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מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

ח' בטבת תשס"ט
 4בינואר 2009
מז377 - 01 /

ישיבת מועצה מן המנין מס' )5( 01/09

פ ר ו ט ו ק ו ל
הישיבה התקיימה ביום ה' – ה' בטבת תשס"ט  ,01/01/09 -בשעה 19:10
בבנין המועצה ,באולם המליאה.
נוכחים בתחילת הישיבה  :חיים געש ,אפרים מעודה ,אלי אטיאס ,נחמיה מנצור,
אבי כאכון.
עמוס כחלון,
נורית השמשוני ,דוד פרץ ,חיה בן צבי,
נעדרים בתחילת הישיבה :יואב קעטבי ,מצליח עמנואל ,אלדד בר כוכבא ,משה בן דוד
יוסי זריהן ,כוכי גדרון.
מ ש ת ת פ י ם  :חגי בירן – מנכ"ל,
סדר היום .1 :
.2
.3
.4
.5
.6

רן גלר  -גזבר,

עו"ד ג'ובראן – יועמ"ש.

הקמת ועדה לתכנון ולבניה.
מתן המלצה למינוי ראש המועצה לחבר בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה.
רכישת קרקע והקמת תחנת סניקה לביוב באזור התעשיה הצפוני.
בקשות לאישור עבודה נוספת :סטפן פרטוש ,הילה דהן ,חיים פרץ.
אישור פרוטוקול ועדת השמות מיום  7באוגוסט .2008
אישור ועדת שמות והנצחה למקומות ציבוריים מיום  30בדצמבר .2008

חיים געש :הצעת החלטה מס' : 1
מליאת המועצה מאשרת הקמת ועדה לתכנון ולבניה בכפוף לאישור השר.

הצבעה  -בעד  -פה אחד
ההצעה  -מ א ו ש ר ת
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חיים געש :הצעת החלטה מס' : 2
מליאת המועצה מאשרת מינוי ראש המועצה כחבר בוועדה המחוזית לתכנון ולבניה.

הצבעה  -בעד  -פה אחד
ההצעה  -מ א ו ש ר ת
חיים געש :הצעת החלטה מס' : 3
מליאת המועצה מאשרת הקצאת  15אלש"ח לרכישת קרקע עבור תחנת סניקה
באזוה"ת הצפוני .יפתח תב"ר בהתאם.
משאבי מים יעבירו במקביל  15אלש"ח עבור הרכישה.
עו"ד ג'ובראן :מאחר והשמאות נמוכה יותר ( 26אלש"ח) יובהר ויובלט שהמועצה מממנת
 51אלש"ח בלבד.

הצבעה  -בעד  -פה אחד
ההצעה  -מ א ו ש ר ת
חיים געש :הצעת הלטה מס' : 4
המועצה מאשרת לסטפן פרטוש ,הילה דהן וחיים פרץ לעסוק בעבודה
נוספת בכפוף להמלצת המנהל הישיר מדי חצי שנה.
דיון בהשתתפות :חיים געש ,דוד פרץ ,אפרים מעודה ,עו"ד ג'ובראן ,רן גלר,
אלי אטיאס ,בנוגע למגבלות ולאופן השפעת העבודה הנוספת על מילוי התפקיד במועצה.

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

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

מבקש להוריד את ההצעה לסדר מס'  5בנוגע לאישור פרוטוקול
ועדת השמות מתאריך  7באוגוסט .2008

הצבעה  -בעד  -פה אחד
ההצעה יורדת מסדר היום
חיים געש:

הצעת החלטה מס' : 6
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת השמות וההנצחה מיום
 30בדצמבר .2008

דיון בהשתתפות :אפרים מעודה ,חיים געש ,דוד פרץ בנוגע להנצחת עדיאל כהן ז"ל
והנצחת הרב אברהם יושעי ז"ל.
חיים געש:

מבקש להתייחס להערותיו של דוד פרץ.

אפרים מעודה :דוד פרץ יצטרף לישיבת הוועדה.

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

הישיבה נעולה .19:31 -

__________________
חגי בירן
מנכ"ל  /מזכיר המועצה

__ _________________
חיים געש
ראש המועצה

ח.ב  /א.מ
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