
 

          

 

 

 50/22//005, רביעי יום        

 "ז5אייר5תשע"טי      

 

 6//61215/מיום  91/6פרוטוקול מליאת המועצה מס' 

 

שייקה בילו ,נעם אוקס, יוסי  ,מר שלמה אלימלך ראש המועצה , משה מאיר, שמוליק קלמי  משתתפים:

גוסטבו ליטמנוביץ, טלמור איתי, סמינה יצחק , אריאל עשירי, רפי כהן ,קרוב אמיר, שנעם שפר,  ג'ברי,

 הדר לוי.

 

 איתן חן, רן פרקר, יעקב כהן .  נעדרו :

 

 אידה אוהר גזברית :יםנוכח

 לאה מימון מבקרת המועצה            

 אביבה חיימוביץ מזכירת המועצה             

 

 אישור פרוטוקול קודם 

 

 פרוטוקול קודם .פותח את הישיבה ומבקש לאשר :  ראש המועצה

 

אבקש לדייק בדברים שעלו במהלך הישיבה  015/050/22יש לי הערות לפרוטוקול מיום :  עמיר שקרוב

 . כפי שפירטתי בכתב

המשמעות של כתב האישום ופסק הדין היא של "אי מניעת זיהום מי הים" אין קשר למצב של  4סעיף 

 מהתקלה שארעה במכון של פלמחים .הנחל במהלך השנה, לזה שהוזרמו שפכים כתוצאה 

באף שלב רשות המים לא נתנה אישור להזרים שפכים בנחל. ישנם מקרים שיש אישור להזרים קולחים 

 בחורף אבל ממש לא בכל השנה .

 רשות המים לא קשורה לפסק הדין ולהליך הזה ואין מקום לציין אותם בפרוטוקול של הישיבה.

 

₪ אלפי  220יב שהוגש לחברי המועצה ואושר במליאה הינו על סך התקצ – תקציב בית עובד 9סעיף 

 ולא כפי שמצוין בפרוטוקול .

 

אין  : עמיר דיברנו בנושא והפניתי אותך לכך הטעות לגבי תקציב בית עובד היא שלךאביבה חיימוביץ

 טעות בפרוטוקול.

 

 במסגרת הדיון על התקציב מסרתי , שהיות ואנו נמצאים בסוף חודש פברואר . – תקציב האירוס 7סעיף 

האירוס מבקש לדחות את הדיון על הבקשה לתקן את צו המיסים של המועצה , להעביר את האירוס 

 . /0/0צו המיסים לשנת ולא' יחד עם קביעת צו מיסים לישוב מאזור ב' לאזור 

 עצה התבססו על הבקשה האמורה שהוכנה להגשה ופרסום .כמו כן , התקציבים שהוגשו לחברי המו

, ביקשנו לאשר את התקציב על פי הנוסחה שאושרה 0/22היות וכאמור משכנו את הבקשה לשינוי בשנת 

 במליאה בעבר והמועצה נאותה לבקשה.



 

 

 הוחלט כי ועד האירוס יגיש תקציב לאישור המועצה המתבסס על הנתונים העדכניים להיום ולא כפי

 .0/22שצויין לשנת 

 היחיד שהתנגד להחלטה היה איתן )נציג פלמחים( .

 

: להביא לידיעתך המועצה לא מעדכנת כל יום את צוי המיסים , לגבי התקציב , גזברית  ראש המועצה

 המועצה בדקה וקיבלתם את כל שהגיע לכם .

 

 . 0/22אני לא מדבר על תקציב  : שקרובעמיר 

 

 : זה לא נושא לדיון , אני קובע מה סדר היום . ראש המועצה

 0/22לפרוטוקול נאמר " נדון תקציב הישוב אירוס , הובהר כי הישוב הגיש שני תקציבים לשנת  7סעיף 

הנהלת המועצה דנה בנושא והחליטה לאשר סכום של  10,2/2/והאחר ₪  727,117האחד בסך 

 0/22שוב , והחליטו לקבוע את תקציב הישוב לשנת חברי המליאה דנו ארוכות בתקציב  הי₪  ///,///

 ה שלפיה נקבע התקציב בעבר.על פי הנוסח

 האם מה שנכתב בפרוטוקול לא משקף את מהלך הדיון?

