיבלו מישנה תוקף כאשר פגשתי את גבי קדוש ,יועץ ראש
הממשלה לענייני רשויות אשר אמר לי ,צריך לאחד את הרשויות ו/או
להעביר שטחים המניבים הכנסות לחצור.
לפני כשבועיים קבלנו פרוטוקול של מנכ"ל משרד הפנים עמרם קלעג'י,
בו הוא הטיל על עובדת המשרד לבחון את חלוקת ההכנסות של ראש פנה
וחצור )פרוטוקול מצורף(.
אני מכין מצגת בה נציג את כל הנתונים על ראש פנה אשר יוצגו בפני כל
הגורמים איתם אפגש.
כמו כן ,בנושא איחוד רשויות ,ידוע לי כי עמדת המחוז במשרד הפנים
היא להמליץ על הקמת מועצה אזורית של ראש פנה ,יסוד המעלה
ומטולה.
ב .פטור מהקמת תאגיד
לאור פנייתי לשר הפנים לקבלת פטור מחובת הפעלת משק המים והביוב
באמצעות תאגיד ,התקבל מכתב משר הפנים )מצורף לפרוטוקול( ,בו הוא
מאשר פטור על ידי משרד הפנים והוא מעביר בקשה למתן פטור גם
לאוצר ולאחר מכן צריך לקבל אישור של ועדת הכלכלה של הכנסת.
אני מקווה שבסופו של יום לא נצטרך להיכנס ו/או להקים תאגיד מים
וביוב ונחליט על דרך פעולתנו בהתאם להתייחסות שנקבל ממשרד
האוצר.

Document1

-3-

להלן תשובתו של שר הפנים בנושא בקשתנו לפטור מהקמת תאגיד מים וביוב
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הישיבה הסתיימה בשעה .22:20

____________
המזכיר
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