
 
 

 153-77-2279903/04-6279977' פקס 04-6279903/24' טל. 37000כרכור מיקוד -פרדס חנה 1022ד "ת דרך הבנים

  www.pardes-hanna-karkur.muni.ilכתובת אינטרנט    c.tzila@pardes-hanna-karkur.muni.ilל  "דוא

Habanim St. P.O.B. 1022 Pardes Hanna-Karkur Il. Tel 972-4-6279903 Fax. 972-4-6279977 

 

                                                                                                      
   

 (23) 3/10'   ישיבת  מועצה מן המנין מס
  פ  ר  ו  ט  ו  ק  ו  ל

 
  באולם  ,בבנין  המועצה 19:00 בשעה ,  25.3.10  ,ע"תש   בניסן' י  'ההישיבה  התקיימה   ביום 

. המליאה
 

, נורית השמשוני ,  כוכי גדרון ,  אלי אטיאס ,  דוד פרץ   , חיים געש:   נוכחים בתחילת הישיבה
  .אפרים מעודה, נחמיה מנצור , חיה בן צבי 

 
, רינה רונן ,   אלדד בר כוכבא,  יוסי זריהן , אבי כאכון , עמוס כחלון :   נעדרים בתחילת  הישיבה

. מנואלמצליח ע, יואב קעטבי 
 
 

 –דניאל ארז ,   ש"יועמ –ובראן 'ד ג"עו,      מזכיר המועצהוגזבר  –רן  גלר   :  מ ש ת ת פ י ם
. מנהלת לשכה –צילה כהן , מהנדס המועצה 

 
 הישיבה מוקלטת על ידי גורם חיצוני. 

  19:05הישיבה נפתחת. 
 

  :סדר  היום
 

מוגשת יוסי  –פיתוח קיסריה הצעה לסדר בעניין עתירת המועצה המקומית כנגד החברה ל .1
 (.ב"מצ) 18.2.10אלדד בר כוכבא ורינה רונן מיום ,מצליח עמנואל,יואב קעטבי,זריהן

מצליח ,יואב קעטבי,מוגשת יוסי זריהן –הצעה לסדר בעניין ריבוד והרחבת שולי רחובות  .2
 (.ב"מצ) 18.2.10אלדד בר כוכבא ורינה רונן מיום ,עמנואל

יואב ,מוגשת יוסי זריהן –ח רן גלר "מזכיר וגזבר המועצה רו הצעה לסדר בעניין השעיית .3
 (.ב"מצ) 18.2.10אלדד בר כוכבא ורינה רונן מיום ,מצליח עמנואל,קעטבי

החומר ) 1986ז "עדכון תעריפי היטלי סלילה ותיקון חוק העזר לפרדס חנה כרכור התשמ .4
 (.קיים ברשותכם

' רח 322במגרש  10071/14ח "גו,"4ם נווה הדרי"אישור רישום חדר לתחנת טרנספורמציה  .5
 (.ב"מצ)פרדס חנה כרכור ,נווה הדרים,הגליל/השופטים

' מס' רח  -1028/ולפי ש. 5,8,18,32,33,34' מס' רח -648/ע לפי ש"אכרזת רחובות בתב .6
 .אילת' ורח 4,5,12,13

 :אישור מינוי נציגים למועצה הדתית .7
. גבריאל איפרן' ר – נציג הרב צדקה .א
רפאל ,ל"בנימין זקובסקי נציג מפד,אבנר הלוי נציג תלמ – צה מקומיתנציגי מוע 3 .ב

 .איסקוב נציג אופוזיציה
יוסף ,ס"יעקב צדקה נציג ש,אברהם סנאי נציג המגזר האתיופי – נציגי שר הדתות 3 .ג

 .קורנט נציג העדה האשכנזית
מ בהתאם לתנאי חוק יסודות "אישור פתיחת חשבון פיתוח בבנק דקסיה ישראל בע .8

(. ב"מצ) 2010ע "התש( 38' תיקון מס)ציב התק
פרנקו זהבית להפקדת כספים השייכים  05875515-8.ז.אישור להרשאת עובדת הרשות ת .9

 . למועצה בסניף בנק לאומי
 (.ב"מצ)תפעול ' של עובד המועצה מר איזיגוייב פסח ממח" עבודת חוץ"אישור בקשה ל .01
(. ב"מצ)ם "אישור תברי .11
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  25.3.10מיום ( 23) 3/10' ל מועצה מן המניין מסמפרוטוקו 2' דף מס

