מועצה מקומית תעשייתית

LOCAL INDUSTRIAL COUNCIL

מגדל תפן

MIGDAL TEFEN
מזכיר וגזבר המועצה

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 01/2016
שהתקיימה ביום שלישי ,ט"ז בשבט ,תשע"ו  26/01/2016 -בשעה 15:30
נכחו:
מר יגאל צרפתי
מר יעקב פרידמן
מר רונן גואטה
גב' לילי בלסקי
מר יעקב אוחנה

-

נעדרו:
מר מעדא חסבאני
מר ציון בן גיגי
מר נביה אסעד
מר איסר דובדבני

-

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

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

-

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

ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה

סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין ( .10/2015מצ"ב)
.2

אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין ( .11/2015מצ"ב)

.3

דו"ח יו"ר המועצה.

.4

אישור ועדות המועצה לשנת .2016

הישיבה נפתחה בשעה 15:30
הישיבה מוקלטת.
***

ת.ד ,68 .מגדל תפן ,מיקוד  ,24959טל ,04-9079004 .פקס ,04-9872329.נייד 054-5632023
Migdal Tefen, ZIP 24959 - Tel. 04-9079004 - Fax. 04-9872329

עמוד  1מתוך 3

מועצה מקומית תעשייתית

LOCAL INDUSTRIAL COUNCIL

מגדל תפן

MIGDAL TEFEN
מזכיר וגזבר המועצה

 .1אישור פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין ( 10/2015מצ"ב)
אדם עינב:
אבקש לאשר את הפרטיכל.
החלטה:
מאשרים ,פה אחד.

 .2אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין ( 11/2015מצ"ב)
אדם עינב:
אבקש לאשר את הפרטיכל.
יעקב אוחנה:
בפרוטוקול התקבלה החלטה לבדוק את נושא השמירה הביטחונית.
מבקש להביא את ממצאי הבדיקה שנערכה לישיבת המליאה הבאה.
החלטה:
מאשרים ,פה אחד.

 .3דו"ח יו"ר המועצה
יגאל צרפתי:


הודיע על שינוי נציג חב' ישקר במליאת המועצה  -במקום מר אורי אמיתי מונה מר יעקב פרידמן
וישולב בוועדות המועצה .ראש המועצה נפרד מאורי אמיתי והציע להיפרד ממנו ובירך את מר
פרידמן ואיחל לו הצלחה.



גמר בצוע  4מצפורים בשיתוף הקק"ל –
הוקמו ארבעה מצפורים ,יאורגן סיור לחברי המליאה ופרסום ייצא בקרוב.



קו הביוב –
הפרויקט הגיע למבוי סתום .לאחר פנייה למנהלת הביוב ולאחר פגישות עם ראש מועצת אבו
סנאן ,הוצאנו הוראה להפסקת עבודה.



תביעה משפטית והמגעים להסדר בעניין החוב של ועדת בנין ערים –
משנת  1991לא העבירו לנו סכומים בגין האגרות .לאחר פניה למחוז להליך בירורים ,לא התקבל
פתרון .בנוסף ,נקבע כי מעתה תפן תיחשב כישוב שיש בו  7250תושבים .המשמעות ,שתפן תיאלץ
לשלם במקום  120אלף  ₪כל שנה 360 ,אלף  . ₪החלטנו להוציא צו מניעה בעניין.
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בסופו של דבר ,מונה יו"ר חדש לוועדה המחוזית מעלה הגליל ,מר מושון גבאי .וכמחווה של רצון
טוב  ,אנו מנסים להגיע איתו לפיתרון.



חוק עזר חנייה –
עו"ד ליאור אוחנה:
חוק עזר חנייה אושר ופורסם .המטרה היא להתחיל להפעיל אמצעי אכיפה בכדי למנוע חניות ליד
מפעלים ,במקומות של אדום-לבן ,חסימה של נתיבים וכד'.
תיבדק האפשרות למנות מפקח ,ולצאת למכרז גרירה בכדי למנוע הפרעות לפעילות המפעלים.
תצא הודעה למפעלים ועדכון על פרסום ואישור החוק ,ועל אכיפת חוקי החנייה בתפן.

 .4אישור ועדות המועצה לשנת ( 2016מצ"ב)
אדם עינב:
עם כניסתו של החבר יעקב פרידמן ,החלטנו לעבור על רשימת הועדות ולרענן אותן.
אבקש לאשר את הועדות.
החלטה:
מאשרים ,פה אחד.

בברכה,

______________
יגאל צרפתי
ראש המועצה

______________
אדם עינב
מזכיר המועצה
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