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 09/17פרוטוקול מליאת המועצה 

 במשגב 25.12.2017שהתקיימה ביום 

 

רון שני )יו"ר(, עומר שחור )אשחר(, מיכאל עובדיה )גילון(, מוחמד אבו דעוף )דמיידה(, עמיחי רוקח )הררית(,  השתתפו:
רחל רביד  עארף סואעד )כמאנה(, דני עברי )יודפת(, שמוליק יערי )יובלים(, אמיר בשן,  )חלוץ(, דן בבלי )חרשים(,

טל חכים דרומי )פלך(, רונן גל )צביה(, חיים  אמיר גוטר )עצמון(, ,)כמון(, אילן מאייר )מנוף(, ירון מאיר )מצפה אבי"ב(
 אסא פיין )שכניה(. רותי יהודה )שורשים(, שייקה פרנקו )קורנית(, אילן בלוך )רקפת(, כץ )צורית(,

ל(, יורם אייזנברג )אבטליון(, עמיר שנאן )אשבל(, עבדאללה סואעד )חוסניה(, חיים גולדנברג )טל א לא נכחו בישיבה:
גיל קני )יעד(, אסתר פרץ )כישור(, אופיר פנסטר )לוטם(, קובי שיר מוסקוביץ' )מורן(, מנוח שמלץ )מכמנים(, שמוליק 
ישראלי )לבון(, רפאל דיין )מורשת(, אחמד סואעד )סלאמה(, חוסיין נעים )ערב אל נעים(, נאדר ניקולה )ראס אל עין(, 

 משה מדינה )תובל(.

 .דודו דהן, גיל גורייבסקי שאול אשואל, ן,עו"ד קובי קורי נכחו:

 

 פתיחה

 . המצגת תישלח לחברי/ות המליאה.2017ראש המועצה סקר מצגת בפני מליאת המועצה על פעילות המועצה 

 

 אישור פרוטוקול

 לאחר השינויים שהוטמעו בו. 20.11.2017מתאריך  08/17מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאת המועצה מס' 

 

 , בהשתתפות: שאול אשואלאישור תב"רים .א

שאול אשואל, גזבר המועצה, סקר את רשימת התב"רים שנשלחה לחברי/ות המליאה טרם הישיבה. נשאלו שאלות 
 והתקבלו הבהרות.

-)גילון 1125מס'  . תב"רתכנון כביש גישה(-)פלך ותובל 834ללא תב"ר מליאת המועצה מאשרת את לוח התב"רים, 
ולגביהם תתקיים  יםמוקפאש ליישובים חזריםהה מאושרים, למעט מעון יום(-)מורשת 1148תב"ר וכן  הקמת מעון יום(

 בהנהלת המועצה. החלטה בנפרד

 .0. נמנע: 0. נגד: 20בעד: 

 מידע מלא ושלם. עם ו למליאהעיגמקצועיים יהגורמים שלהבא, האמיר גוטר: מבקש 

ובהחזרים ליישובים, וכן שהנהלת המועצה תדון בנושא התב"רים  1148, 1125עדת הכספים תדון בתב"רים ורון: מבקש שו
 באופן עקרוני במסגרת תכנית החומש. 1148, 1125
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 , בהשתתפות: עו"ד יעקב קוריןדיון בנושא תיקון צו עבירות הקנס .ב

שלצד חוק  עו"ד קורין סקר בפני מליאת המועצה את הצורך והחשיבות של חקיקת חוק העזר ועדכון צו עבירות הקנס
 העזר.

 סבב התייחסויות:

 ?על אי מתן שירות על ידי המועצה "עונשה" ומה -צידה השנימירון מאיר: היכן עומדת אמנת השירות 

את החוק אינו מתיחס למחויבותה של המועצה לפינוי מיכלי המחזור ואני מוצא ) יחד עם תושבי רקפת( אילן בלוך: 
 אין לנו מנדטלדעתי  .מאפשרים לי לקיים את החוק הנאמרעצמי לפחות פעמיים בשבוע מול מיכלים מלאים שאינם 

 .לחייב בקנס את תושבי הישובים שלנו וההתמקדות של המועצה צריכה להיות בחינוך למיחזור ולא באיומי קנסות

 עבור למנגנון של תמריצים חיוביים ולא מתן קנסות.אמיר בשן: יש ל

רביד: מבקשת לדעת מה טווח הקנסות. עלינו לעסוק בחינוך למחזור ולא בקנסות. אני מבקשת לייחד דיון נפרד  רחל
 למפגעי רעש ולחקיקה בנושא זה.

 עו"ד קורין: לישיבה הבאה יישלח חומר מקיף יותר כולל הצו עם דרגות הקנסות.

תושבים יאלצו להשליך  מקום והמתקנים מלאים?מה קורה כשאין  -רותי יהודה: במידה ואין מקום במתקני המחזור 
 אל פחי האשפה. –פסולת ואשפה למחזור 

 עמיחי רוקח: אני בעד קנסות על השלכת אשפה בשטחים פתוחים, אבל נגד הטלת קנסות על תושבים.

ש אז מדוע להטיל קנסות? על השלכת אשפה בשטחים ציבוריים י -אילן מאייר: אנחנו מקום ראשון בארץ במחזור 
 להטיל קנסות.

אני בעד הסברה ועידוד להפרדה, והמועצה עושה זאת בשוטף. אכיפה היא המוצא האחרון שמפעילים רק כאשר רון: 
בשלב זה אין בשלות להחלטה בנושא. עו"ד קורין ישלח חומר . והחינוך מההסברה כפועל יוצאהרוב המוחלט כבר מפריד 

 ההערות יילקחו בחשבון ויילמדו על ידי הצוותים המקצועיים.הנושא. כל לחברי/ות המליאה ללמוד את 

 

 

 רון שני

 ראש המועצה

 

 רשם: גיל גורייבסקי

 ט.ל.ח


