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פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס'  14/14מיום 30.3.15
השתתפו :ראש המועצה מר שלמה אלימלך ,משה מאיר ,יוסי דוד  ,נועם אוקס,
נועם שפר ,אריאל עשירי ,רפי כהן ,רן פרקר ,גיורא טלמור ,מלניק דביר ,עדי ווגה .
נעדרו :שייקה בילו ,תומר עזריה ,סמינה יצחק .
לאה מימון מבקרת המועצה  ,אביבה חיימוביץ מזכירת המועצה.
נוכחו :אידה אוהר גזברית המועצה.
הוזמן  :אמיר אוחנה – נציג רשות הטבע והגנים
על סדר היום
 .1הרמת כוסית
 .2אישור פרוטוקול קודם
 .3אשור צו מיסים ותקציב גאליה לשנת 2015
 .4אשור צו מיסים ותקציב בית חנן לשנת 2015
 .5אשור תב"ר  395פיתוח אירוס להגדיל מ53,582,382-ש"ח ל₪ 56,510,333.38 -
 .6אשור תב"ר  427רכישת אוטובוס להסעת תלמידים להגדיל מ ₪ 208,000 -ל-
209,578ש"ח.
 .7תב"ר  466בנית בית כנסת באירוס להגדיל מ ₪ 2,800,000 -ל₪ 3,200,000 -
 .8קו מים בעיינות להגדיל מ80,000-ש"ח ל₪ 90,000 -
 .9אשור תב"ר שיפוץ שרותים בחוף הים ₪ 30,000
 .10אשור תב"ר ציוד הצלה  ₪ 34,200לחוף הים
 .11אשור תב"ר השלמה לסוכת מציל הוספה של ₪ 100,000
 .12אשור תב"ר סככות צל הוספה של ₪ 70,000
 .13אשור תב"ר ציוד הצלה החלפה ₪ 66,000
ראש המועצה  :פותח את הישיבה ומבקש לאשר פרוטוקול קודם.
אושר

תקציב וצו מסים כפר הנגיד לשנת 2015
ראש המועצה :סעיף  3נפלה טעות בסדר היום הכוונה היתה לצו מסים ותקציב כפר
הנגיד ובטעות נרשם גאליה ,מבקש לאשר .
אושר
ראש המועצה  :מבקש לאשר צו מסים ותקציב כפר הנגיד לשנת . 2015
צו מסים ותקציב כפר הנגיד אושר השתתפות המועצה מותנת בהחלטות מליאת
המועצה מעת לעת ולהחלטות משרדי הממשלה השונים .
צו מסים ותקציב בית חנן לשנת 2015
ראש המועצה  :מבקש לאשר
צו מסים ותקציב בית חנן אושר השתתפות המועצה מותנת בהחלטות מליאת
המועצה מעת לעת ולהחלטות משרדי הממשלה השונים .
אשור תב"ר  395פיתוח אירוס
ראש המועצה  :מבקש לאשר הגדלה מ ₪ 53,582,382 -ל ₪ 56,510,333.38 -הגד'לה
בהכנסות מהיטל פיתוח
אושר
אשור תב"ר  427רכישת אוטובוס להסעת תלמידים
ראש המועצה :מבקש לאשר הגדלת תב"ר מ ₪ 208,000 -ל.₪ 209,578 -
אושר תב"ר  427רכישת אוטובוס להסעת תלמידים
אשור תב"ר  466בניית בית כנסת באירוס
ראש המועצה  :מבקש לאשר הגדלת תב"ר מ ₪ 2,800,000 -ל₪ 3,200,000 -
אושר תב"ר  466הגדלת בניית בית הכנסת
קו מים בעיינות הגדלה
ראש המועצה :מבקש לאשר הגדלה מ ₪ 80,000 -ל.₪ 90,000 -
אושר

תב"רים חוף הים
.1
.2
.3
.4
.5

תב"ר שיפוץ שירותים בחוף הים בסך ₪ 30,000
תב"ר ציוד הצלה ₪ 34,200
תב"ר השלמה לסוכת מציל הוספה של ₪ 100,000
תב"ר הוספה של  ₪ 70,000סככות צל
תב"ר צוד הצלה החלפה ₪ 66,000
רן פרקר :לאחר סיור בחוף הים  ,מבקש הסביר את מדיניות משרד הפנים
במתן מענקים לחוף דרך ח-ן המועצה  ,ראיתי שהפרויקטים והצרכים
אמיתיים .
אריאל עשירי :אם רשות הטבע והגנים כפופה למשרד להגנת הסביבה  ,מדוע
זה לא דרך המשרד להגנת הסביבה  ,אלא דרך משרד הפנים ?
ראש המועצה  :האחריות על חופי הרחצה בכל הארץ הוא של משרד הפנים
הוא לא מוכן למסור את זה למשרד אחר .
רן פרקר :ממשרד הפנים מגיע מפקח אשר מחליט מה צריך לעשות בכל חוף ,
הפרויקטים והעלויות ידועות מראש.
ראש המועצה  :במשרד הפנים יש ראש אגף חופים אשר אחראי על כל
החופים .
אמיר אוחנה  :מתאר הליך ביצוע הפרויקטים  ,מאישור מוקדם ועד לקבלת
הצעות מחיר ועד לביצוע העבודה בפועל  .מעבירים חשבוניות דרך גזברית
המועצה למשרד הפנים ולאחר שמתקבל תקציב ,המועצה מעבירה לרשות
הטבע את הכסף .
מאיר משה :מבקש שרשות הטבע והגנים תעזור בהתקפות נגד המועצה .
אמיר אוחנה :מדווח הכל לראש המועצה על מנפגעים כאלה ואחרים.
גיורא טלמור  :מספר סוכות מציל גדל או לא ?
אמיר אוחנה :לא  ,מדווח שיש המון ממצאים ארכיאולוגיים תוך כדי
עבודות ביוב שנעשות בחוף .
רפי כהן :מה תכניות הפיתוח ל 3 -שנים הקרובות ?

אמיר אוחנה :השנה הכנסנו חניה חכמה אלקטרונית ,מגדילים מבנה
מרפאה ,שירותים ומקלחות ,גלשנים  ,חניות וכו'  ,אלה הפרויקטים
המרכזיים ובנוסף סוכת מציל חדשה.
רפי כהן ף מה עם לינת לילה ?
אמיר אוחנה :יש  2מקומות לחנית לילה.
ראש המועצה  :האם יש למישהו התנגדות לת"ברים ?
ת"ברים  1עד  5חוף הים אושרו .
נעם שפר :מציין שבשבת קיימנו מרוץ עיינות וזאת בתמיכת המועצה ,
לתושבים ניתנה הנחה  ,מבקש להודות לראש המועצה על שיתוף הפעולה ועל
הסיוע לאורך כל הדרך .
ראש המועצה  :מברך את חברי מליאת המועצה בברכת חג פסח שמח כשר,
והרבה בריאות .

הישיבה ננעלה
נרשם ע"י אידה אוהר גזברית המעוצה

בכבוד רב,
שלמה אלימלך
ראש המועצה

