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  2009מרץ  01

  ט"אדר תשס' ה 

  6294מועצה  -י

  

  

  4' פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס
  )25.2.09(ט "אדר תשס' מיום שלישי א

  

  

  : משתתפים
  ראש המועצה –חסדאי אליעזר 

  מ ראש המועצה"מ –אודי לוי 

  סגנית ראש המועצה –פנינה רום 

  חבר מועצה –קובי רובשיץ 

  חבר מועצה –זיו סימון 

  חבר מועצה –ן כרמי אמנו

  חבר מועצה –משה אופיר 

  חברת מועצה –עינת מוסקוביץ 

  חברת מועצה –דליה נחום לוי 

  
  :נוכחים

  מזכיר המועצה –ד יעקב אוחיון "עו

  מ מזכיר המועצה"מ –איציק פלד 

  גזבר המועצה –יוסי ברזילי 

  ש למועצה"היועמ –ד ברוך חייקין "עו

  מבקר המועצה –אשר שטיינמץ 

  

  

  :סדר היוםעל 
 2' תיקוני פרוטוקול ישיבה מס .1
 –ות תשאיל .2

י מר זיו "ע –מבקש לדעת מועד תחילת עבודות גינון בגבעת טל  – 2.1
  .סימון

קבלן (קבלת עדכון אודות מצב תכנון שטחי ציבור ובאחריות מי הביצוע  2.2
 .י מר זיו סימון"ע -)או משרד השיכון
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  –נושאים לסדר היום  .3
  .י מר זיו סימון"ע –שוב הותיק כביש מחבר בין גבעת טל ליי 3.1
ושיקום שטחים בהם הסתיימה , תוכנית לניקיון גבעת טל מפסולת בניין 3.2

 .י מר זיו סימון"ע –הבנייה 
 .דליה נחום לוי' י גב"ע –שינוי הרכב הועדה  –ועדת ביקורת  3.3
מר משה י "ע –" פז"היישוב בצומת תחנת דלק  מן שיפור היציאה 3.4

 .אופיר
  
  
 

, בנושא תחבורה הכולל אכיפת חוקי התנועה ביישוב חוק עזר עירוני 3.5
י מר משה "ע –סירות ורכב כבד , הסדרת חניית גרורים, הטלת קנסות

 .אופיר
  –רים "אישור לתב 3.6

מקור , ח"אלש 50ס "ע) 'שלב א(ר שיפוץ מרכז בטחון ושרותי חרום "תב
  .שרותי חירום/ משרד הפנים: מימון

 245: מקורות מימון, ח"אלש 350ס "ע, שגיא' ר שיפור קו מים בר"תב
  .ח אגרות מבני ציבור"אלש 105+ ח  מנהל המים "אלש

  
  

הנני מתכבד לפתוח את ישיבת , ערב טוב וברוכים הבאים  : חסדאי אליעזר

  .3' המועצה מן המנין מס

  

 2' תיקוני פרוטוקול  ישיבת מועצה מס .1
  

  .אין הערות לפרוטוקול

  

  .2' ת מועצה מסמאשרים את פרוטוקול ישיב    :החלטה
  

 שאילתות .2
  

הגענו . רובן של השאילתות מתייחסות לפיתוח וגינון גבעת טל  :זיו סימון

להסכמה להכין תכנית עבודה לביצוע עבודות אלה ונקבעה לכך 

הנני מבקש להסיר את , לפיכך.  3.3.09פגישת עבודה בתאריך 

  .עד לאחר הישיבה, השאילתות מסדר היום
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הדיון בהן עד  חות אתדאילתות מסדר היום וללהסיר את הש    :החלטה
  .לאחר הישיבה כאמור ובהתאם לתוצאותיה

  
 :נושאים לסדר היום .3

 
  .י זיו סימון"ע –מחבר בין גבעת טל ליישוב הותיק כביש  3.1

קיון גבעת טל מפסולת בנין ושיקום שטחים בהם הסתיימה יתכנית לנ 3.2

 .י זיו סימון"ע –הבניה 
  

הנושאים מסדר היום ולדחות את הדיון בהם עד מבקש להסיר את   :סימון זיו

לאחר קיום פגישת העבודה שנקבעה בנוגע לתכנית עבודה 

  .לפיתוח וגינון גבעת טל ובהתאם לתוצאותיה

  
מסדר היום ולדחות את הדיון  3.2 -ו 3.1את נושאים  להסיר    :החלטה

  בהם עד    
  .יהלאחר הישיבה כאמור ובהתאם לתוצאות                 

  
  לוי –י דליה נחום "ע –ר "יו ישינוי הרכב ומינו: ועדת ביקורת 3.3

  
מילאה את  16.12.08מתאריך  1' המועצה בישיבתה מס  :אליעזר חסדאי

חובתה ובחרה מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת בהרכב 

אודי לוי וקובי , ר הועדה"יו -לוי  –דליה נחום : הבא

  .רובשיץ

תפטרותה מחברות בועדה לוי מודיעה על ה- דליה נחום

רה מאחר וברצונה להתמנות כדירקטורית בהנהלת החב

. י המועצה"ך ומבוקר ענתמ, שהינה גוף מנהל, סים"למתנ

    

