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מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

PARDES HANNA - KARKUR
LOCAL MUNICIPALITY

כ' בכסלו תשס"ט
 17בדצמבר 2008
מז374 - 12 /

ישיבת מועצה שלא מן המנין מס' )3( 05/08

פ ר ו ט ו ק ו ל
הישיבה התקיימה ביום ה' – י"ד בכסלו תשס"ט  ,11/12/08 -בשעה 20:12
בבנין המועצה ,באולם המליאה.
נוכחים בתחילת הישיבה  :חיים געש ,מצליח עמנואל ,יוסי זריהן ,אפרים מעודה,
כוכי גדרון ,אלי אטיאס ,נחמיה מנצור ,נורית השמשוני ,משה בן-דוד ,דוד פרץ,
חיה בן צבי ,אלדד בר כוכבא ,עמוס כחלון.
נעדרים בתחילת הישיבה  :יואב קעטבי,

אבי כאכון.

עו"ד ג'ובראן – יועמ"ש,
מ ש ת ת פ י ם  :חגי בירן – מנכ"ל,
יעל אשל  -מבקרת .
דניאל ארז – מהנדס,

רן גלר – גזבר,

סדר היום  :כפי שהופץ בזימון לישיבה.
חיים געש  :הצעות לסדר מס' ,1

,2

ו – .3

* הגזבר מסביר את מהות ההצעות .הנ"ל במסגרת הלוואות  /מסגרות אשראי לזמן קצר.
* דיון בהשתתפות :רן גלר ,א .בר כוכבא,
בענין הצורך בהלוואות לזמן קצר.

חיים געש,

אלי אטיאס,

יוסי זריהן

חיים געש :הצעת החלטה – המועצה מאשרת מסגרות אשראי זמן קצר בהיקף
של  6.2מלש"ח לפי החלוקה הבאה:
  200אלש"ח .1בל"ל
 .2דקסיה (ישראל)  5 -מלש"ח
  1מלש"ח .3בנה"פ

הצבעה :בעד  -פה אחד
החלטה :מסגרות אשראי בהיקף  6.2מלש"ח  -מ א ו ש ר ו ת
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פרדס חנה-כרכור

PARDES HANNA - KARKUR
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חיים געש :הצעה לסדר מס'  - 4תמיכות לשנת .2008
* דיון בהשתתפות כל הנוכחים למעט כוכי גדרון ,בענין המלצת וועדת התמיכות המקצועית.
חיים געש :מציע לאמץ את החלטת הוועדה המקצועית למעט "ניגונים".
במידה והעמותה לא פעילה ,יחולק סכום התמיכה בין השאר.

הצבעה:

 - 6בעד
 - 6נגד

ההצעה נדחית
* הצעה נגדית  -להוריד  5אלש"ח מתקציב התמיכה ל "דודאים" ולחלקו בין השאר
שווה בשווה.

הצעת הפשרה – מ א ו ש ר ת

* תקציב התמיכה לספורט  50 -אלש"ח לשני המועדונים.
חיים געש :מעמיד להצבעה את המלצת וועדת התמיכות בנושא הספורט.

בעד  -פה אחד
הצבעה:
החלטה :תקציב התמיכה לספורט – מ א ו ש ר
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* תב"רים  -הצעה לסדר מס' 5
,412 ,411 ,389 ,366 ,403 ,337 ,410 ,321 ,320 ,292 ,409 ,408 ,407 ,406
.374 ,373 ,364 ,357 ,303 ,284 ,418 ,417 ,416 ,415 ,414 ,413
* גזבר  -מפרט לגבי כל תב"ר.

בעד  -פה אחד
הצבעה:
החלטה :התב"רים לעיל  -מ א ו ש ר י ם
חיים געש:

הצעה לסדר מס'  - 6העלאת שכר בכירים

עו"ד ג'ובראן :מקריא את החלטת ביה"ד לעבודה.
חגי בירן:

סוקר בקצרה את השתלשלות הדברים .מדגיש כי כבר נתקבלה החלטה
בענין העלאת השכר בישיבת המליאה שהתקיימה ביולי .2008
מעיר כי כל החלטה שתתקבל צריכה להיות מנומקת.

הערה:

התרשומת נרשמה על ידי רו"ח רן גלר  -גזבר המועצה.

* חגי בירן ,רן גלר ,דניאל ארז  -מתבקשים לצאת את אולם המליאה.
* דיון בהשתתפות  :חיים געש ,עו"ד ג'ובראן ,כוכי גדרון,
אלי אטיאס ,מצליח עמנואל ,אפרים מעודה ,יוסי זריהן.
חיים געש:

אלדד בר כוכבא,

הצעתי  -לא לאשר את העלאת שכרו של חגי בירן.

הצבעה:

 - 9בעד
 - 4נגד

החלטה :העלאת השכר של חגי בירן  -אינה מאושרת

3

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

4

מועצה מקומית
פרדס חנה-כרכור

חיים געש:
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מציע להעלות את שכרו של רן גלר – גזבר.

הצבעה:

בעד  -פה אחד

החלטה :העלאת השכר של רן גלר  -מ א ו ש ר ת

חיים געש:

מציע להעלות את שכרו של דניאל ארז  -מהנדס.

הצבעה:

בעד  -פה אחד

החלטה :העלאת השכר של דניאל ארז  -מ א ו ש ר ת

חיים געש :יש להביא את התבחינים לגבי וועדת תמיכות ותוקם וועדת תמיכות
לפי חוזר מנכ"ל.
* הדיון בהעלאת השכר לעיל ,נרשם על ידי אחד הנוכחים.
* הישיבה נעולה.

__________________
חגי בירן
מנכ"ל  /מזכיר המועצה

__ _________________
חיים געש
ראש המועצה

ח.ב  /א.מ
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