 
. בטרם נחל את הישיבה אני מבקש להרים כוסית לרגל חג הפסח :חיים געש

 
שבסדר היום נדונו בישיבת הנהלה ולפני מספר ( 1,2,3)שלושת הנושאים הראשונים  :חיים געש

. דקות הגיעה פנייתו של מר יוסי זריהן שלא לדון בהם
: יורדים מסדר היום הנושאים הבאים

מוגשת  –הצעה לסדר בעניין עתירת המועצה המקומית כנגד החברה לפיתוח קיסריה   .1
 (.ב"מצ) 18.2.10אלדד בר כוכבא ורינה רונן מיום ,מצליח עמנואל,יואב קעטבי,יוסי זריהן

מצליח ,יואב קעטבי,מוגשת יוסי זריהן –הצעה לסדר בעניין ריבוד והרחבת שולי רחובות  .2
 (.ב"מצ) 18.2.10אלדד בר כוכבא ורינה רונן מיום ,עמנואל

יואב ,מוגשת יוסי זריהן –ח רן גלר "הצעה לסדר בעניין השעיית מזכיר וגזבר המועצה רו .3
 (.ב"מצ) 18.2.10אלדד בר כוכבא ורינה רונן מיום ,מצליח עמנואל,קעטבי

 
 

כרכור  עדכון תעריפי היטלי סלילה ותיקון חוק העזר לפרדס חנה – 4' נושא מס
 .1986ז "התשמ

 
 

  .יורד מסדר היום 4' נושא מס :חיים געש
 
 

ח "גו,"4נווה הדרים "אישור רישום חדר לתחנת טרנספורמציה  – 5' נושא מס
ש "ע,פרדס חנה כרכור,נווה הדרים,הגליל/השופטים' רח 322במגרש  10071/14

. מ"חברת החשמל לישראל בע
 
 

  .מסביר את מהות הסעיף :חיים געש
 
 

  רן גלר, דניאל ארז , אפרים מעודה ,דיון בהשתתפות חיים געש 
 
 
 
 

 
הצבעה 

  פה אחד –בעד 
 

החלטה 
מ של "ש חברת החשמל לישראל בע"ערישום  מאשרת מליאת המועצה

 322במגרש  10071/14ח "גו,"4נווה הדרים "בחדר לתחנת טרנספורמציה 
  .נווה הדרים פרדס חנה כרכור' הגליל שכ/השופטים' רח

 

 
 
 

mailto:c.tzila@pardes-hanna-karkur.muni.il
mailto:c.tzila@pardes-hanna-karkur.muni.il
http://www.pardes-hanna-karkur.muni.il/
http://www.pardes-hanna-karkur.muni.il/


 
 

 153-77-2279903/04-6279977' פקס 04-6279903/24' טל. 37000כרכור מיקוד -פרדס חנה 1022ד "ת דרך הבנים

  www.pardes-hanna-karkur.muni.ilכתובת אינטרנט    c.tzila@pardes-hanna-karkur.muni.ilל  "דוא

Habanim St. P.O.B. 1022 Pardes Hanna-Karkur Il. Tel 972-4-6279903 Fax. 972-4-6279977 

 

 
 25.3.10מיום ( 23) 3/10' מפרוטוקול מועצה מן המניין מס 3' דף מס

 
 

ולפי . 5,8,18,32,33,34' מס' רח -648/ע לפי ש"אכרזת רחובות בתב – 6' נושא מס
 .אילת' ורח 4,5,12,13' מס' רח  -1028/ש

 
.  מסביר את מהות הסעיף :חיים געש

 
 דניאל ארז,נורית השמשוני,אפרים מעודה,דיון בהשתתפות חיים געש .

 
 

. מבקשת להזכיר שילוב של יועץ נוף לכל פרוייקט  :נורית השמשוני
 
 

.  ת"פ התבעו"ועדת שמות צריכה להתכנס ולהמליץ על שמות לרחובות ע :חיים געש
 
 

 
הצבעה 

  פה אחד –בעד     
 

החלטה 
' מס' רח 648/ע לפי ש"אכרזת רחובות בתב מאשרת מליאת המועצה
  אילת' ורח 4,5,12,13' מס' רח 1028/ולפי ש 5,8,18,32,33,34

 
 

 
 
 

 :אישור מינוי נציגים למועצה הדתית – 7' נושא מס
. גבריאל איפרן' ר – נציג הרב צדקה .ד
רפאל ,ל"בנימין זקובסקי נציג מפד,אבנר הלוי נציג תלמ – נציגי מועצה מקומית 3 .ה

