מועצה מקומית תעשייתית

LOCAL INDUSTRIAL COUNCIL

מגדל תפן

MIGDAL TEFEN
מזכיר וגזבר המועצה

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 11/2015
שהתקיימה ביום שלישי ,כ"ו בכסלו ,תשע"ו  8/12/2015 -בשעה 15:30
נכחו:
מר יגאל צרפתי
מר נביה אסעד
מר מעדא חסבאני
גב' לילי בלסקי
מר איסר דובדבני
מר ציון בן גיגי
מר אורי אמיתי

-

נעדרו:
מר יעקב אוחנה
מר רונן גואטה

-

חבר מועצה
חבר מועצה

נוכחים:
אדם עינב
אינג' ראמי חשאן
רו"ח עבד אלחלים בקלי
עו"ד ליאור אוחנה
עו"ד אבנר צור
רו"ח יוסף עבדו
ליטל אפטר יוצר
מיטל דניאל שמחון
יעקב פרידמן

-

מזכיר וגזבר המועצה
מהנדס המועצה
מבקר המועצה
יועץ משפטי
יועץ משפטי
רו"ח המועצה
יועצת אסטרטגית ויח"צ
מנהלת חשבונות ראשית ואחראית גבייה
ישקר

ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבת מועצה ( .9/2015מצ"ב)
 .2דו"ח יו"ר המועצה.
 .3אישור דו"ח מבקר המועצה לשנים ( 2013-2014מצ"ב פרטיכל ועדת הביקורת מיום .)28/7/2015
 .4דיון בדו"ח רו"ח חיצוני לשנת ( 2014מצ"ב פרטיכל ועדת הביקורת מיום .)27/10/2015
 .5אישור תב"ר ע"ס  - ₪ 400,000קרן היטל השבחה ( )2015מימון :יתרות שוטפות לזכות המועצה
בועדה המקומית לתכנון ובנייה "מעלה הגליל".
 .6אישור תב"ר ע"ס  - ₪ 26,650פעילות לבטיחות בדרכים ( )2015מימון ₪ 16,000 :הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים ( ₪ 10,650 ,)60%השתתפות המועצה (.)40%
 .7אישור שינוי תב"ר  – 3מערכת סילוק שפכים למסריק – במקום הלוואה ע"ס  ₪ 18,697,000מבנק
דקסיה ₪ 12,000,000 ,מקרנות הרשות ו ₪ 6,697,000 -הלוואות מבנקים מסחריים שיילקחו בסוף
שנת  2016או בשנת  2017לפי התקדמות הפרויקט .אושר בוועדת השקעות של מנהלת הביוב ואגף
תקציבים/משרד הפנים.
הישיבה נפתחה בשעה 15:30
הישיבה מוקלטת.
***
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אורי אמיתי:
בתאום עם ראש המועצה ,אני מבקש להוסיף סעיף לסדר היום" :מתווה פשרה".
החלטה:
מאשרים ,פה אחד

.1

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה ( 9/2015מצ"ב)

אדם עינב:
אבקש לאשר את הפרטיכל.
החלטה:
מאשרים ,פה אחד.

