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פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס'  3102/94מיום 290202/94
השתתפו :ראש המועצה מר שלמה אלימלך ,משה מאיר ,מודי פרי ,נעם שפר ,שייקה בילו
אורית עופר ,יוסי דוד ,רן פרקר ,אלי כהן ,פרנס יעקב ,גיורא טלמור ,יצחק סמינה .
נעדרו :שלמה ג'ברי ,עזריה שלומי ,נילי יופה .
אידה אוהר – גזברית
לאה מימון – מבקרת המועצה
על סדר היום
 .1אישור תקציב וצו מיסים בית עובד לשנת . 2013
 .2אישור תקציב וצו מיסים גאליה לשנת . 2013
 .3חיבור ביוב לרשות הטבע והגנים הלאומיים .
 .4תקציבי פיתוח ישובים.
 .5חלף היטל השבחה  -משפט מינהל מקרקעי ישראל.
 .6אישור הסכם – פינוי אשפה
 .7חוק עזר אחזקת מקלטים בבתים פרטיים .
 .8בחירת ועדת בחירות
 .9בחירת יו"ר ועדת בחירות
 .10קביעת מודד
ראש המועצה  :מבקש להוריד מסדר היום :
 .1קביעת מודד
אושר .
ראש המועצה  :מבקש להוסיף לסדר היום
 .1אישור חברי ועדת ביקורת של מושב נטעים .
אושר .
אישור תקציב וצו מיסים בית עובד לשנת . 2/94
ראש המועצה :מצטער שנציגת בית עובד לא הגיעה  ,יחד עם זאת מבקש לאשר את תקציב
וצו מיסים בית עובד לשנת  2013ההערות של מודי פרי על התקציב הובנו והתקציב תוקן
לשביעות רצון כולם .

תקציב וצו מיסים מושב בית עובד לשנת  2/94אושר כפוף להחלטות הממשלה מעת
לעת ולהחלטות מליאת המועצה .
אישור תקציב וצו מיסים גאליה לשנת 2/94
ראש המועצה  :מבקש לאשר את תקציב וצו מיסים גאליה לשנת  , 2013כידוע התקציב
חזר למושב על מנת לתקן את התקציב מספר פעמים והמושב נדרש לתקנו ,גאליה יצרו
גרעון של כ. ₪ 400.000 -
קיבלנו תקציב מתוקן מבקש לאשר.
אורית עופר  :אפשר לקבל הבהרה אני לא מבינה את המספרים .
נערך דיון בנושא
רן פרקר :לראש המועצה אתה תצטרך לתת תשובות .
ראש המועצה :בדיוק בשביל זה התקציב עד עכשיו לא אושר התקציב הוחזר לישוב שלוש
פעמים .
תקציב וצו מיסים מושב גאליה לשנת  2/94אושר כפוף להחלטות הממשלה מעת
לעת ולהחלטות מליאת המועצה .
חיבור ביוב רשות הטבע והגנים הלאומיים
ראש המועצה  :רשות שמורות הטבע והגנים נדרשו על ידי המועצה לשלם היטל ביוב
בתחום הגן לאומי פלמחים  ,רשות הטבע יעבירו למועצה סכום של כ₪ 1,600.000 -
אני רוצה ליעד את הסכום הנ"ל לתקציב פיתוח .
מודי פרי  :אני לא מבין למה אין לנו חברה כלכלית שתדע מה הצרכים ולאן כדאי להשקיע
את הכסף  ,אני לא מכיר גוף פוליטי שאין לו ועדת השקעות .
דוד יוסף :אני מסכים עם מודי .
ראש המועצה  :אני מסכים ,ייתכן שסכום כזה שווה להשקיע ולקבל תשואה.
מודי פרי  :למה לא לעשות חברה כלכלית ,מועצה שאינה יודעת להשקיע את הכספים
חשוב שתהיה ועדה שתיצור רעיונות פוטנציאליים .
נערך דיון בנושא.