י דין להיות חבר הועדה מאחר "עפאודי לוי מנוע , כן-כמו

  .מ ראש המועצה"וא מכהן כמוה

חובה עלינו לבחור הרכב חדש לועדה ולמנות לה , אי לכך

  .אחרת עבודתה תשותקיושב ראש 

ר הועדה ואת זיו "הנני מציע לבחור את משה אופיר ליו

לוי ואודי לוי שהתפטרו -סימון כחבר במקום דליה נחום

  .מחברותם בועדה
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  הנני מודיע על התפטרותי מחברותי בועדת ההנהלה של     :זיו סימון

  .המועצה

  

ולכן , תאנשים טוענים שכל מה שמעניין אותי זה הביקור  : משה אופיר

אני . ר הועדה לענייני ביקורת"אני לא מעוניין להיות יו

  .ממליץ על עינת מוסקוביץ

  

, והכלים לכך סיוןימאחר ואין לי את הנ. זה עלה כאופציה  :עינת מוסקוביץ

  .אינני מעוניינת בתפקיד

  

אני לא . את צריכה לראות את הדברים לטווח הארוך  :משה אופיר

אני מוכן לשקול את . ך שניםמתכוון להיות במועצה לאור

  .ההצעה אם כל חברי המועצה יצביעו פה אחד

  

  .חייבים לבחור ועדה לענייני ביקורת  : ד ברוך חייקין"עו

  

  .יש ועדה חדשה לענייני ביקורת אך אין לה יושב ראש  :ד יעקב אוחיון"עו

  

אתה . לא מעניין אותך מה האנשים אומרים, באמת, אופיר  :לוי–דליה נחום 

אם היית . אני רוצה להבין? צה שנרד על הברכייםרו

הייתי , מסכים לתפקיד ביצועי שאתה לוקח על עצמך

  .אתה לא לוקח תפקיד ביצועי בשום ועדה. מבינה

  

  .אתה רק דאגת שדליה לא תוכל להיות בועדה  :חסדאי אליעזר

  

  .את טענת שמה שמעניין אותי זה רק הביקורת , ליהד  :משה אופיר

  

, בנסיבות הענין ועל מנת שלא לשתק את עבודת הועדה  :חסדאי אליעזר

י מציע לפנות לממונה בבקשה להנחות את המועצה נהנ

אינם שכיצד לנהוג שעה שאף לא אחד מחברי המועצה 

או שאינו מיוצג בועדת /מסיעתו של ראש המועצה ו

עד . ר הועדה לענייני ביקורת"לכהן כיוההנהלה מסכים 

מוצע כי רובשיץ קובי ישמש , לקבלת תשובת הממונה

  .ר הועדה"מ זמני של יו"כמ
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או מי מוסמך לכפות על משה אופיר  הממונהספק אם   :ברוך חייקיןד "עו

  .ר הועדה"לכהן כיומחברי המועצה 

  

וסקוביץ לחברי לבחור את זיו סימון ועינת מ. 1                   :החלטה
לוי - במקום אודי לוי ודליה נחוםלענייני ביקורת הועדה 

  .שהתפטרו
ר הועדה "י של יומ זמנ"לבחור את רובשיץ קובי כמ. 2

עד לקבלת הנחיות מאת הממונה על  .לענייני ביקורת
  .לועדהר  "מינוי יונוגע לסוגיית המחוז ב

  
  המועצה לשנת  לא קיבלתי תשובות לגבי שינויים בתקציב    :משה אופיר

      2009.  

  

אותם סעיפים שדובר . לפי הדברים שנרשמו בפרוטוקול  :יוסי ברזילי

אני . הוספו לתקציב –בם ושנרשמו במפורש בפרוטוקול 

בפרוטוקול , בכל מקרה. מייל את הכל- אתן לך באי

הישיבה בה אושר התקציב הוספו גם את ההוצאות 

    .ובמקביל גם את ההכנסות המתאימות

  

סביר  –היות ואין תקציב מדינה ונושא ארנונה לא סגור   :זר חסדאיאליע

, ה יופצו הוראות ויתקבלו עדכוניםשאחרי הרכבת הממשל

  .ואז נגיש למועצה תיקונים לתקציב

  

ערב חג פורים בתאריך אני מבקשת לא לקיים ישיבות ב  :לוי- דליה נחום

10.3.09.  

