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פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה ()10/19
שהתקיימה ביום 22/07/19
נוכחים :דני עברי (יו"ר ,ראש המועצה) ,חני בן שימול (אשחר) ,אמיר בשן (הר חלוץ) ,אילת פאר (יעד) ,אורן ג'וליאן
(לבון) ,נורית צ'סניק שקד (לוטם) ,רונן גל (מעלה צביה) ,אמיר בורשטיין (כמון) ,קובי שיר מוסקוביץ (מורן) ,גיל בר
זוהר (מנוף) ,רותי גולדנברג (רקפת) ,איציק ג'רסי (שכניה) ,טל חכים דרומי (פלך) ,ערן הספל (אבטליון) ,אראל עוזיאל
(יודפת) ,רפי דיין (מורשת) ,יהודית סלע (קורנית) ,אורה זיגלמן (עצמון) ,מיקי (מיכל) מלך (מצפה אבי"ב) ,דנה ראובנס
(מכמנים) ,אסתר פרץ (כישור) ,יהודית אוליקר (יובלים) ,דן בבלי (חרשים) ,אבי גרבובסקי (הררית) ,אסף אברהמי
(גילון) ,דודו מנור (טלאל) ,רותי יהודה (שורשים) ,גל חכים (צורית) ,תמר ויינר הר עוז (תובל).
חסרים :סאלח עלי סואעד (חוסנייה) ,אחמד עלי סואעד (סלאמה) ,מוסא מוחמד עוואד (כמאנה) ,עיסאם סואעד (ראס
אל עין) ,מוחמד אבו דעוף (דמיידה) ,חוסיין מוחמד נעים (ערב אל נעים) ,עמיר שנאן (אשבל).
משתתפים נוספים :אילן מאייר ע' ראש רשות; דודו דהן ,מבקר; לימור ברק ,גזברית; עו"ד מאיה קורין פז ,יועמ"ש;
מירב בן-דע ,מנכ"לית; אלון זלצמן ,מנהל משאבי אנוש /ארנונה; משה קדרוני ,נציג מצפה אבי"ב; ניר ברעם ,איה
עובדיה.

