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מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

ט"ו בשבט תשס"ט
 9בפברואר 2009
מז379 - 02 /

ישיבת מועצה מן המנין מס' )6( 02/09

פ ר ו ט ו ק ו ל
הישיבה התקיימה ביום ה' – י"א בשבט תשס"ט  ,05/02/09 -בשעה 19:05
בבנין המועצה ,באולם המליאה.
נוכחים בתחילת הישיבה  :חיים געש,
השמשוני ,דוד פרץ ,חיה בן צבי,

אפרים מעודה,
אבי כאכון.

אלי אטיאס,

נחמיה מנצור ,נורית

נעדרים בתחילת הישיבה :יואב קעטבי ,מצליח עמנואל ,אלדד בר כוכבא ,משה בן דוד
יוסי זריהן ,כוכי גדרון ,עמוס כחלון.
מ ש ת ת פ י ם  :חגי בירן – מנכ"ל,
נעדר:

רן גלר  -גזבר.

עו"ד ג'ובראן (עקב מחלה).

סדר היום :

כפי שפורט בזימון לישיבה.

חיים געש :בקשות לתיקון פרוטוקולים:
א .בקשת יוסי זריהן  -לא ניתן להגיש בקשה לתיקון פרוטוקול אחרי שהייתה
ישיבה מן המנין.
ב .בקשת אפרים מעודה  -התיקון מוסכם ומאושר.
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א .מעודה:

טרם קיבלנו את הנוסח המתוקן של צו הארנונה.

חיים געש:

תתקיים פגישה עם עו"ד ארטן לסיכום השינויים שהוצעו בישיבה לאישור
צו הארנונה.

דרך הבנים ת"ד  1022פרדס חנה -כרכור מיקוד  .37000טל'  04-6279900פקס' 04-6279957
Habanim St. P.O.B. 1022 Pardes Hanna-Karkur Il. Tel 04-6279900 Fax. 04-6279957

2

מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

חיים געש:

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

הצעה לסדר מס'  - 1המציע אינו נוכח .אני מבקש להעלות את ההצעה מטעמי.

הצעת החלטה :החל מהישיבה הבאה יירשם פרוטוקול מלא של ישיבות המועצה
הישיבות תוקלטנה ותתומללנה.
ה צ ב ע ה  -בעד  -פה אחד
ההצעה  -מ א ו ש ר ת

חיים געש :הצעה לסדר מס' : 2
המועצה רושמת לפניה לערוך מעקב אחר צריכת הדלק של רכבי המועצה.

הצבעה  -בעד  -פה אחד
ההצעה  -מ א ו ש ר ת

חיים געש :הצעה לסדר מס' : 3
הוחלט להאריך ,לפנים משורת הדין ,את הסכמי השכירות בשנה ו  11 -חודש
בכפוף לערבות בנקאית בסכום הולם וחתימת השוכרים על מודעותם למועד
הפינוי החדש ו/או הוצאת הנכסים למכרז.

הצבעה  -בעד  -פה אחד
ההצעה  -מ א ו ש ר ת
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מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

חיים געש :הצעת לסדר מס' : 4
הוועדה להקצאת קרקע ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית ,המליצה
על הקצאת קרקע בגודל  750מ"ר ,בגוש  ,10102חלק מחלקה ,76
לבניית ביכ"נ לעדה האתיופית.

הצבעה  -בעד  -פה אחד
ההצעה  -מ א ו ש ר ת

חיים געש:

הצעה לסדר מס' : 5

א .מעודה:

מבקש לשנות את סעיף  3בפרוטוקול כך שייבטא את מה שסוכם בוועדת
ההנהלה.

חיים געש:

מקבל את התיקון .הנוסח ישונה כדלקמן " :אדריכל נוף יצורף לוועדה
על מנת להבטיח שיוצב ריהוט רחובות אחיד.

הצבעה  -בעד  -פה אחד
ההצעה  -מ א ו ש ר ת
חיים געש:

הצעה לסדר מס' : 6
ההצעה הינה כדלקמן:
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.1

לפתוח את כותר פיס במערב המושבה כסניף של הספריה המרכזית.

.2

הספריה במתנ"ס תשמש כסניף מרכזי ,כאשר תעמוד לרשותה הקומה
התחתונה בלבד.

.3

תקורת כ"א לא תשתנה.

.4

הוועדה שמונתה לבחינת נושא הספריות תמשיך בעבודתה ותכנס גם לנושא
התכנים.
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מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

חיים געש:

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

אני מזמין את הסיעות שאינן חברות בוועדת ההנהלה לצרף נציגים מטעמן.

הצבעה  -בעד  -פה אחד
ההצעה  -מ א ו ש ר ת

חיים געש:

הצעה לסדר מס' : 7
נכנסה בטעות לסדר היום ואני מבקש להסירה.

הצבעה  -בעד  -פה אחד
הבקשה  -מ א ו ש ר ת

חיים געש  :הצעה לסדר מס' : 8
מר מצליח עמנואל ביקש לבטל את מינויו כיו"ר הוועדה למאבק בנגע הסמים.

הצבעה  -בעד  -פה אחד
הבקשה  -מ א ו ש ר ת

חיים געש:

הצעה לסדר מס' : 9

דיון בהשתתפות :חיים געש ,אפרים מעודה ,אבי כאכון  -בנושא גובה השתתפות המועצה
בביטוח שיניים לעובדים (אחוז מסה"כ העלות או סכום נומינלי).
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מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

חיים געש:

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

מוסכם שהמועצה תשתתף ב  50% -מסה"כ העלות לביטוח שיניים לעובדים
ולא יותר מ  150 -אלש"ח.

הצבעה  -בעד  -פה אחד
ההצעה  -מ א ו ש ר ת

חיים געש:

תב"רים:
תב"ר  - 419מאושר  -בעד  -פה אחד.
תב"ר  - 420מאושר  -בעד  -פה אחד.

חיים געש:

הישיבה נעולה .19:40 -

__________________
חגי בירן
מנכ"ל  /מזכיר המועצה

__ _________________
חיים געש
ראש המועצה

ח.ב  /נ.מ
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