מועצה מקומית תעשייתית

LOCAL INDUSTRIAL COUNCIL

מגדל תפן

MIGDAL TEFEN
מזכיר המועצה

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 9/2015
שהתקיימה ביום שלישי ,ז' חשון ,תשע"ו  20/10/2015 -בשעה 15:30
נכחו:
מר יגאל צרפתי
מר נביה אסעד
מר איסר דובדבני
מר רונן גואטה
מר אורי אמיתי
מר מעדא חסבאני
מר יעקב אוחנה
גב' לילי בלסקי

-

נעדרו:
מר ציון בן גיגי

-

חבר מועצה

נוכחים:
אדם עינב
אינג' ראמי חשאן
רו"ח עבד אלחלים בקלי
עו"ד ליאור אוחנה
ליטל יוצר אפטר
ישראל רפפורט

-

מזכיר וגזבר המועצה
מהנדס המועצה
מבקר המועצה
יועץ משפטי
יועצת אסטרטגית ויחסי ציבור
מנהל מחלקת איכות הסביבה

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

סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבת מועצה ( 8/2015מצ"ב)
 .2דו"ח יו"ר המועצה
 .3קו הביוב ממט"ש תפן לכפר מסריק – הצגת מצב התקדמות הפרויקט ,חסמים והטיפול בהם.
הישיבה נפתחה בשעה 15:30

הישיבה מוקלטת.

***
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.1

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה  9/2015מיום ( 20.10.2015מצ"ב):

אדם עינב:
מבקש לאשר את הפרוטוקול.
החלטה:
מאשרים פה אחד.

.2

דו"ח יו"ר המועצה:

יגאל צרפתי:
 .2.1הצגת מנהל מחלקת תברואה ואיכות הסביבה:
ישראל רפפורט (עובד המועצה) – נשוי  3 +ילדים ,גר בישוב בר יוחאי .בעל תואר ראשון במדעי
הסביבה ועוד מעט מסיים תואר שני בהנדסת אנרגיה.
נבחר לתפקיד מנהל מחלקת תברואה ואיכות הסביבה .במסגרת תפקידו יהיה אחראי גם על נושא
הגינון ,רישוי עסקים וישמש גם כקב"ט המועצה.
 .2.2ועדת חקירה בנושא חלוקת הכנסות:
עד עכשיו היו חמישה מפגשים ,האחרון התקיים לפני החגים ,ממתינים להמלצות והתפתחויות
הועדה.
 .2.3ערים תאומות בין העיר סנדי ספרינגס ג'ורג'יה ,ארה"ב ,לבין אשכול ישובי הגליל המערבי:
התקיים ביקור במועצה ,בגן התעשייה ובישקר ,במסגרת ערים תאומות של אשכול גליל מערבי.
האשכול הוביל מהלך של שותפות עם העיר סנדי ספרינגס בג'ורג'יה.
אורי אמיתי :מבקש להזמין את מנכ"לית האשכול לישיבה הבאה ,לאור השינויים בתאגיד.
 .2.2פרויקט רובותפן:
מדובר בשנה הרביעית לקיום פרויקט ,ובעקבות פנייה של ראשי הרשויות והתחייבותם ,הסכמנו
כי בכדי למנוע כפל תשלומים ,ובמידה ותקבע הועדה את חלוקת ההכנסות באופן שתתייחסנה
לשנת העבודה  ,2016התקציב הנדרש להמשך הפרויקט ,יקוזז מתקציב חלוקת ההכנסות באופן
יחסי לכל אחת מהרשויות שתהיה זכאית לכך .כרמיאל וכפר ורדים לא נכללים בשנה זו.
יעקב אוחנה :מבקש לקבל דו"ח על פרויקט רובותפן.

 .2.5תביעה מול הועדה המקומית לתכנון ובניה מעלה הגליל:
הוגשה תביעה על כספי אגרות בניה שלא קיבלנו .על הועדה להתגונן עד סוף נובמבר .
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 .3ביצוע קו הביוב ממט"ש תפן לכפר מסריק:
 בניסיון לקדם כמה נושאים לא סגורים ,התקיימה ישיבה במשרד התשתיות והאנרגיה.
בסוגיית אבו סנאן ,ראש המועצה אישר לבצע את העבודות ,אך ביקש כי מאחר והקטע
בכביש כבר מטופל ע"י משרד התחבורה ,שהמימון שלנו יופנה לכביש סמוך .הבקשה הופנתה
על ידינו למשרד התשתיות ,עקרונית נראה בסדר ,אך אין עדיין אישו בכתב.
 תעריף הכניסה למט"ש עכו – מבוקש תעריף הגבוה בהרבה על פי הפרמטרים .מחר תתקיים
פגישה עם מנהלת היחידה במינהל לפיתוח תשתיות ביוב ,גב' מלה שוורץ ,אשר החליפה את
משה גרזי ,ויועלה הנושא.
 הקידוח האינטגרלי בא לתת מענה לרט"ג וגורמים ירוקים .אין עדיין אישור רשמי בכתב ,גם
יועלה בישיבה מחר.

בברכה,

______________
יגאל צרפתי
ראש המועצה

______________
אדם עינב
מזכיר המועצה
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