 .1אישור פרוטוקול :פרוטוקול מליאה  8/19שלא מן המניין מיום  ,17/06/19ופרוטוקול מליאה  9/19מיום
 - 17/06/19אושר פה אחד.
 .2וועדה לאישור שכר בכירים – מנכ"לית ,גזברית ,מנהל משאבי אנוש:
ניתן הסבר מלא על הוועדה לאישור שכר בכירים .אם הוועדה תדון בשכרה/ו של אחד מחברי הוועדה ,ר'
המועצה ,מר דני עברי ,ימלא את מקומו.
החלטה :אושר פה אחד.
 .3השתתפות המועצה בהליך משפטי –ותמ"ל טמרה דרום:
דני עברי הציע לאשר השתתפות בעלויות משפטיות של עתירה כנגד ותמ"ל טמרה דרום .מדובר בתכנית
ש"חובקת" את היישוב מצפה אבי"ב משני הצדדים ויוצרת חיבור תחברותי של טמרה לכביש הכניסה ליישוב,
סמוך לשער היישוב .שיעור ההשתפות המוצע של המועצה הוא  ,90%עלות ההליך כ 270 -אלש"ח .לאחר דיון
מעמיק ,נערכה הצבעה בין שתי חלופות:
א .השתתפות של .70%
ב .השתתפות של .90%
בסיבוב ההצבעה הראשון :תמכו  16חברי מליאה בהצעה א' 7 ,חברי מליאה תמכו בהצעה ב'.
למען הבהירות נערכה הצבעה נוספת בעד ונגד כל חלופה.
חלופה א':
בעד16 :
נגד2 :
נמנע10 :
לא השתתפו בהצבעה.4 :
החלטה של חלופה א' – השתתפות המועצה בסך  - 70%אושרה.
(נציגת מצפה אבי"ב ,מיקי מלך וכן מזכיר מצפה אבי"ב רונן גל ,לא השתתפו בישיבה לסעיף ותמ"ל טמרה).
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 .4שותפות "ביחד" – משגב – כרמיאל – פיטסבורג – ורשה:
ניר ברעם ואיה עובדיה הציגו את עבודת השותפות ותהליך קביעת החזון וצירוף קהילת ורשה לשותפות.
 .5אישור תב"רים:
אלון זלצמן הציג את התב"רים שנדונו בתחילה בוועדת הכספים של המליאה( .תב"ר  ,1441חלקה של המועצה
הינו ממלווה שיגוייס מהבנקים עפ"י התנאים שיסוכמו עמם).
לאחר שאלות ותשובות של חברים ,התב"רים עלו להצבעה.
החלטה :אושר פה אחד.
 .6אישור גזברית המועצה – לימור ברק:
לימור עבדה כמנהלת חשבונות ראשית באגף הכספים בשנים האחרונות ,והציגה את מועמדותה לתפקיד
הגזברית במועצה .עברה הליך מכרזי לתפקיד וזכתה בוועדת הבחינה הסטטוטורית של משרד הפנים.
החלטה :אושרה פה אחד.
 .7אישור אינטרוול השכר של גזברית המועצה – הגב' לימור ברק:
הוצג והוסבר אינטרוול השכר של גזבר במועצה אזורית ,הטווח נע בין  95% - 85%משכר מנכ"ל.
הבקשה לאשר את האינטרוול הגבוה של  ,95%כאשר החוזה שייחתם עם הגזברית הוא  85%שכר תחילי
ובאישור משרד הפנים.
החלטה :אושר פה אחד.
חברי המליאה בירכו את לימור עם כניסתה לתפקיד ואיחלו לה בהצלחה.
 .8שינוי מורשי החתימה של המועצה:
מורשי חתימה – אנחנו מתכוונים להמיר את ממלאת מקום להגדרה של לימור כגזברית.
בצד של החותמים – דני או מירב ,ובצד שני – מירב או לימור.
ברירת המחדל הוא דני ולימור בצירוף חותמת המועצה.
חתימתו של ראש המועצה מר דני עברי ת.ז ,012296224 .ובהעדרו חתימתה של גב' מירב בן-דע ת.ז.
 ,023031735יחד עם חתימתה של גזברית המועצה גב' לימור ברק ת.ז ,055931356 .ובהעדרה חתימתה של גב'
מירב בן-דע ובצי רוף חותמת המועצה ,על כל המחאה ו/או על כל פקודת תשלום ,ו/או על כל מסמך ו/או הוראה
אחרים ,מחייבות את המועצה לכל דבר ועניין ולפי כל דין.
החלטה :אושר פה אחד.
 .9אישור מינוי גזברית המועצה כממונה על הגביה במועצה – הגב' לימור ברק:
הוחלט להציע את לימור ברק למינוי קבע על הגביה.
עם תחילת כהונתה של לימור ברק כגזברית המועצה ,יש צורך במינויה של גב' ברק החל מהמועד הנ"ל כממונה
על הגביה למועצה ,באופן בו יתאפשר למועצה להמשיך ולפעול לעניין גביה מנהלית ,בכל הנוגע לגביית חובות
ארנונה ותשלומי חובה ,וזאת בהתאם להוראות פקודת המסים (גביה) ,וכן לתשלומי חובה ולקנסות שונים.
על כן ,מחליטה מליאת המועצה לפעול למינויה של גב' לימור ברק ,נושאת ת.ז .מס'  ,055931356לממונה על
הגביה לעניין גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
תקציב) ,התשנ"ג 1992-ותשלומי חובה המגיעים למועצה על פי כל דין ,לצורך גבייתם לפי סעיף  70לחוק
העונשין ,התשל"ז( 1977-להלן -חוק העונשין) ,של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת
המועצה ,לצורך גבייתם לפי סעיף  70לחוק העונשין של קנסות בשל עבירות שהן ברירת משפט כאמור בסעיף
(228א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב , 1982-המגיעים למועצה על פי כל דין ולצורך גבייה
של קנסות לפי סעיף  18לחוק עבירות מינהליות ,התשמ"ו( 1985-להלן  -חוק העבירות המינהליות) ,של קנסות
שהוטלו לטובת המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית
לפי חוק העבירות המינהליות.
החלטה :אושר פה אחד.
 .10תקציב מהחטיבה להתיישבות עבור מבני קליטה בקיבוץ תובל ואשבל:
הבקשה להגיש "קול קורא" החטיבה להתיישבות לשיפוץ מבנים לקליטה בתובל ובניית מבנים לקליטה באשבל.
החלטה :אושר פה אחד.
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 .11שונות:
 עדכון בנושא אגף איכות סביבה:חבר המליאה קובי מוסקוביץ הסכים לאחד סעיף זה ,יחד עם תשובה לשאילתא שהגיש.
בפתח דבריו ,הדגיש ר' המועצה דני עברי את חשיבותו של אגף איכות הסביבה במועצה ,והודה לגלעד
אוסטרובסקי על עבודתו המסודרת והנאמנה בחמש השנים האחרונות.
בקרוב המועצה תפתח בתהליך לאיתור מחליף ,כאשר הדגש יהיה על תפעול ושיפור מהירות התגובה
ורמת האחזקה והשירות בפינות המיחזור והגזם ביישובים .כמו כן ,מתוכננת הכפלה של תכיפות הפינויים.
בנוסף ,מתוכנן תגבור משמעותי של ניטור וטיפול במפגעי חיות הבר ,וכן תוספת אכיפה בנושא כלבים
משוטטים.
-

הצטרף למליאה תושב משגב שהציג בפני החברים את המקרה המצער של בתו בת ה 19 -שעלתה לטרמפ
ועמדה בפני חטיפה ובפני ניסיון לאונס .הנושא תחת חקירה משטרתית .התושב הדגיש כי מצלמות
האבטחה לא עבדו .ר' המועצה הסביר שישנם יישובים שהתקינו מצלמות אבטחה ביישוב באופן עצמאי,
ואלה שלא התקינו ממתינים למצלמות המועצה שעיכוב הגעתן ,אינו תלוי במועצה .כמו כן ,ר' המועצה
יערב את וועדת הביטחון של המליאה לטיפול מיידי בסוגיה.

בברכה,

דני עברי
ראש המועצה
רשמה:
מירב בן-דע ,מנכ"לית המועצה.

