מועצה מקומית קדומים
חלוץ ההתיישבות היהודית בשומרון
בס"ד
כ"ה שבט תשע"ד
2219712979
י.מ2222 .

פרוטוקול מליאה 1415
מיום רביעי כ"א שבט 22 ,בינואר 2979
נוכחים:
חננאל דורני -ראש המועצה
קובי בראון -סגן ראש המועצה
אריה אדליס -חבר
רועי אנגל -חבר
אשר אוחיון -חבר
שמעון בן שחר -חבר
נעדרים:
רחמים יעקב -חבר
טובית רוזנצוויג -חברה
שרה אליאש -חברה
משתתפת :שירה שאול -מבקרת פנים

 .1אישור פרוטוקול מליאה 1141/
הצעה :אישור פרוטוקול  7917/מיום  22בדצמבר .297/
החלטה :אושר פה אחד
 .2חוק עזר לקדומים (אגרת ביוב) (תיקון) התשע"ד2115-
א.

בהתאם לסעיף 2א לחוק עזר קדומים (אגרת ביוב) (תיקון) התשס"ח  ,2998 -על המועצה לאשר
תעריפי אגרה מעודכנים הטעונים גם את אישורו של הממונה על הישובים הישראלים ביהודה
ושומרון.

ב.

אשר על כן ,נדרשת המועצה המקומית קדומים לתקן את חוק העזר על דרך של עדכון
תעריפי ההיטל נשוא חוק העזר  -הקבועים ומפורטים בתוספת לחוק העזר.

ג.

התעריפים המעודכנים נקבעו לפי חוות דעת רואה חשבון ממשרד רו"ח אופיר בוכניק .תחשיב
אגרת הביוב נבדק ואושר ע"י חברת ג'יגה כלכלה וניהול בע"מ.

ד.

התעריפים החדשים המותאמים נכון לחודש דצמבר  2972הינם כדלקמן:
₪ 2.79
אגרת תפעול והולכה
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אגרת מתקנים מיוחדים ומט"ש
אגרת שיקום
ה.

₪ 9./2
₪ 9.27

סה"כ אגרת הביוב המעודכנת היא בגובה  ₪ /.90נכון לתעריפי דצמבר ( 2972בחוק הקיים טרם
התיקון המוצע ,סך כל אגרת הביוב היא בגובה  ,₪ /.9/נכון לתעריפי דצמבר .)2972

ו.

מצ"ב:


נוסח התיקון המוצע -נספח א'7



אישור חברת ג'יגה כלכלה וניהול בע"מ -נספח א'2



חוו"ד רו"ח אופיר בוכניק -נספח א'/

ז.

התעריפים החדשים יהיו תקפים עד ליום  /7בדצמבר .2978

ח.

המועצה מתבקשת לאשר את התיקון לחוק העזר.

החלטה :אושר פה אחד
 ./שכר מנהלת לשכה
אורלי לוי מכהנת כמנהלת לשכה מזה כחצי שנה לשביעות רצוני המלאה .מבקש לאשר לה חוזה אישי
לפי  99%משכר בכירים ,בהתאם לחוזר  9712977של משרד הפנים בדבר חוזים אישיים לנושאי
משרות אמון.
החלטה :אושר פה אחד
 .5חידוש הרכב המועצה הדתית
בהתאם לסעיף (/א) לחוק שירותי הדת היהודיים (נוסח משולב) ,התשל"א ,7007-לשר לשירותי דת,
לרשות המקומית ולרבנות המקומית הסמכות להציע מועמדים למועצה הדתית בהתאם למכסות
הבאות:


השר לשירותי דת 2 -מועמדים



הרשות המקומית 2-מועמדים

 הרבנות המקומית -מועמד אחד
נתבקשנו ע"י המשרד לאשר את כלל חברי המועצה ,כנ"ל .מצ"ב נספח ב'.
מוצע לאשר את  2החברים הבאים ,המובאים גם על דעת הרבנות קדומים:


אוריאל ברויאר



מנחם פרוכטר



הרב חיים אפרתי
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ישוי עברון

 עמי בוקריס
החלטה :הצעת המועמדים להרכב המועצה הדתית אושרה פה אחד
 .4תב"רים
הצעה :פתיחת תב"רים כמפורט בנספח ג' המצ"ב.
החלטה :אושר פה אחד
 .4הוספת חברים לועדת חינוך ונוער
מוצע להוסיף לועדת חינוך ונוער את לאה וינרב ורבקה שטראוס.
החלטה :אושר פה אחד
 .7דיווחים ושונות
א.

בפגישה השבוע עם ראש מנהל השלטון המקומי במשרד הפנים וצוותו ,הם לא הסתירו את
התפעלותם מהתנהלות והתקדמות המועצה .בישרו לנו שמ.מ .קדומים נמנית גם השנה עם
הרשויות הזכאיות לפרס ניהול כספי תקין (אם כי תחולק תעודה ללא פרס כספי עקב
קיצוצים) וכן שלראשונה נצורף לרשימת הרשויות האיתנות.

ב.

ט"ו בשבט -אירועי הנטיעות עברו בהצלחה ,בשיתוף פעולה מלא של בתי הספר.

ג.

תלמוד תורה יסדת עז -אנו משקיעים מאמצים לתקנן את כיתות הת"ת מטעם משרד החינוך.
המצב הקיים מקשה מאוד על התפקוד ביומיום.

ד.

פרויקטים:


פרויקט שדרוג מדרכות קדומים דרום לקראת סיום.



פרויקט שדרוג תאורת גבעת שלם בעיצומו.



פרויקט גן הפיל מתקדם בקצב משביע רצון.

ה.

פגישה עם שר התחבורה -בפגישתנו בלשכתו ,הנחה השר את חברת "נתיבי ישראל" (מע"צ)
להביא לכך שפרויקט שדרוג צומת קדומים יבוצע במהלך  .2979באשר לגשר מעל הצומת ,הוא
לא רואה מקום לקדם בה בעת שהסדרת הצומת תגרום להאטת התנועה והסדרי תחבורה
אחרים .כמו כן ,הנחה השר לתכנן את שדרוג כביש ג'ית-ורדים-קדום לקראת ביצוע ב.2972-

ו.

קופ"ח לאומית -עברו למשכנם החדש במבנה ה"הילטון" .המעבר יאפשר מתן שירותים באופן
נוח יותר ונגישות לכלל חברי הקופה.

ז.

פחת מים -עם סיום שנת  297/אני שמח לבשר שפחת המים צומצם באופן ניכר מ 70%-בשנת
 2972עד כדי ( 9%-/%לא סופי) ב.297/-
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ח.

פארק בראון -על אף מאמצים מרובים שהושקעו ,ודווקא לקראת אישור הקצאת קרקע,
נסוגה חברת "אקרשטיין" מכוונתם להקים כאן מפעל .זאת לאור קשיים שהערים משרד
הכלכלה בשנתיים האחרונות ,בשל הזמן הרב שחלף ואובדן ההזדמנויות העסקיות שהיו בעת
הגשת הבקשה ,לדבריהם.

____________________
מאשר :חננאל דורני
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