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מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

י' בכסלו תשס"ט
 7בדצמבר 2008
מז372 - 12 /

ישיבת מועצה מן המנין מס' )55 ( 04/08

פ ר ו ט ו ק ו ל
הישיבה התקיימה ביום ה' – ז' בכסלו תשס"ט  ,04/12/08 -בשעה 19:02
בבנין המועצה ,באולם המליאה.
נוכחים בתחילת הישיבה  :חיים געש ,מצליח עמנואל ,יוסי זריהן ,אפרים מעודה,
כוכי גדרון ,עמוס כחלון ,אלי אטיאס ,נחמיה מנצור ,נורית השמשוני ,משה בן-דוד,
דוד פרץ ,חיה בן צבי ,אבי כאכון ,אלדד בר כוכבא ,יואב קעטבי.
חברי מועצה שסיימו כהונתם :
ישראל וזאן.
נ ו כ ח י ם  :אור לביא,
נעדרים:

שמעון קשתי ,שמרית אור,

מ ש ת ת פ י ם  :חגי בירן – מנכ"ל,

עמוס הירשברג.

עו"ד ג'ובראן – יועמ"ש,

רן גלר – גזבר.

סדר היום  :כפי שהופץ בזימון לישיבה.
חיים געש :פותח את הישיבה .מקדם בברכה את חברי המועצה החדשים ומודה
לחברי המועצה שסיימו את כהונתם .מעניק שי צנוע לחברי המועצה הנ"ל.
אור לביא:

נושא דברים בשם חברי המועצה שסיימו את כהונתם .מודה לנוכחים
ומסכם  10שנות כהונה כחבר מועצה .מאחל הצלחה לחברי המועצה הנכנסת.

חיים געש :מודה לחברי המועצה היוצאת שסיימו כהונתם .סוקר בקצרה את הקדנציה
שהסתיימה ואת האתגרים העומדים בפני המועצה הנכנסת .מודיע כי החודש
יתקיימו מספר ישיבות מועצה.
חיים געש :הנושא הראשון על סדר היום :
מינוי סגן וממלא מקום בתואר .מציע את דוד פרץ.
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מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

הצבעה:

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

 - 12בעד
 - 1נגד
 - 2נמנע

ה ח ל ט ה  :דוד פרץ מתמנה לסגן וממלא מקום ראש המועצה בתואר

חיים געש :בחירת יו"רים וחברי וועדות .מדגיש את ההבדל בין וועדות חובה לוועדות
רשות ,מתייחס למסמך שהוגש על ידי אלדד בר כוכבא בענין הרכב הוועדות.
וועדת הנהלה (חובה)
ראש המועצה ויו"ר– מר חיים געש
סגן ומ"מ ראש המועצה ללא שכר – מר דוד פרץ
מר אלי אטיאס
מר עמוס כחלון
גב' כוכי גדרון
גב' חיה בן צבי
גב' נורית השמשוני
מר נחמיה מנצור
מר אבי כאכון
מר אפרים מעודה

הצבעה:

החלטה:

2

 - 11בעד
 - 3נגד
 - 1נמנע
וועדת ההנהלה  -מ א ו ש ר ת
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מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

וועדת מכרזים (חובה)
יו"ר מר דוד פרץ
מר אפרים מעודה
מר עמוס כחלון
מר אלי אטיאס
גב' חיה בן צבי
 2חברים שייקבעו ע"י הסיעות שאינן בועדת הנהלה -שמות יועברו תוך  10ימים.
א .בר-כוכבא :יועברו שמות של נציגים מטעם הסיעות שאינן חברות בוועדת ההנהלה
תוך  10ימים.
עו"ד ג'ובראן :הוועדה תוכל לעבוד גם ללא הנציגות שהוצעה.
וועדת כספים (רשות)
יו"ר – מר אלי אטיאס
מר אבי כאכון
מר אפרים מעודה
גב' כוכי גדרון
נציג המועצה – מר רן גלר
א .בר כוכבא :מבקש שיהיה ייצוג בוועדה על פי ההרכב הסיעתי.
חיים געש:

מבקש מעו"ד ג'ובראן חוות דעת משפטית.

