יום חמישי  07ינואר 2016
כ"ו טבת תשע"ו
פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס' 1/2016
התקיימה ביום רביעי כ"ה בטבת התשע"ו  06.01.16בשעה 1930 :באולם הישיבות ע"ש מוטי אברהם
ז"ל.
נוכחים:
 .1מר רפאל בן שטרית
 .2מר אליעזר כהן זדה
 .3הרב פנחס בדוש
 .4מר שלומי וקנין
 .5מר קובי בן חמו
 .6מר צחי שרביט
 .7מר אליהו זריהן
 .8גב' שרית חנני קדוש
 .9מר יחזקאל חריב
 .10גב' דיקלה עזרן
 .11מר מוריס מיארה
 .12מר יוסי סויסה
 .13מר אפי כהן צמח
נוכחים נוספים:
מר שוקי פורטל
מר עטאללה סבאג
גב' רעות הרטמן

 ראש העיר. מ"מ וסגן ראש העיר. סגן ראש העיר. חבר מועצה. חבר מועצה. חבר מועצה. חבר מועצה. חבר מועצה. חבר מועצה. חברת מועצה. חבר מועצה. חבר מועצה. -חבר מועצה.

 מנכ"ל העירייה. גזבר העירייה. -מבקרת העירייה.

הישיבה הקודמת ,שלא מן המניין שהתחילה ב  19:00הסתיימה וכל הנוכחים מסכימים להתחיל
את הישיבה הנוכחית מספר דקות מוקדם מהמתוכנן.
על סדר היום:
 .1חידוש מסגרת עו"ש בבנק הפועלים ע"ס  2מלש"ח כנגד שעבוד הכנסות עצמיות -
המשך לשנת .2016
 .2פתיחת חשבון בנק בבנק הפועלים לשם הפקדת כספי גביית מים.
 .3אישור המלצת ועדת שמות לקריאת שם ככר בכניסה לעיר מכיוון צפון – לרגל חגיגות
 20שנה לשותפות 'ביחד' של הסוכנות היהודית.
 .4החלטה על אימוץ חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים)
התשס"ח –  2008לפי סעיף (2ב) לחוק.

עיקר דיון והחלטות
 .1חידוש מסגרת עו"ש בבנק הפועלים ע"ס  2מלש"ח כנגד שעבוד הכנסות עצמיות  -המשך
לשנת .2016
עטאלה :אנו מביאים את אותה מסגרת ,כמו בשנה שעברה כנגד שעבוד הכנסות עצמיות.
החלטה מס' 01/2016
מועצת העיר מאשרת את פה אחד חידוש מסגרת אשראי לשנת –  2016בבנק הפועלים ע"ס 2
מלש"ח כנגד שיעבוד הכנסות עצמיות.
בעד  :רפאל בן -שטרית ,אליעזר כהן זדה ,שלומי וקנין ,הרב פנחס בדוש ,זריהן אליהו ,יעקב בן-
חמו ,צחי שרביט ,שרית חנני קדוש ,דיקלה עזרן ,יחזקאל חרוב ,מוריס מיארה ,אפרים כהן-צמח,
יוסי סויסה.
 .2פתיחת חשבון בנק בבנק הפועלים לשם הפקדת כספי גביית מים
רפאל :במסגרת תכנית הבראה נדרשנו לפתוח חשבון מיוחד עבור גביית מים מהתושבים כחלק
מהתחייבויותינו.
החלטה מס' : 02/2016
מועצת העיר מאשרת פה אחד פתיחת חשבון בנק בבנק הפועלים לשם הפקדת כספי גביית מים.
בעד  :רפאל בן -שטרית ,אליעזר כהן זדה ,שלומי וקנין ,הרב פנחס בדוש ,זריהן אליהו ,יעקב בן-
חמו ,צחי שרביט ,שרית חנני קדוש ,דיקלה עזרן ,יחזקאל חרוב ,מוריס מיארה ,אפרים כהן-צמח,
יוסי סויסה
 .3אישור המלצת ועדת שמות לקריאת שם ככר בכניסה לעיר מכיוון צפון – לרגל חגיגות  20שנה
לשותפות 'ביחד' של הסוכנות היהודית.
רפאל :השנה מציינים  20שנה לפעילות עם שותפות  2000קהילת קליבלנד והסוכנות היהודית.
הגיעה בקשה מהקהילה לקריאת כיכר על שמה .ועדת השמות דנה והחליטה לאשר הבקשה .מדובר
בכיכר בכניסה לכיוון טבריה.
מנהלת השותפות דורית נתן-לביא בקשה להבדיל בין פלאק לבין העיצוב החיצוני .אנחנו רוצים שעל
הפסל יהיה כתוב בעברית בגדול ,באותיות ממתכת ' :כיכר השותפות' ואולי (תלוי בתקציב) מתחת,
בקטן יותר Cleveland – Beit Shean – Valley of Springs
בנוסף חשבנו לתלות פלאק סטנדרטי ממתכת  /פרספקס על הפסל הסביבתי ובו כיתוב בעברית
ובאנגלית:
"כיכר זו הוקדשה לקשרים החמים והייחודיים שנרקמו מאז  1995בין הקהילה היהודית בקליבלנד,
אוהיו לקהילות המקומיות בבית שאן ובעמק המעיינות ומהווה סמל למחויבות ולאחריות ההדדית
של הקהילות זו לזו".

