
  

  

  

  2015 יוני 28 ראשון יום               

  20123 ה"תשע/תמוז/א"י               

  24/6/2015מיום  17/14פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 

: מר שלמה אלימלך ראש המועצה, משה מאיר, יוסי דוד, שייקה בילו, נעם אוקס, השתתפו
  . דביר מלניקאריאל עשירי, רפי כהן, גיורא טלמור, נועם שפר, 

   , איציק סמינה .רן פרקר, תומר עזריה ,עדי וגה נעדרו :

רונית עובדיה עו"ד מימון מבקרת המועצה ,  ה: אידה אוהר גזברית המועצה , לאנוכחו
  , אביבה חיימוביץ מזכירת המועצה . למועצה  יועצת משפטית

  על סדר היום 

 ועדה למיגור אלימות  .1

 חוק עזר להסדרת חניה  .2

 ₪ 559,000 -ל₪  500,000 -עלה מסוכנת בכפר הנגיד מתב"ר סגירת ת תיקון  .3

  פותח את הישיבה ומבקש להוסיף סעיפים לסדר היום ראש המועצה :

 אשור פרוטוקול קודם  .1

 צו מיסים פלמחים  .2

 ₪  100,000חשוב המועצה בסך תב"ר מ .3

  
  אושר 

  
  ר פרוטוקול קודם .ש: מבקש לא ראש המועצה

  
  : יש לי הערה לפרוטוקול .יוסי דוד

מבקש לתקן מה , שלחתי לך במייל  27/5/15מיום  15/14מס'   1בפרוטוקול מיום 
אמרתי לתומר עזריה "אני רוצה באמת לברך אותך , לא ידעתי שאתה כזה שכתבת ,

 מוכשר וגאון מבין בחינוך, בכספים וגם בקונסטרוקציה  גם אם יש לך מטרות ואתה
רוצה להשיג אותם , יש דרך להתנהגות הולמת ולא להטעות את הציבור. גם הפרסום 
בדבר ועדת השקעות הינה שגוייה . כל יועץ השקעות יודע בדיעבד אם ואיפה להשקיע 
את הכספים . הכל נעשה על פי חוק , יש ועדת השקעות וגם פה באת לגזברית 

  ת "בצעקות והטחת בה אשמות, על מה? זו לא התנהגו
  

 אושר 



  

  

  חוק עזר להסדרת חניה

רונית עובדיה עו"ד : העברתי לעיונכם את חוק העזר , אם יש שאלות  ראש המועצה
  נמצאת כאן .

  : אני פוחד שמחר יקום מישהו ויבקש כסף בעבור חניה בכחול לבן אריאל עשירי

  : בואו נחליט שהועד המקומי לא מוסמך לגבות כספים בכחול לבן רפי כהן

  : מציע לעשות ממש כמו שעשו בכפר הנגיד א טלמורגיור

מרור בכל מושב ואז שרוצים , צריכה להיות תוכנית  ת : אי אפשר לעשות מה משה מאיר
  לעבוד על פי תוכנית המהנדס וצרכי המושב .

חוק העזר נועד לאפשר למועצה לקבוע הסדרים והוא מותאם לתקנות  רונית עובדיה:
חוק עזר זה נועד לטפל באיסור חניה במקומות שמפריעים התעבורה והוראות החוק , 

הועד המקומי  של מרור (מועצה) ולא נושא כחול לבן הוא רק של רשות התלתנועה , כל 
שאתם צובעים בכחול לבן אתם יכולים לקבוע הסדרי תנועה , אתם יכולים לקבוע כגם 

  שתושבים לא ישלמו בכחול לבן למעט מבקרים .

  יחד עם זאת אתם לא יכולים לקבוע סכומים לקנסות הכל מוסדר על פי חוקי התעבורה .

  חוק עזר להסדרת חניה אושר 

  חוק עזר למניעת מפגעים 

  ראש המועצה : להזכירכם חוק העזר תוקן ואושר ואף נחתם על ידי הועבר לרשומות 

  לימות אעדה למיגור הו

המועצה שעלינו לבחור ועדה משרד הפנים : קיבלנו הערה ממבקרת  ראש המועצה
  למיגור אלימות .

מ.מפיקוח , קב"ט החברים בועדה הם ראש המועצה , מנכ"ל/מזכיר, מ.מחינוך, 
חברי מליאה לכל  2ני אזרחים ותיקים , נציג של משטרה + ימ.מ.רווחה , היועץ לעני

  היותר 

נעם  משה מאיר,ועצה , חברי מליאת המיבים על פי חוק בנוסף לשמות שמחו: הוחלט 
  .חברים בועדה זו גם אוקס יהיו 

  אושר 

  ₪  000,955 -להגדיל ל₪  000,500 - תב"ר סגירת תעלה מסוכנת בכפר הנגיד מ תיקון 

  .תב"ר הנ"ל הגדלת ה ר ש: מבקש לא ראש המועצה

  ון להגדלה .ממה מקורות המי :משה מאיר



  

  

  

  תקציבי הפיתוח של הישוב. :ראש מועצה

  אושר 

  אשור צו מיסים פלמחים 

, זהו צו ראשון וכידוע צריך לקבל גם : מבקש לאשר צו מיסים פלמחים ראש המועצה
   אישור מיוחד ממשרד הפנים .

  אושר .

  ₪  000,100אשור תב"ר מיחשוב המועצה בסך 

מחשבים במועצה שרת להחלפת ₪  100,000ר תב"ר בסך ש: מבקש לא ראש המועצה
  .גני הילדים מחשבים בחלק מו

  אושר 

  

  הישיבה ננעלה 

  נרשם ע"י א.חיימוביץ

    

  בכבוד רב,              

  שלמה אלימלך              

  ראש המועצה               

 