* דיון בעניין הייצוג בוועדות הרשות בהשתתפות  :א .בר-כוכבא,
יוסי זריהן.
חיים געש,
אלי אטיאס,
יואב קעטבי,

הצבעה:

החלטה:
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עו"ד ג'ובראן,

 - 11בעד
 - 2נגד
 - 2נמנע
וועדת הכספים  -מ א ו ש ר ת
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מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

וועדת ביקורת (חובה)
יו"ר הוועדה וחבר נוסף מטעם סיעות שאינן חברות בוועדת ההנהלה.
מ ו צ ע:

– יו"ר
יוסי זריהן
מצליח עמנואל – חבר
אבי כאכון  -חבר

ה צ ב ע ה  -בעד  -פה אחד
ה ח ל ט ה  -וועדת ביקורת  -מ א ו ש ר ת

וועדת מל"ח  /פס"ח (חובה)
ראש המועצה – יו"ר
יגאל אבן זיו – נציג ציבור
חיים געש :חברי הסיעות מוזמנים להציע נציגים לוועדה זו.
וועדת בטחון (חובה)
ראש המועצה – יו"ר
חיים געש:

זו וועדה שיכולים לכהן בה נציגים שהם חברי מועצה וגם נציגי הציבור.
וועדת הנחות (חובה)
יו"ר מר אפרים מעודה
חבר שייקבע ע"י הסיעות שאינן בועדת הנהלה
נציג המועצה – מר רן גלר
נציג מח' הרווחה
יועץ משפטי למועצה – עו"ד ג'ובראן ג'ובראן

ה צ ב ע ה  -בעד  -פה אחד
ה ח ל ט ה  -וועדת הנחות  -מ א ו ש ר ת
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מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

וועדת רכש ובלאי (חובה)
יו"ר מר אלי אטיאס
נציג המועצה – מר רן גלר
חשב המועצה – מר שלום סגל
א .בר-כוכבא :האם חשב המועצה (שלום סגל) יכול לשמש כחבר בוועדה ?
הוא אינו עובד מועצה אלא עובד של חברה חיצונית.
עו"ד ג'ובראן :העניין ייבדק.
חיים געש :בינתיים נחליט לגבי אלה שברשימה.
יוסי זריהן :למיטב זכרוני ,המנכ"ל היה חבר בוועדה זו.
חיים געש :היה.
יוסי זריהן :האם המנכ"ל לא חובה בועדה ?
חיים געש :לא.

ה צ ב ע ה  -בעד  -פה אחד
ה ח ל ט ה  -וועדת רכש ובלאי  -מ א ו ש ר ת
וועדת חינוך (רשות)
יו"ר גב' כוכי גדרון
סגנית גב' רינה תורג'מן – נציגת ציבור
מר אבי כאכון
גב' חיה בן צבי
גב' נחמני לירון – נציגת ציבור
נציג/ת מנהלות בתיה"ס
נציג/ת ועד הורים
חיים געש :הסיעות מוזמנות לצרף נציגים לוועדה זו ככל שיש ביכולתם לתרום לעבודתה.
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מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

הצבעה – בעד  -פה אחד
החלטה – וועדת חינוך  -מ א ו ש ר ת

וועדה לאיכות הסביבה (חובה)
יו"ר גב' נורית השמשוני
מר נחמיה מנצור
גב' חיה בן צבי
חבר שייקבע ע"י הסיעות שאינן בועדת הנהלה
 2נציגי ציבור שייקבעו ע"י ארגוני הסביבה
נציג המועצה – מר ג'נח שמואל

הצבעה –  - 12בעד
 - 3נמנע
 - 0נגד
החלטה – הוועדה לאיכות הסביבה  -מ א ו ש ר ת

ועדת שמות והנצחה למקומות ציבוריים+ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור (רשות)
יו"ר מר אפרים מעודה
חבר שייקבע ע"י הסיעות שאינן בועדת הנהלה
מר ראובן עודד – נציג ציבור
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מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

הצבעה – בעד  -פה אחד
החלטה – וועדת שמות והנצחה  -מ א ו ש ר ת

וועדת אירועים (רשות)
יו"ר גב' כוכי גדרון
מר אבי כאכון
גב' חיה בן צבי
מר נחמיה מנצור
 2חברים שייקבעו ע"י הסיעות שאינן בועדת הנהלה

הצבעה – בעד  -פה אחד
החלטה – וועדת ארועים  -מ א ו ש ר ת

וועדת רווחה (רשות)
יו"ר נחמיה מנצור
גב' חיה בן צבי

הצבעה –

 - 14בעד
 - 1נמנע
 - 0נגד

החלטה – וועדת רווחה  -מ א ו ש ר ת
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מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

וועדת גימלאים (רשות)
יו"ר הוועדה  -חיה בן צבי
 מעודה אפריםחבר
נציגת ציבור  -אוריה בן עזרי

הצבעה – בעד  -פה אחד
החלטה – וועדת גימלאים  -מ א ו ש ר ת

וועדת בטיחות בדרכים ותאום תנועה (רשות)
יו"ר עמוס כחלון
מר יגאל אבן זיו – נציג ציבור
מר בני שיימן – נציג ציבור
א .בר-כוכבא :אני מבקש להדגיש כי יש לשלב בוועדות הרשות נציגים על פי ההרכב
הסיעתי כולל מסיעות שאינן מיוצגות בוועדת ההנהלה.