 .2דו"ח יו"ר המועצה
ראש המועצה מסר סקירה בנושאים הבאים:
 ביצוע ארבעה מצפורי נוף בשיתוף עם קק"ל.
ראמי חשאן:
המצפורים כוללים ריצוף וספסלים ,מציע לארגן סיור לחברי המועצה.
 עדכון פרויקט קו הביוב:
יגאל צרפתי:
הגענו להבנות והסכמות עם ראש מועצת אבו סנאן ומנהלת הביוב ,אך התקבל מכתב מראש מועצת אבו
סנאן ,שהוא חוזר בו וצריך אישור מליאה( .מצ"ב)
היום נשלח מכתב לראש המינהל לתשתיות ביוב ,גב' מלה שוורץ ,על הפסקת העבודות עד להתערבותה
בעניין( .מצ"ב)
לילי בלסקי:
מציעה להעביר את המכתב גם לגורמים הסטטוטוריים – לאלכס שפול ,חנה סלע ודורית זיס.
 הועדה המקומית לתכנון ובנייה "מעלה הגליל":
יגאל צרפתי:
התקבלה החלטה במחוז הצפון במשרד הפנים ,שמשנים את המפתח לפיו הרשויות משלמות את
המכסה שלהן לוועדה המרחבית .אחד הפרמטרים הוא גודל האוכלוסייה (בתפן עד היום עמד על אפס)
בהחלטה שרירותית הוחלט כי תפן שוות ערך לכ –  7,250תושבים ,המשמעות ,שבמקום לשלם 120
אש"ח נצטרך להוסיף עוד  230אש"ח (לשנה).
פניתי למנכ"לית משרד הפנים ,והודעתי כי אנו נפנה לפסים משפטיים נגד עניין זה אם נצטרך.
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 פרויקט רובותפן:
אורי אמיתי:
ביקשנו דיווח על פרויקט רובותפן.
אדם עינב:
נקבעה פגישת עבודה עם חב'  YTEKבתאריך .22.12.2015
 .3אישור דו"ח מבקר המועצה לשנים ( 2013-2014מצ"ב פרטיכל ועדת הביקורת מיום :)28/7/2015
אדם עינב:
אבקש לאשר את הדו"ח.
החלטה:
מאשרים ,פה אחד.
 .4דיון בדו"ח רו"ח חיצוני לשנת ( 2014מצ"ב פרטיכל ועדת הביקורת מיום :)27/10/2015
אדם עינב:
אבקש לציין כי בדו"ח הביקורת החיצונית לשנת  2014לא נמצאו ממצאים.
אורי אמיתי:
חברי הועדה ממליצים להקים חדר מצב לחירום ונהלי חרום.
סוכם:
ישראל רפפורט יציג בישיבה הבאה את הנושא והנהלים בשעת חירום.
 .5אישור תב"ר ע"ס  - ₪ 400,000קרן היטל השבחה ( )2015מימון :יתרות שוטפות לזכות המועצה בועדה
המקומית לתכנון ובנייה "מעלה הגליל"
אדם עינב:
אבקש לאשר.
מדובר בכספים שוטפים שהצטברו בועדה וע"מ למשוך אותם ,עלינו להציג תב"ר מאושר ע"י משרד הפנים.
מדובר בכספים שאינם שנויים במחלוקת ולא מהווים חלק מהתביעה.
החלטה:
מאשרים ,פה אחד.

 .6אישור תב"ר ע"ס  - ₪ 26,650פעילות לבטיחות בדרכים ( )2015מימון ₪ 16,000 :הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים ( ₪ 10,650 ,)60%השתתפות המועצה (:)40%
אדם עינב:
אבקש לאשר.
החלטה:
מאשרים ,פה אחד.
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 .7אישור שינוי תב"ר  – 3מערכת סילוק שפכים למסריק – במקום הלוואה ע"ס  ₪ 18,697,000מבנק
דקסיה ₪ 12,000,000 ,מקרנות הרשות ו ₪ 6,697,000 -הלוואות מבנקים מסחריים שיילקחו בסוף
שנת  2016או בשנת  2017לפי התקדמות הפרויקט .אושר בוועדת השקעות של מנהלת הביוב ואגף
תקציבים/משרד הפנים:
אדם עינב:
אבקש לאשר.
החלטה:
מאשרים ,פה אחד.

 .8מתווה פשרה:
אורי אמיתי:
אבקש לקבל החלטה כי כל פשרה שתושג עם הועדה המרחבית לתכנון ובניה מעלה הגליל ,תובא לאישור
מוקדם של המועצה.
יגאל צרפתי:
מקובל עלי.
החלטה:
מאשרים ,פה אחד.

בברכה,

______________
יגאל צרפתי
ראש המועצה

______________
אדם עינב
מזכיר המועצה
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