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מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

כ"ו אלול תשס"ט
 16אוגוסט 2009

ישיבת מועצה מן המנין מס' )14( 10/09

פ ר ו ט ו ק ו ל
הישיבה התקיימה ביום ה' – ט"ז באב תשס"ט  6/08/09 -בשעה 18:00
בבנין המועצה ,באולם המליאה.
נוכחים בתחילת הישיבה  :חיים געש ,דוד פרץ ,אלי אטיאס ,כוכי גדרון,
נורית השמשוני ,אפרים מעודה ,אבי כאכון ,משה בן דוד.

נעדרים בתחילת הישיבה :עמוס כחלון ,נחמיה מנצור  ,חיה בן צבי  ,יוסי זריהן  ,יואב קעטבי ,
מצליח עמנואל ,אלדד בר כוכבא.
עו"ד ג'ובראן – יועמ"ש,
מ ש ת ת פ י ם  :רן גלר – גזבר ומ"מ מזכיר המועצה,
דניאל ארז – מהנדס המועצה ,צילה כהן – מנהלת לשכת ראש המועצה.
 הישיבה מוקלטת על ידי גורם חיצוני.
 הישיבה נפתחת .18:04
סדר היום:

על פי הזימון.

חיים געש :ערב טוב .יש קוורום חוקי.הישיבה נפתחת.
חיים געש:
חופשה נעימה.

1
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מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

נושא מס'  1בסדר היום שבזימון – החלטה בדבר פתיחת חשבונות בבנק דקסיה
חיים געש:
ישראל (מימון ציבורי) בע"מ לכל פרוייקט שימומן ע"י מפעל הפיס במענקים לשנים  2008ו.2009-

הצבעה
בעד – 8
נגד – 0
החלטה :פתיחת חשבונות בבנק דקסיה ישראל (מימון ציבורי) בע"מ לכל פרוייקט
שימומן ע"י מפעל הפיס במענקים לשנים  2008ו2009-
מ א ו ש ר ת פה אחד



 – 18:06נחמיה מנצור מצטרף לישיבה

נושא מס'  2בסדר היום שבזימון – אישור מכירת שטח לחברת חשמל לבניית 2
חיים געש:
תחנות טרנספורמציה בשצ"פ המרכזי ב"חלומות כרכור" גוש ,10072חלק מחלקות  4ו.5-

הצבעה
בעד – 9
נגד – 0
החלטה :מכירת שטח לחברת חשמל לבניית  2תחנות טרנספורמציה בשצ"פ
המרכזי ב"חלומות כרכור" גוש ,10072חלק מחלקות  4ו5-
מ א ו ש ר ת פה אחד
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מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

נושא מס'  3בסדר היום שבזימון – צירוף המועצה כיזם נוסף בתוכנית ש( 1169/רח'
חיים געש:
הצפירה/דרך פיק"א/אבן גבירול והדקלים).

הצבעה
בעד – 9
נגד – 0
החלטה :צירוף המועצה כיזם נוסף בתוכנית ש( 1169/רח' הצפירה/דרך פיק"א/אבן
גבירול והדקלים) מ א ו ש ר ת פה אחד

נושא מס'  4בסדר היום שבזימון – הסכם חלוקת ארנונה עם מועצה אזורית מנשה
חיים געש:
במתחם גרנות לפי תב"ע מ.394/
מצורף לסדר יום הסכם חלוקת ארנונה עם מוא"ז מנשה לגבי כל מטר נוסף שייבנה במתחם גרנות.
מוא"ז מנשה ואנחנו חתמנו על ההסכם.המשמעות היא שברגע שייבנה שם מטר נוסף,פרדס חנה
כרכור מקבלת  50%מהארנונה.

הצבעה
בעד – 9
נגד – 0
החלטה :הסכם חלוקת ארנונה עם מועצה אזורית מנשה במתחם גרנות לפי תב"ע
מ 394/מ א ו ש ר פה אחד

נושא מס'  5בסדר היום שבזימון – אישור מינויה של גב' תמי ברששת מנהלת מח'
חיים געש:
שרותי הרווחה כחברה נוספת בועדת תמיכות.
משה בן דוד :הבנתי שיש איזו בעיה,לא?
עו"ד ג'ובראן :לפי נוהל ועדת תמיכות זה מנכ"ל או נציגו מקרב עובדי מועצה בכירים.כנ"ל לגבי
גזבר או נציגו,יועמ"ש או נציגו.היות ואין למועצה מנכ"ל,המועצה צריכה למנות נציג מקרב עובדי
המועצה הבכירים.
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מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

הצבעה
בעד – 8
נגד – 0
נמנע 1 -
החלטה :מינויה של גב' תמי ברששת מנהלת מח' שרותי הרווחה כחברה נוספת
בועדת תמיכות מ א ו ש ר .

חיים געש:

אתה רוצה לנמק את ההימנעות?

משה בן דוד :כן.מכיוון שאני רוצה לראות את ההבהרות.אני הבנתי שלא מקבלים את חוות הדעת
כרגע של עו"ד ג'ובראן ובודקים אותה במקומות אחרים.
חיים געש :זו לא חוות דעת.אני מקריא לך את חוזר מנכ"ל משרד הפנים  4/06סעיף :6.1
בועדה יהיו חברים מנכ"ל הרשות המקומית או נציגו מקרב עובדיה הבכירים של הרשות המקומית.
גזבר הרשות המקומית או נציגו והיועמ"ש של הרשות המקומית או נציגו.
מאחר ואין למועצה הזאת מנכ"ל ויש מזכיר ,הוא לא יכול לשבת בשני כובעים אז הוא ממנה
כמזכיר את אחד העובדים הבכירים וזה בסדר.

נושא מס'  6בסדר היום שבזימון – אישור קבלת תרומת כסאות ובמות לבובות (סוג
חיים געש:
ב') לגני הילדים בשווי של כ ₪ 1500 -ע"י חברת "גן גנית".

הצבעה
בעד – 9
נגד – 0
החלטה :קבלת תרומת כסאות ובמות לבובות (סוג ב') לגני הילדים בשווי של כ-
 ₪ 1500ע"י חברת "גן גנית" מ א ו ש ר ת פה אחד
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מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

חיים געש:

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

נושא מס'  7בסדר היום שבזימון – אישור תברי"ם

הצבעה
בעד – 9
נגד 0 -
התברי"ם המפורטים א ו ש ר ו – פה אחד

 – 422שיפוצי קיץ תשס"ט (הגדלה)
 – 435כביש גישה לביה"ס מרחבים (חדש)
 – 436תכנון הסדרת צומת מעגלית דרך הנדיב/חבצלת (חדש)

 - 18:20ישיבה נעולה.

_______________
רן גלר
גזבר ומ"מ מזכיר המועצה
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_________________
חיים געש
ראש המועצה
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