הצבעה –

בעד  -פה אחד

החלטה – וועדת בטיחות בדרכים ותאום תנועה  -מ א ו ש ר ת

וועדה למאבק בנגע הסמים (חובה)
חיים געש :מבקש להציע יו"ר מטעם סיעות שאינן מיוצגות בוועדת ההנהלה.
מציעים את :עמנואל מצליח
כוכי גדרון  -חברה
חיה בן צבי  -חברה
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מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

 - 14בעד
 - 1נמנע
 - 0נגד

הצבעה –

החלטה – יו"ר הוועדה – עמנואל מצליח  -מ א ו ש ר

וועדה לקליטת עליה (רשות)
יו"ר  -נחמיה מנצור

הצבעה –

 - 14בעד
 - 1נמנע
 - 0נגד

החלטה – וועדה לקליטת עליה  -מ א ו ש ר ת
חיים געש  :המועצה צריכה למנות נציג לוועדה החקלאית ,מציע את אפרים מעודה.

הצבעה –

בעד  -פה אחד

החלטה – אפרים מעודה יהיה נציג המועצה בוועדה החקלאית

וועדת נגישות לאנשים עם מוגבלויות (רשות)
יו"ר גב' חיה בן צבי
נציג ציבור – מר יוסי בואהרון
נציג ציבור – גב' מלכה שחף
נציג ציבור – מר איל בן צבי
נציג ציבור – מר יובל אשל
חבר נוסף מטעם הסיעות שאינן מיוצגות בוועדת הנהלה.
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מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

בעד  -פה אחד

הצבעה –

החלטה – וועדת נגישות לאנשים עם מוגבלויות – מ א ו ש ר ת

וועדת ספורט (רשות)
יו"ר  -עמוס כחלון
חבר  -נריה מעודה
חיים געש :ניתן לצרף חבר מטעם הסיעות שאינן מיוצגות בוועדת ההנהלה.
ניתן לצרף נציגי ציבור נוספים.
וועדת שילוט (רשות)
יו"ר מר אפרים מעודה
מר עמוס כחלון
נציג מטעם הסיעות שאינן בוועדת הנהלה
מהנדס המועצה
גזבר המועצה

הצבעה –

בעד  -פה אחד

החלטה – וועדת שילוט – מ א ו ש ר ת

חיים געש :כעת נמנה את הנציגים באיגודי הערים שבהם המועצה שותפה:
.1
.2
.3
.4
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 ראש המועצה.מכון הטיהור
איגוד ערים וטרינרי  -אפרים מעודה.
 נורית השמשוני.איכות הסביבה
 ראש המועצה ,גזבר המועצה.כבאות
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מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

הצבעה –

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

בעד  -פה אחד

החלטה – נציגי המועצה באיגודי הערים לעיל – מ א ו ש ר י ם

חיים געש :אנו לא ממנים הערב נציגי המועצה בהנהלת המתנ"ס .מסתמן שינוי בתקנון
של החברה למתנ"סים.
כיום קיימות שתי וועדות ערר לענין ארנונה .הוועדות הקיימות תמשכנה
לטפל בעררים שכבר הוגשו עד שיסתיימו .צריך למנות נציג במקום
יוסי פר י ז"ל .מבקש לאשר את הגר פרי  -ביתו של המנוח ,ששימשה
בעבר כמנהלת לשכת ראש המועצה.

הצבעה –

בעד  -פה אחד

החלטה – וועדות הערר הנוכחיות תמשכנה את הטיפול בעררים שהוגשו עד כה.
הגר פרי  -מתמנה לחברה בוועדת הערר.

חיים געש :מאחל הצלחה לחברי המליאה.
חיים געש :הישיבה נעולה .20:10 -

__________________
חגי בירן
מנכ"ל  /מזכיר המועצה

__ _________________
חיים געש
ראש המועצה

ח.ב  /א.מ
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