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פרוטוקול מישיבת מליאה מן המניין מס'  10מיום
 21.7.09שנערכה בחדר הישיבות במועצה

נוכחים:
יצחק ימיני
יוחנן גיל
אבי ניסים
רפאל פילוסוף -
דוד רחום
תומר יפת
שרון חוילי

ראש המועצה
מ"מ ראש המועצה )חלקית(
סגן ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

חסרים:
סיגל אדמתי -
גדעון בן-אהרון -

חברת מועצה
חבר מועצה

מוזמנים:
-

זאב ובר
בני כרמי

מזכיר המועצה
מהנדס המועצה )חלקית(

סדר היום:
.1

אישורי פרוטוקולים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

פרוטוקול ועדה למלחמה בנגע הסמים מס'  ,1מיום .7.6.09
פרוטוקול ועדת חינוך מס'  ,2מיום .7.6.09
פרוטוקול ועדת תכנון מס'  ,2מיום .14.06.09
פרוטוקול ועדת תרבות מס'  ,4מיום .31.5.09
פרוטוקול ועדת הנחות רווחה מס'  ,5מיום .5.7.09

ראש המועצה פתח את הישיבה.
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 .1שאילתות
א.

שרון  -נעניתי לבקשותיו של גזבר המועצה ופניתי ליועץ שר הפנים לקידום
הסיוע המבוקש לפתיחת הגן הדתי ותשובתו כי רק לאחר שהרשות תביע את
נכונותה ותפעל לפתיחת הגן ,ישמח כבוד השר לסייע כנדרש .האם בכווונתך
לפתוח את הגן לאור התחייבות זו?
תשובת ראש המועצה  -בעקבות סיוע שהובטח הן ע"י משרד החינוך והן ע"י
משרד הפנים החלטתי לפתוח את גן הפיקוס בשנה"ל תש"ע.

ב.

דוד  -עד כה לא קיבלתי התייחסות לפניותי בענין איחור העובדים ודיווחי
נוכחות .אבקש לדעת מה נעשה בדבר ,אם בכלל? ומהן ההחלטות שנתקבלו?
תשובת ראש המועצה – עובדי המועצה מחתימים שעון נוכחות ויש מעקב מלא
אחר שעות עבודתם .המועצה מקיימת רישום ,פיקוח ובקרה הולמים אחר
דיווחי הנוכחות של העובדים והנושא מתנהל בצורה ראוייה וטובה .קבלת
הקהל במועצה מתקיימת כרגיל וכל משרדי המועצה פתוחים בכל שעות
העבודה המקובלות.

ג.

דוד  -אבקש גילוי מסמכים הנוגעים למע"צ בענין כביש  5613עד שנה אחורה,
לרבות תכתובות באם היו בתקופה הנ"ל .מדוע לא מעדכנים את חברי המליאה
בענין? האם זו מגמה?
תשובת ראש המועצה – כל המסמכים והתכתובות בנושא כביש  5613פתוחים
לעיון בלשכת ראש המועצה.
מהנדס המועצה סקר באופן מפורט את פרוט ההליכים והמגעים עם החברה
הלאומית לדרכים בכל הקשור להליכי תכנון הסטת כביש  5613והרחבתו
בשנים האחרונות ,לרבות ההבטחות הכתובות שניתנו ע"י מע"צ.

יוחנן גיל נכנס לישיבה.

.2

בקשה לתיקון פרוטוקול מס' 8
שרון ביקש לתקן מספר נושאים בפרוטוקול ישיבה מס'  .8לאחר דיון סוכם כי
לפרוטוקול יתווספו שמות שואלי השאילתות ,כפי שפורטו בישיבה.

 .3אישורי פרוטוקולים
א.

פרוטוקול ועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול מס' מיום 7.6.09
הועדה קיימה דיון מקיף ברקע החוקי לפעולתה ,במצב בקרב בני הנוער
ביישוב ובפעולות שנעשו ושיש לעשות בעניינים אלו .בועדה השתתפה גם
נציגת הרשות למאבק בסמים ואלכוהול.
גזבר המועצה ציין כי אין כיסוי תקציבי להעסיק כוח אדם נוסף.
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החלטה מס' 10.1
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול הועדה למאבק בנגע הסמים
והאלכוהול מס'  1מיום  ,7.6.09בכפוף לכך כי העסקת עובדים נוספים
כפופה לאישור תקציבי ומציאת מקור מימון.

ב.

פרוטוקול ועדת חינוך מס'  2מיום 7.6.09
עקב העדרותה של יו"ר הועדה והערות שנשמעו על תוכן הפרוטוקול סוכם
לדחות את הדיון בפרוטוקול לישיבה הבאה.

ג.

פרוטוקול ועדת תכנון מס'  2מיום 14.6.09
ועדת התכנון קיימה דיון בחניות במרכז רימון ובתוכניות ההפשרה .הועדה
הקימה צוותי חשיבה לדיון בהמלצות ליישום שלב התכנון הפיזי בתוכנית
ההפשרות.
שרון מבקש לציין כי איתן מרום נכח בפתיחת הישיבה ועזב לאחר מכן.

החלטה מס' 10.3
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת תכנון מס'  2מיום .14.6.09

ד.

פרוטוקול ועדת תרבות מס'  4מיום 31.5.09
הועדה קיימה דיון באירוע שבועות ,באירועי קיץ ,מסיבת המתגייסים
וקומזיץ יישובי.

החלטה מס' 10.4
מליאת המועצה מאשרת פרוטוקול ועדת תרבות מס'  4מים .31.5.09
לבקשת שרון מאשרים את החלפתה של החברה עדנה אמיר בשוש גברא.

ה.

פרוטוקול ועדת הנחות רווחה מס'  5מיום 5.7.09
המועצה קיימה דיון בפרוטוקול ,שהוצג ע"י יו"ר הועדה.
הצבעה
בעד – ( 6) :ימיני ,יוחנן ,רפאל ,תומר ,דוד ושרון
נמנע – ( 1) :אבי.
רפאל ושרון מסתייגים בנושא ההנחות לקאנטרי.
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החלטה מס' 10.5
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול ועדת הנחות רווחה מס'  5מיום
.5.7.09

הישיבה ננעלה בשעה .23:20
רשם :זאב ובר

בברכה

זאב ובר
מזכיר המועצה

יצחק ימיני
ראש המועצה
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