יום שלישי  17אפריל 2012
כ"ה/ניסן/תשע"ב
11843 – 2012

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  35מיום 04/04/12
השתתפו :ראש המועצה מר שלמה אלימלך ,אלי כהן ,מודי פרי ,שייקה בילו ,נועם שפר ,יעקב
פרנס ,רן פרקר ,נילי יופה (,משה מאיר ,יוסי דוד ,סמינה יצחק הגיעו באיחור)
נעדרו :שלמה ג'יברי ,שלומי עזריה ,גיורא טלמור.
נכחו :אידה אוהר – גזברית המועצה
לאה מימון – מבקרת המועצה
על סדר היום:
 .1הרמת כוסית לכבוד חג הפסח
 .2אישור תקציב וצו מיסים גאליה
 .3אישור תקציב וצו מיסים גן שורק
 .4אישור תקציב וצו מיסים בית עובד
 .5הגדלת תב"ר פתוח אירוס מ –  29.000,000מלש"ח ל 34,000,000 -מלש"ח
 .6תב"ר עיינות  2.5מלש"ח – משרד החקלאות
 .7תב"ר מערכת כריזה למגדל מים חוף פלמחים ₪ 40,000
₪ 29,883
2011
 .8תב"ר שילוט
₪ 30,000
 .9תב"ר ציוד הצלה 2011
₪ 1,000
 .10תב"ר משקפות 2011
₪ 45,000
2011
 .11תב"ר שילוט
ראש המועצה :פותח את הישיבה
 .1מבקש לאשר פרוטוקול קודם
 .2מבקש להוסיף סעיף הגדלת תקציב פיתוח הישובים עוד 3,000,000
מלש"ח
אושר
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אישור תקציב וצו מיסים גאליה
ראש המועצה :קיבלנו מכתב מגאליה ,בו ביקשו להוריד מסדר היום את הדיון בתקציב ולאחר
חג הפסח ועד המושב יקיימו דיון ואז נחזיר את התקציב לאישור מליאה.
גאליה הגישה בקשה לגבות היטלי ביוב ושמירה מאחר והם בגרעון גדול.
רן פרקר :אם כל הישובים היו מגישים דו"חות ביקורת בזמן היינו רואים את זה קודם לכן.
ראש המועצה :את הדו"חות הכספיים של שנת  2010קיבלנו והייתה סטייה גדולה מאוד.
מודי פרי :מה מייצר את הסטייה הזו?
ראש המועצה" :חגיגות" כאלה ואחרות.
הוחלט לדחות את הדיון על תקציב וצו מיסים גאליה לישיבה הבאה.
אישור תקציב וצו מיסים גן שורק
ראש המועצה :מבקש לאשר תקציב וצו מיסים גן שורק.
נציג גן שורק לא הגיע ועל כן נדחה את הדיון.
אישור תקציב וצו מיסים בית עובד
ראש המועצה :צו מיסים של בית עובד בארנונה  ₪ 22.60למטר הכי יקר למגורים בישובי
המועצה.
התקציב עומד על סך  ₪ 420,000מעבר לזה יש בקשות חריגות.
צר לי אך אין אפשרות לאשר חריגות אלה.
נילי יופה :חבר הועד המקומי אמר שהוא דיבר איתך בעניין.
ראש המועצה :אני לא מסוגל בחודש אפריל לבקש לאשר חריגות.
תעבירו את הבקשה בשנה הבאה בזמן ולא יאוחר מספטמבר.
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נועם שפר :אם תקציב לא מאושר האם זה רץ לפי שנה קודמת?
ראש המועצה :כן ,אחד חלקי  12של שנה שעברה.
אידה אוהר :הסברתי לראובן חסל יו"ר הועד המקומי שלא ניתן להעביר חריגות מסוג זה.
מודי פרי :לנילי יופה תעבירי את המסר למי שצריך.
אושר תקציב וצו מיסים בית עובד ללא כל שינוי משנה קודמת למעט התוספת הנדרשת על
פי חוק של 3.1%
אושר השתתפות המועצה בתקציב בית עובד כפוף להחלטת מליאת המועצה מעת לעת
וקבלת תקציבים ממשרדי הממשלה השונים.
אישור הגדלת תב"ר פיתוח אירוס
ראש המועצה :מבקש לאשר הגדלת תב"ר פיתוח אירוס מ –  29,000,000מלש"ח ל –
 34.000,000מלש"ח.
אושר
אישור תב"ר עיינות  205000000מלש"ח
ראש המועצה :מבקש לאשר תב"ר להקמת מוזיאון להתיישבות נשית בעיינות.
נועם שפר :מדובר בשימור מורשתן של הנשים החלוצות אשר ביקשו להשתלב בעבודה
החקלאית בשוויון מלא עם גברים ,ע"י הקמת המוזיאון לתולדות משק הפועלות בכפר הנוער
עיינות יתרום לחיזוק ההיכרות של הציבור עם ההיסטוריה המפוארת של תנועות הפועלות
והחלוצות בארץ ישראל.
התכנית להקמת מוזיאון לתולדות משק הפועלות במבנה הרפת ההיסטורית הינה חלק
מאסטרטגיית הנהלת כפר הנוער עיינות לפיתוח היישוב והמערכת החינוכית באופן המשמר
ומנצל את ערכיי המורשת ההיסטורית והחקלאית ,האדריכלות הייחודית והשטחים הפתוחים
המעובדים והטבעיים.
מקורות התב"ר הם :מקק"ל  ,משרד החקלאות ,תורמים  ,והיתרה מעיינות .
אושר
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* הגיעו באיחור לישיבה יוסי דוד ומאיר משה.
אישור תב"ר לחוף הים פלמחים
ראש המועצה :מבקש לאשר תב"רים לחוף הים ,הכספים כספי משרד הפנים .
.1
.2
.3
.4

מערכת כריזה למגדל הצלה בסך 40,000
29,883
ציוד הצלה  2011בסך
1,000
משקפות  2011בסך
45,000
שילוט  2011בסך

₪
₪
₪
₪

אושר
אישור הגדלת תקציב פיתוח הישובים
ראש המועצה :מבקש להגדיל את תקציב פיתוח הישובים בעוד  3,000,000מלש"ח לשנה זו
סה"כ  4,000,000מלש"ח.
משה מאיר :איך מחלקים את הכסף לישובים?
ראש המועצה :לפי מפתח חלוקה המקובל.
יוסי דוד :מאיפה המקור?
ראש המועצה כספי המועצה קרן הפיתוח.
אושר
* הגיע באיחור לישיבה סמינה יצחק.
אישור תקציב וצו מיסים גן שורק
ראש המועצה :נציג גן שורק הגיע לישיבה ועל כן נחזור לדון בתקציב גן שורק.
מבקש לאשר תקציב וצו מיסים גן שורק.
שייקה בילו :האם התיקון שגן שורק עשו עונה על הדרישות?
ראש המועצה :כן.
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אושר תקציב וצו מיסים גן שורק השתתפות המועצה בתקציב גן שורק כפוף להחלטות מליאת
המועצה מעת לעת וקבלת תקציבים ממשרדי הממשלה השונים.
חברי מליאת המועצה מבקשים מראש המועצה לארגן סיור בבסיס חיל האוויר ובמתקן ההתפלה.

הישיבה ננעלה
נרשם ע"י א .חיימוביץ

בכבוד רב
שלמה אלימלך
ראש המועצה
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