 

חברי מועצה )כנגד נציג האירוס( כי הישוב יגיש לאישור לישיבה הבאה  2/הוחלט ברוב של 

הארנונה אזור א' לארנונה לאזור  ןפער בישאושרו בעבר , התקציב אשר יבנה על בסיס הפרמטרים 

 פחות הנחות ופחות גביה על ידי המועצה . 2//5ב' כפול מספר המטרים המשלמים באירוס בשנת 

 

אבל לא ניתן  : יש פרוטוקול אם משהו לא מדויק , אפשר להסביר ולתקן את הפרוטוקול רונית עובדיה

 .דברים שלא נאמרו במהלך הדיון להוסיף לפרוטוקול

 

את  ם הצעה לתקציב , האירוס דחהעהנהלה דנה ובאה ה: הסעיף הזה אושר , כפי שציינתי  שקרוב אמיר

 .בזמנו נאמר שהאירוס יעבוד שנתיים ואז נבדוק  ',לאזור ב 'הבקשה מאזור א

 

פורמלית ועלתה על  הדרישה שלכם לא היתה ,0/22נגמר במאי  0/22: אנחנו אמרנו משה מאיר

 השולחן זה לא כסעיף בסדר היום .לא היה מדובר על צו המסים , צו המיסים זה לא תקציב .

 

 : מבקש לרשום בפרוטוקול אני לא הצבעתי נגד , האירוס מבקש לדחות את הבקשה . שקרוב אמיר

 

 שנציג פלמחים התנגד .: אמיר רוצה שיהיה כתוב  רונית עובדיה

 

נרשם "מוזרמים כל העת שפכים מרשויות אחרות בידיעה ובאישור של רשות  1 : סעיף אמיר שקרוב

 .מבקש למחוק מהפרוטוקול זה לא נכון אין כל קשר לידיעה של רשות המים  המים " 

 

 : המשפט שנעשה בידיעה של רשות המים יימחק . רונית עובדיה

 

, הוחלט לתקן את זהות חבר  וקולבפרוט החלטה למחוק את המשפט נעשה באישור של רשות המים

 המועצה שהצביע נגד תקציב האירוס.

 

 



 

 

 

 

 

 

 ₪  ///,//5,9 –ל ₪   ///,///,5 –בניית מועדון נוער הגדלה מ   /42תב"ר 

 

  .מבקש לאשר הגדלת תב"ר :ראש המועצה

 

 : מה זה אומר הפער הזה זה לא סכום מבוטל . אמיר שקרוב

 

 זה הרבה כסף .₪  ///,//2:  שמוליק קלמי

 

 : אני מסכים זה בהחלט סכום גדול אפשר לקבל נתונים על מה ההפרש . משה מאיר

 

 הנוספות הנדרשות.המליאה נתונים על העבודות אמציא לחברי  :אידה אוהר

 

קיים אז מה הבעיה להסביר, מצד אחד מדברים על חריגות ומצד  אם זה תוספת לתב"ר: קלמי שמוליק

 שני לא מסבירים את הפערים . 

 

 : לדוגמא גידרנו את כל השטח , אנחנו מתכננים לעשות אספלט , מה גם ראש המועצה

 מפעל הפיס .מימון של  זה₪  ///,///.0 ש 

 

 ת רוצה להבין , דין פרוטה כדין מאה.: אני קראתי את סדר היום ומאחר ואני חדש אני באמ איתי טלמור

 

לקבל  שיפנה לאידה: מציע לאשר את התקציב כדי לא לעכב עבודות ומי שרוצה גוסטבו ליטמנוביץ

 נתונים.

 

ומקור שני זה השתתפות ה מקור אחד למימון ההוצאה זיס : יש תב"ר אחד מפעל הפאריאל עשירי

  .מועצה

 

הוא נפתח ומאושר כשעדיין אין ידיעה על עלות מדוייקת של  .: צריך להבין שהתב"ר משתנה משה מאיר

כי לפעמים זה הקטנה ולפעמים זה  –העבודות ולאורך הביצוע הוא מובא לאישור בהתאם לביצוע בפועל 

  הגדלה.

