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מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

ט"ז אייר תשס"ט
 10מאי 2009

ישיבת מועצה מן המנין מס' )11( 7/09

פ ר ו ט ו ק ו ל
הישיבה התקיימה ביום ה' – י"ג באייר תשס"ט  07/05/09 -בשעה 19:00
בבנין המועצה ,באולם המליאה.
נוכחים בתחילת הישיבה  :חיים געש ,דוד פרץ ,אלי אטיאס ,עמוס כחלון ,כוכי גדרון,
אבי כאכון ,נורית השמשוני ,אפרים מעודה.
נעדרים בתחילת הישיבה :חיה בן צבי (חו"ל) ,נחמיה מנצור ,יואב קעטבי (חו"ל) ,אלדד בר
כוכבא ,משה בן דוד ,יוסי זריהן ,מצליח עמנואל.
מ ש ת ת פ י ם  :צילה כהן – מנהלת לשכה ,רן גלר – גזבר,
ג'ובראן – יועמ"ש ,יעל אשל – מבקרת המועצה.

דניאל ארז  -מהנדס ,עו"ד

 הישיבה מוקלטת על ידי גורם חיצוני.
סדר היום:

על פי הזימון.

חיים געש :הצעה לסדר מס'  - 1מוגשת ע"י מר יוסי זריהן בסדר היום שבזימון בנושא השבת
חיובי ארנונה רטרואקטיביים ששולמו ביתר  -יורדת מסדר היום בהתאם לבקשתו של
מר יוסי זריהן.
חיים געש:

נושא מס'  – 2אישור מינויו של גזבר המועצה רן גלר לממלא מקום מזכיר המועצה.

הצבעה – בעד – פה אחד
מינויו של גזבר המועצה למ"מ מזכיר המועצה – מ א ו ש ר
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חיים געש:
הסמים.
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נושא מס'  – 3אישור מינויו של חבר המועצה אבי כאכון ליו"ר הועדה למאבק בנגע

הצבעה – בעד – פה אחד
מינויו של אבי כאכון ליו"ר הועדה למאבק בנגע הסמים – מ א ו ש ר

חיים געש:

נושא מס'  – 4אישור מינויה של חברת המועצה חיה בן צבי כחברה בועדת האירועים.

הצבעה – בעד – פה אחד
מינויה של חיה בן צבי כחברה בועדת האירועים – מ א ו ש ר

חיים געש:

נושא מס'  – 5אישור העברתה של בתיה פרידון לדירוג שכר בכירים.

הצבעה – בעד – פה אחד
העלאת שכרה של בתיה פרידון ל 60%-שכר מנכ"ל בחוזה בכירים – מ א ו ש ר
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חיים געש :נושא מס'  – 6אישור פרוטוקול ועדת שמות להנצחת ככר ביה"ס חקלאי ע"ש האלוף
אמיר דרורי ז"ל.

הצבעה – בעד – פה אחד
הנצחת ככר ביה"ס חקלאי ע"ש האלוף אמיר דרורי ז"ל – מ א ו ש ר ת

חיים געש:

נושא מס'  - 7אישור תברי"ם.
החלטה:
תברי"ם:
 – 425שיפוץ גג אולם ספורט בי"ס ממלכתי כרכור
 – 426שיפוץ גג אולם בי"ס אלונים
 – 427שיפוץ בי"ס מרחבים:ריצוף+מבנה אולימפוס
 – 428שיפוץ גן שקמה
 – 429פיתוח שכ' יפה נוף
 – 430הצטיידות גני ילדים
 – 431נגישות מועדון בית"ר
 – 296פיתוח מכון טיהור
מ א ו ש ר פה אחד



 - 19:09נחמיה מנצור מצטרף לישיבה

חיים געש  :מבקש לעדכן את המשתתפים בדבר הצעת התוכנית הכלכלית של הממשלה לשנים
 2009-2010ובהם נושאים הנוגעים לרשויות מקומיות,תקציר הצעות,עמדה וסטאטוס של המרכז
לשלטון המקומי.
 - 19:12ישיבה נעולה.
_________________
חיים געש
ראש המועצה
צ.כ.
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