 .איסקוב נציג אופוזיציה
יוסף ,ס"יעקב צדקה נציג ש,אברהם סנאי נציג המגזר האתיופי – י שר הדתותנציג 3 .ו

 .קורנט נציג העדה האשכנזית
 
 

 
. הנושא נרשם בסדר היום בטעות שכן טרם נדון בישיבת הנהלה :חיים געש

. אי לכך הנושא יורד מסדר היום
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 25.3.10מיום ( 23) 3/10' מפרוטוקול מועצה מן המניין מס 4' דף מס
 
 

מ בהתאם "פתיחת חשבון פיתוח בבנק דקסיה ישראל בע אישור – 8' נושא מס
.  2010ע "התש( 38' תיקון מס)לתנאי חוק יסודות התקציב 

 
.  מסביר את מהות הסעיף :חיים געש

 
 

 
הצבעה 

פה אחד   –בעד     
 

החלטה 
מ "פתיחת חשבון פיתוח בבנק דקסיה ישראל בע מאשרת מליאת המועצה

 2010ע "התש( 38' תיקון מס)אי חוק יסודות התקציב בהתאם לתנ
 

 

 
 
 

 פרנקו זהבית 05875515-8.ז.אישור להרשאת עובדת הרשות ת  -9' נושא מס
  .להפקדת כספים השייכים למועצה בסניף בנק לאומי

 
.  מסביר את מהות הסעיף :חיים געש

 

 
הצבעה 

פה אחד   –בעד     
 

החלטה 
פרנקו  05875515-8. ז.רשאת עובדת הרשות תה מאשרת מליאת המועצה

 זהבית להפקדת כספים השייכים למועצה בסניף בנק לאומי
 

 

 
 
 

. ז.תפעול  ת' עצה ממחשל עובד המו" עבודת חוץ"אישור בקשה ל  -10' נושא מס
314059478 .

 
.  מסביר את מהות הסעיף :חיים געש

 
.  בדים עליהם נדונות בקשות מסוג זהממליץ לא לפרסם את שמות העו :ובראן'ד ג"עו
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 25.3.10מיום ( 23) 3/10' מפרוטוקול מועצה מן המניין מס 5' דף מס

 
ובראן ומבקש להמשיך ולהקפיד על ביצוע מעקב ובקרה 'ד ג"מקבל את הערתו של עו :חיים געש

. אחת לחצי שנה על אופן תפקוד העובדים להם ניתן אישור לעבודה נוספת
 
 

 
הצבעה 

פה אחד   –בעד     
 

החלטה 
התפעול ' בקשה לעבודת חוץ לעובד מועצה ממח מאשרת מליאת המועצה

 .314059478.  ז.ת
 

 

 
 
 

ם  "אישור תברי – 11' נושא מס
 
 

. מ אושרו בישיבת הנהלה וניתן לאשרם אוטומטית"ם הר"התברי :חיים געש
 
 

 
 

החלטה 
אושרו בישיבת  ם הבאים שכבר"התבריאת  מאשרת מליאת המועצה

: הנהלה
 (חדש) 2009פעולות לבטיחות בדרכים  463 -
 (חדש) 2010פעולות לבטיחות בדרכים  464 -
 (חדש)ס חדש בכרכור "הקמת ביה  465 -
 (חדש)ע "שיפוצי קיץ תש 466 -
 (חדש)הרחבת חניון הרכבת  467 -
 (חדש)שביל אופניים בדרך הבנים +מדרכה 468 -
 (הגדלה)הקמת גינון ציבורי  320 -
 (הגדלה)עבודת תאורת רחובות  321 -
 (הגדלה)שיפוץ מועדון אתגר  350 -
 (הגדלה)ריהוט וציוד מבני מועצה  402 -
 (הגדלה)טיפת חלב מרכז המושבה  416 -

 
 

 
. ם נוספים"תברי 2מבקש לאשר  :חיים געש 
 
. ם"מסביר את התברי :רן גלר 
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 25.3.10 מיום( 23) 3/10' מפרוטוקול מועצה מן המניין מס 6' דף מס

 
 

 
הצבעה 

פה אחד   –בעד     
 

החלטה 
:  ם הבאים"התבריאת  מאשרת מליאת המועצה

 
 (חדש)התאמת מבנים בית ספר חקלאי  469 -
 (חדש)ס רבין "רכישת מבנה יביל לכיתה לביה 470 -

 
 

 
 
 
 
 
 

 19:35 ישיבה נעולה 
 

                          
 
 

                 _______________                                   _________________ 
                                                                       רן גלר                                                                      חיים געש                      

 ראש המועצה                                                      מזכיר המועצה וגזבר        
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