 

  .: גם חברי המליאה אחראים על תקציב המועצה ומה שבטוח פועלים על פי חוק שקרוב אמיר

 

 יש אומדן וכל העלויות ההצעות, נבדקות .: ועדת המכרזים עובדת מאד מסודר  אריאל עשירי

 

 : העלה להצבעה  ראש המועצה

 הצביע נגד  2

 אושר 

 



 

 סלילת מדרכות בנטעים  /44תב"ר 

 . ולסגור תב"ר : התב"ר מאוזן , אבקש לאשר ראש המועצה

 אושר פה אחד

 

 ₪  28חסר  – ///5שילוט חוף  – /42תב"ר 

 . וסגירת התב"ר : מבקש לאשר המועצהראש 

 פה אחד.אושר 

 

 סגירת תעלה כפר הנגיד מאוזן – 427תב"ר 

 וסגירת התב"ר.התב"ר מאוזן אבקש לאשר  : ראש המועצה

 . פה אחד אושר

 

 מוזיאון פעולות בעיינות מאוזן – 498תב"ר 

 וסגירת התב"ר.: תב"ר זה מאוזן מבקש לאשר  ראש המועצה

 .פה אחדאושר 

 

 ₪ 276.85עודף  4//5שיפוץ מ. החינוך  – 474תב"ר 

 וסגירת התב"ר.מבקש לאשר  272.70:תב"ר זה בעודף של  ראש המועצה

 פה אחדאושר 

 

 ₪ /8/מחשוב ביה"ס גן רוה חסר  – 477תב"ר 

 . וסגירת התב"ר "ח אבקש לאשרש 272: תב"ר זה חסר  ראש המועצה

 

 ₪ 4,565/סגירת תעלה כפר הנגיד עודף  – 472 תב"ר

 . עדכון וסגירת התב"ר מבקש לאשר₪  21,020תב"ר תעלה בכפר הנגיד בעודף של :  ראש המועצה

 .פה אחדאושר 

 

 ₪ 22./עבודות פיתוח כללי חסר   – /46תב"ר 

 וסגירת התב"ר.מבקש לאשר ₪  2/.2תב"ר עבודות פיתוח חסר : ראש המועצה

 .פה אחדאושר 

 

 ₪ 854.45מחשוב מועצה עודף  – /46תב"ר 

 עדכון וסגירת תב"ר.מבקש לאשר ₪  701.10תב"ר מחשוב מועצה עודף  :ראש המועצה

 .פה אחדאושר 

 

 ₪ 82/רכישת רכב ראש המועצה עודף  – 2/2תב"ר 

 . עדכון וסגירת תב"ר מבקש לאשר₪ ,  /27תב"ר רכישת רכב ראש המועצה בעודף ראש המועצה: 

 פה אחד אושר

 

 ₪ 8724רכישת לרכב לפיקוח עודף  – 2/6תב"ר 

 .עדכון וסגירת תב"רמבקש לאשר ₪  7,721תב"ר לרכישת רכב לפיקוח עודף של :  ראש המועצה

 .פה אחדאושר 

 



 

 

 

 

 

 ₪ /5./חסר  –מיכל מים  5רכישת  – 254תב"ר 

 .מבקש לאשר עדכון וסגירת תב"ר ₪ /0./תב"ר רכישת מים חסר  :ראש המועצה

 פה אחד.אושר 

 

 קוב /רכישת מיכל מים  – 252תב"ר 

 וסגירת תב"ר.מבקש לאשר תב"ר רכישת מיכל מים  ראש המועצה :

 פה אחד.אושר 

 

 עבודות פיתוח תשתיות שונות  - 256תב"ר 

 ב"ר עבודות פיתוח תשתיות שונות ת סגירת מבקש לאשר  ראש המועצה :

 פה אחד. אושר

 

 רכישת רכב קב"ט  – 282 תב"ר

  .רכישת רכב קב"טסגירת תב"ר ראש המועצה מבקש לאשר 

 .פה אחדאושר 

 

 ₪  /26,52תב"ר רכישת ציוד ביטחון ושעת חירום למוסדות חינוך בסך 

 לצורך רכישת ציוד ביטחון ושעת חינוך למוסדות חינוךמבקש לאשר תב"ר ראש המועצה : 

 ₪. //22,0ע"ס  

   .פה אחד אושר

 

 .ברית ערים לגרמניהמשלחת מציע לבחון נסיעה של חברי מועצה  כ :ראש המועצה 

 .  נעם אוקס , משה מאיר , יצחק סמינהלאשר את החברים  אני לא יכול לטוס ועל כן אני מציע  

 

 פה אחד. שראו

 

 

 בכבוד רב,

 שלמה אלימלך

  ראש המועצה 

 


