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 :דיון

  
  

 דיווח ראש המועצה .1
  

 גדי אלפסי:    
  

 פותח את הישיבה.     
 

 ועדה גאוגרפית     
 
    ישיבת . וועדהדיון בבין הישובים, חזר ממשרד הפנים ל החומר לוועדה הגאוגרפית בנושא חלוקת ההכנסות     

    נתונים על הכנסות ממפעלים חדשים וכספים הנמצאים  להמציא. נתבקשנו 1.5.19 -תאריך הלהוועדה נקבעה      
   . מבחינתי של החלוקה לתת דעתנו על חלוקת ההכנסות ואופן הביצוענתבקשנו כמו כן בקרנות ותב"רים.      
    ן זה רלוונטי מהי עמדת המועצה. משכך לא ניתן את דעתנו ואת בעניין חלוקת הכנסות כפי שאנחנו מבינים אי     
 .לעניין זה עמדתנו     

 
 סטטוס מבנה המועצה     

 
   לאחר שנסגרו הסוגיות עם אורפאן וברקאי, התעוררה סוגיה דומה עם האדריכלית/מתכננת. אני לא מוכן      
 יצא מכתב  שעל עבודתם. בהתייעצות עם היועמ" לסחיטות מצד בעלי מקצוע, הם צריכים לקחת אחריות     
 המכיל את כל טעויות האדריכלית/מתכננת ובמידה והיא לא תחזור בה, נפסיק את ההתקשרות עימה.     

 
 ביקורים צפויים במועצה     

 
ו שביוחברה הודית. הם י אוסטרלית-יוונית, חברה קנדית חברת אלומיניום -צפויים ביקורים של שלוש חברות 

 עם מנכ"ל המועצה ומנהלי היחידות. ראש המועצה לא ישתתף במפגשים אלו.
 

 ערב ראש המועצה     
 

   יתקיים ערב ראש המועצה להרמת כוסית לפסח, יחד עם סדנת יין. נשמח לראות  18.30בשעה  15.4.19 תאריךב     
 את כולכם.     

 
 
 אישור פרוטוקולים. .2

 
 25.02.2019, מיום 201902/המועצה אישור תמצית והחלטות מישיבת מליאת   .2.1    
 

 גדי אלפסי:
 

 .מבקש לאשר
 

 החלטה:
 

 .מאושר
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 07.03.2019אישור פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין לאישרור עוזר ראש המועצה מיום    2.2    
 

 גדי אלפסי:
 

 מבקש לאשר.
 

 החלטה:
 

 מאושר
 
 
 ם בהיטל הטמנת פסולת.הפרשי .3
 

 :גדי אלפסי    
  

במסגרת סמכות המועצה להפעיל את מטמנת הפסולת שברשותנו, המועצה מעבירה על פי חוק כל שנה את 
 העלות שמפורסמת כל שנה ע"י המשרד.פ , ע"היטל ההטמנה שנגבה למשרד לאיכות הסביבה

  2018עד לסוף שנת  2012החל משנת ה בהדרגעלה  לפסולת יבשה גזברית המועצה מצאה כי מחיר ההיטל
 למשרד  לשלםו לחייב בתום לב המשיכההמועצה ואילו  לטון ₪ 72לטון למחיר של  ₪ 4.85ממחיר של  

 בנושא. על פי תחשיב שנערך ההפרש עומד על  להג"סלטון. המועצה פנתה למשרד  ₪ 4.85מחיר של  להג"ס
 .להג"סשלא הועברו למשרד  ₪מיליון  3 -כ
 

 אלדד אופק: עו"ד
 

 , ועם השנים חלה הפרדה פסולת יבשה ופסולת בניין היו זהיםהטעות כנראה החלה כך שמחיר היטל ההטמנה ל
 ומחיר היטל ההטמנה לפסולת יבשה עלה בצורה דרסטית. הסתבר כי המועצה המשיכה לדווח על כל הפסולת 

 כפסולת בניין.
 

 גדי אלפסי:
 

 דר לגבי שנים אלו.  יש לקחת בחשבון את האופציות העומדות בפנינו ביקש פירוט מסו להג"סכרגע המשרד 
 לתיקון הטעות.

 

 אישור מינוי ועדת שימור .4

 
 אירית בנדו:

 
בוועדה המקומית הועלה שנוא לקביעת חברים לוועדת שימור עתיקות. הדיון צריך להתבצע במליאה ולא 

  עו"ד גדי אלפסי. -בוועדה המקומית. הוחלט כי יו"ר הוועדה
 אירית בנדו. -מהנדסת המועצה משה יחזקאל, מאיר יפרח ומוטי אברג'ל. -חברי הוועדה מהמפעלים

 טרם מונה. -בעל דעה מייעצת
    

 גדי אלפסי:       
 

 מבקש לאשר.       
 

 החלטה:       
 

 .מאושר       
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 .בגרמניה MS-GCאישור קורס פתרון בעיות ותחזוקת  .5

 
 ניר חסון:

 

 , מבחינת זמני הטיפול ע"י טכנאי.   GCMSעיית בתחזוקת המכשירים במעבדות ישנה ב       
 מצאנו כי ניתן לשלוח עובדי מועצה מטעמנו לקורס המתבצע בגרמניה על מנת ללמוד על תיקון מכשירים אלו.      
 העובדות שיישלחו: אוה מיכאל ושירן אשר.      

 
 גדי אלפסי:       

 
 ך שנה תוחזר ההשקעה ונוכל לחסוך כסף רב.אנו מאמינים שתו       

 
 יוסי גולדשטיין:       

 
 חשוב לשמור על כשירות ההסמכה.      

 
 גדי אלפסי:       

 
 מבקש לאשר.       

 
 החלטה:       

 
 .מאושר       

 
 

 .ננעלת הישיבה
 
 
 

_________________       ________________ 
 אופיר אבידן             עו"ד גדי אלפסי    

 מנכ"ל המועצה            ראש המועצה    
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