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פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס'  20/14מיום 25/11/2015
נוכחים  :שלמה אלימלך ראש המועצה  ,משה מאיר ,יוסי דוד ,שייקה בילו  ,נעם אוקס,
אריאל עשירי
רפי כהן ,רן פרקר ,סמינה יצחק .
נעדרו  :עדי וגה ,דביר מלניק ,תומר עזריה ,נעם שפר .
נוכחו :אידה אוהר גזברית המועצה  ,רונית עובדיה יועצת משפטית  ,אביבה חיימוביץ
מזכירת המועצה.

על סדר היום
 .1סיור במתקן התפלה
 .2דוח ביקורת לשנת  2014בנושא דוחות נוכחות
ראש המועצה  :פותח את הישיבה ומבקש מגיל דורון לתת סקירה על מתקן ההתפלה ,
לאחר ההסבר וסיור בשטח ראש המועצה מודה מקרב לב לחגית דן ולמר דורון גיל על הסיור
המרתק .
ראש המועצה  :מבקש להוסיף לסדר היום דיווח למרכז לסטטיסטיקה נתוני אוכלוסין לצרכי
מחקר .
יוסי דוד  :מבקש מראש המועצה  :לתת סיקרה בנושא כתב האישום .
ראש המועצה :אכן התכוונתי לעדכן אתכם באינפורמציה בכל הקשור בכתב האישום .
רונית עובדיה  :לצערי שמענו על כתב האישום עוד לפני שהמועצה קיבלה אותו מדובר בכתב
אישום על ניקיון בחוף הים  ,המועצה גם הגישה תביעה למנהל מקרקעי ישראל והגענו אתם
להסדר שהם ינקו את החוף או להורות למי מטעמם שינקו את החוף .המועצה לא מוצאת
לנכון לנקות את חוף הים
נושא שני – מוני נתבע כי אי אפשר לתבוע את המועצה ללא ראש המועצה ,ביולי 2012
קרתה תקלה באחת המשאבות המועצה טיפלה בזה מיד  ,מתקן השאיבה טופל את התקלה
הוזרמה לים וזו אחריות של ראש המועצה .

רפי כהן :האם כל תקלה היא באחריות של ראש המועצה .
רונית עובדיה :כן האחריות היא אחריות קפידה .
נעם אוקס :מבקש להעלות את נושא ייצוג המשפטי לצורך הענין .
שייקה בילו  :מה קשור אחד לשני האם איכות הסביבה צרפו את שניהם יחד?
רונית עובדיה  :עד כדי כך שהם רצו להביא כעד את העו"ד שייצג את ראש המועצה .
משה מאיר  :יש כאן תביעה פלילית וכל התקשורת עסוקה בזה  ,ממליץ לקחת עורי דין
מהשורה הראשונה  ,שייצגו את המועצה ואת ראש המועצה אני מבקש לדון על כך בישיבת
הנהלה של המועצה .
רונית עובדיה :אני לא מקלה ראש  ,זה אישום פלילי זה לא משהו שהיה בשליטתינו  ,זו
עבירה של אחריות קפידה .
סמינה יצחק  :מציע לשלוח לכל חברי המליאה את כתב האישום ואז נדון בכך .
יוסי דוד :על מה יש לנו לדון האם אנחנו מומחים ? השאלה שלי למה ניקינו בעבר ?
ראש המועצה  :נכון להיום אנחנו לא מנקים
אריאל עשירי :האם היה שימוע ?
ראש המועצה  :היה שימוע בכתב עו"ד הגיב והוחלט להגיש כתב אישום .נכון להיום אנחנו
לא מנקים את חוף הים .
משה מאיר  :אם היית לוקח מהתחלה עו"ד מהשורה הראשונה לא היינו מגיעים לכתב אישום
יוסי דוד :יש לך מאת אישור מליאת המועצה לקחת עו"ד מהשורה הראשונה
הוחלט פה אחד לקחת עו"ד מהשורה הראשונה .
לא מימון  :לפני הכל אני מבקשת להודות לחברי ועדת הביקורת לרן פרקר  ,נועם שפר ,דביר
מלניק במסגרת עריכת הביקורת הרב שנתית הנושא שנבדק השנה הוא דוחות נוכחות .דוח
הביקורת הועבר לעיונכם .
ראש המועצה  :אני שבע רצון מהדוח הזה .
אידה אוהר :קיבלתי רק אתמול מחשבת השכר את השמות העובדים איפה שלא תקין נתקן .
אישור תב"ר בסך  5מליון  ₪מסוף תחבורתי
ראש המועצה  :מבקש לאשר תב"ר הנ"ל על מנת להתחיל בביצוע עבודות המסוף
התחבורתי