החלטה מס' 03/2016

מועצת העיר מאשרת פה אחד את המלצת ועדת שמות לקריאת שם ככר בכניסה לעיר מכיוון צפון
– לרגל חגיגות  20שנה לשותפות ביחד של הסוכנות היהודית ,על פי הנוסח שהתבקש על ידי
מנהלת השותפות.
בעד  :רפאל בן-שטרית ,אליעזר כהן זדה ,שלומי וקנין ,הרב פנחס בדוש ,זריהן אליהו ,יעקב בן-
חמו ,צחי שרביט ,שרית חנני קדוש ,דיקלה עזרן ,יחזקאל חרוב ,מוריס מיארה ,אפרים כהן-צמח,
יוסי סויסה
 .4החלטה על אימוץ חוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית – סמכויות פקחים) התשס"ח –
 2008לפי סעיף (2ב) לחוק.
רפאל :החוק נמסר אלכם  ,וחוקקנו גם חוק עזר בנושא אכיפה סביבתית ואנחנו מסמיכים את
הפקחים מבחינה זו שנאפשר להם לתת דוחות למי שזורק פסולת לרשות הרבים לרבות פסולת
בניה ,פסולת רגילה ,יאפשר להם לתת דו"ח כספי.
שוקי :מדובר בחוק שמאגד תחתיו כ  18חוקים סביבתיים המטפלים בנושאי נקיון ,רעש ,זיהום
אויר ,שפכים ועוד .לפי סע'  2לחוק ,רשויות מעל  20,000תושבים מחויבות לאמץ את החוק .למרות
שעיריית בית שאן אינה מחויבת ,החלטנו לאמץ את החוק באופן וולנטרי .החוק מרחיב באופן
משמעותי את סמכויות הפקחים ,מעניק סמכויות נוספות כמו כניסה לחצרים ,עיכוב ,תשאול,
איסוף עדויות ולמעשה בניית תיק חקירה מלא לצורך הגשת כתבי אישום כנגד עבריינים סביבתיים.
חידוש נוסף בחוק הוא שכספים שמשלמים תושבים כקנסות ,מועברים לקופת הרשות ולא למדינה
כפי שהיה עד עכשיו.
החלטה מס' 04/2016
מועצת העיר מאשרת פה אחד את אימוץ החוק ופעולה בתחומי השיפוט של העיר בית שאן לאכיפת
חיקוקי הסביבה הקבועים בחוק הרשויות המקומיות (אכיפה סביבתית  -סמכויות פקחים),
התשס"ח – .2008
בעד  ::רפאל בן-שטרית ,אליעזר כהן זדה ,שלומי וקנין ,הרב פנחס בדוש ,זריהן אליהו ,יעקב בן-
חמו ,צחי שרביט ,שרית חנני קדוש ,דיקלה עזרן ,יחזקאל חרוב ,מוריס מיארה ,אפרים כהן-צמח,
יוסי סויסה

____________
שוקי פורטל
מנכ"ל העירייה

____________
רפאל בן שטרית
ראש העיר