באותה ישיבה וון שהנושא שאמור לעלות ימכ, דבר נוסף  

אני מבקשת לזמן את נאוה , הוא נושא הלהקות הייצוגיות

כולל התרבות והלהקות , ס"ארצי שתציג את נושא המתנ

  .הייצוגיות

  

אני חושב שהגיעה . אני יזמתי את הפניה שלהם אלינו  :רזחסדאי אליע

  . השעה שנייחד ישיבה נפרדת לנושאים אלה בלבד

גם עיריות . בתקציבצריך להבין שאנו נמצאים במחסור   

אנחנו רוצים . גדולות כמו רעננה מאחדות להקות
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שהמועצה תחליט האם להשקיע ולתחזק ליגות כדורסל 

  .ולהקות ייצוגיות גם בעת הזו

מה , אני רוצה שנקבל מידע והחלטה מה שהיישוב רוצה

זו . וצריך להבין שייצוגי עולה כסף. ייצוגי ומה לא

וכים ומסודרים לקראת אנחנו רוצים להיות ער. המטרה

   .התקציב של השנה הבאה

  

שעונת ספורט אינה חופפת לשנת תקציב , ראוי לדעת  :ד יעקב אוחיון"עו

  .וצריך להיערך לכך מבעוד מועד

  

י משה "ע –" פז"שיפור היציאה מן היישוב בצומת תחנת דלק  3.4
 אופיר

י "ע –) ' וכו, קנסות, אכיפה(חוק עזר עירוני בנושא תחבורה  3.5
 ופירמשה א

  
אני מסכים לדחות את הדיון בנושאים אלה לישיבה הבאה   :משה אופיר

  .של המועצה שמן המנין

  
לעיל מסדר היום  3.5- ו 3.4להסיר את הנושאים   :החלטה

ולהעביר את הדיון בהם לישיבה הבאה של המועצה 
  . שמן המנין

    

  רים"אישור תב 3.6
  ).'ב אשל(ר שיפוץ מרכז ביטחון ושרותי חירום "תב 3.6.1

  
אנו מבקשים לשפץ ולהכשיר מרכז בטחון ושירותי חירום   :חסדאי אליעזר

: ומקור המימון, ח"אלש 50: העלות. במתחם כיבוי האש

  .משרד הפנים ושירותי חירום

  

  

  

  

  

  

  



  מועצה מקומית אלפי מנשהמועצה מקומית אלפי מנשהמועצה מקומית אלפי מנשהמועצה מקומית אלפי מנשה                         

        44851448514485144851אלפי מנשה מיקוד אלפי מנשה מיקוד אלפי מנשה מיקוד אלפי מנשה מיקוד     116116116116הגלבוע הגלבוע הגלבוע הגלבוע ' ' ' ' רחרחרחרח
 7925262792526279252627925262    - - - - 09090909: : : : פקספקספקספקס,  ,  ,  ,      7925511792551179255117925511----09090909: : : : ''''טלטלטלטל

7

  

י ר לשיפוץ מרכז בטחון ושירות"מאשרים פה אחד תב   :החלטה
: מקור המימון. ח"אלש 50 ס"ע) 'שלב א(חירום 

  .שירותי חירום/ ים משרד הפנ
  

  .ר שיפור קו מים ברחוב שגיא"תב 3.6.2            
    

ח "אלש 350ס כולל של "ר ע"אנו מבקשים לאשר תב  :חסדאי אליעזר

    . לשיפור קו המים ברחוב שגיא

ואגרות , ח"אלש 245 –מינהל המים : מקורות המימון  

  .ח"אלש 105 –מבני ציבור 

  
  

לשיפור קו מים ברחוב שגיא  ר"מאשרים פה אחד תב    :החלטה
מינהל : מקורות המימון. ח"אלש 350ס כולל של "ע

 105(ואגרות מבני ציבור ) ח"אלש 245(המים 
  ).ח"אלש

  
  

  .תודה רבה ולילה טוב. הישיבה נעולה  :חסדאי אליעזר
  
  
  
  
  

___________________    _____________________  
  יוןד יעקב אוח"עו          חסדאי אליעזר          
  מזכיר המועצה          ראש המועצה          

  
  
  

  קרן הרדוף: רושמת פרוטוקול        
  21:40 :הישיבה הסתיימה בשעה        

  

  