ראש המועצה  :מבקש להעביר שמות של חברים שלדעתכם מתאימים לועדת השקעות
ובהחלט אשקול זאת .
הוחלט לאשר סכום של  ₪ 9.0//0///לפיתוח בישובים לפי המפתח הקיים.
תקציבי פיתוח ישובים
ראש המועצה :נוספו עוד  ₪ 1.600.000על המיליון שכבר אושר לפיתוח הישובים .
אושר
חלף היטל השבחה
ראש המועצה :לאחר הליך ממושך הגיעו הרשויות להסכם פשרה שאושר על ידי בית
משפט לפיו הן יקבלו ממינהל מקרקעי ישראל סכומים שונים כחלף היטל השבחה .
בהתאם להסכם זה אמורה המועצה לקבל כ.₪ 1,100,000 -
מדובר בכספים שהמועצה החזירה לישובים ועכשיו המינהל מחזיר למועצה.
הכספים יוחזרו בשלושה תשלומים של כ ₪ 350.000 -כל פעם ובמהלך  3שנים .
אושר
הסכם פינוי אשפה
ראש המועצה  :פרסמנו מכרז לביצוע עבודות פינוי וסילוק פסולת ביתית בתחום שיפוט
של המועצה  ,למכרז זה לא התקבלו הצעות  ,אני מבקש לאשר המשך עבודה עם הקבלן
הנ"ל עד להסדרת מכרז חדש  ,הצעת הקבלן היתה גבוהה ב 50% -היועצים המשפטיים
פסלו את זה  ,החזקתי אותו שנה שלמה באותו מחיר .
היום המחיר הנדרש מאיתנו לחודש הוא  , ₪ 50.000פניתי למשק וכלכלה הסכומים
שמדובר בהם הם אסטרונומיים  ,אני מבקש לאשר .
ההסכם הוא מיום  1.6.2013ועד  30.9.2013מבקש לאשר .
רן פרקר :בעבר כבר ביקשנו לבדוק אפשרות כמה עולה משאית לפינוי אשפה
יוסי דוד :אני חוזר להצעה של רן מבקש לקבל נתונים.
משה מאיר :במחירי העבודה של הקבלן עד היום הוא הפסיד כסף וכמובן שמשאית אחת
לא מספיק .
אושר

חוק עזר החזקת מקלטים ציבוריים
ראש המועצה  :קיימים בישובים מקלטים שאינם מתוחזקים היטב על ידי הישובים אחריות
אחזקת המקלטים הפרטיים חלה על הדייר והציבוריים על המושב .
על פי הנחיית משרד הפנים על כל רשות לוודא הכנת חוק עזר להחזקת מקלטים משותפים
שבתחום השיפוט .
חוק העזר האמור מקנה למועצה את הסמכות לבצע פעולות בקרה ואכיפה במקלטים
פרטיים משותפים וציבוריים.
מודי פרי  :לא קיבלנו את חוק העזר .קיבלנו רק הסבר וזה ממש זלזול .
אורית עופר  :אם המועצה מאמצת את חוק העזר איך בדיוק אוכפים את זה .
משה מאיר  :יש לפנות לישובים ולהודיע להם להיערך בהתאם .
שייקה בילו  :אני בעד לאשר ולאחר מכן נודיע לישובים .
סמינה יצחק  :מבקש להעלות את הנושא לישיבה הבאה אני מבקש לדעת מי מתקצב .
ראש המועצה  :מעלה להצבעה בעד לאשר
 – 8בעד
 – 4נגד
אושר
ראש המועצה  .1 :מבקש למנות חברים לועדת הבחירות מציע את :
עמרם ירושלם  -פלמחים
מנחם לזר – כפר הנגיד
גידי דגן – גן שורק
 .2מבקש למנות את עמרם ירושלם כיו"ר הועדה .
אושר .
הישיבה ננעלה
נרשם ע"י א.חיימוביץ
בכבוד רב,
שלמה אלימלך
ראש המועצה

