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מטרת הדיון :ישיבת מליאה
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מיקום :בבית המועצה
פורום - 119 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אברהם קטרי  ,אורי בר מעוז  ,אמנון בטיה  ,אמנון נגר  ,גדעון כהן  ,חיים גואטה  ,יצחק יצחק,
משה רז ,עמיר ריטוב ,רוני שרפי  ,רונן סלטון  ,רן להב  ,שמעון שריר
חסרו :אורה גפני ,איציק גולדברג ,אליעזר גז  ,ארנון מינס  ,מילי יפרח ,קובי רייך
משתתפים נוספים :ארז דגן ,אריק זילברמן ,גבי גולן ,מאיר שביט ,מירב אולניק ,פנינה אמויאל משה  ,שחר
בן עמי ,עו"ד
 .1דו"ח ראש המועצה
 . 0המליאה תקיים דיון בנושא עדכון תקציב ,לאחר השלמת הבדיקות ע"י גזבר המועצה.
 . 9דווח על תלונות בנושא מפגעי איכות חיים וסביבה ,מצד תושבים מהיישובים הסמוכים לקלנסואה.
התלונות עיקרן בנושא שריפות באתרי האשפה וכן ריחות מאתר חדיג'ה .המועצה בשיתוף המשרד לאיכות
הסביבה פועלת לצמצום התופעה וטיפול בתלונות חריגות.
 . 3דווח על גניבת מתכות מבית העלמין המשותף עם תל מונד .הנושא בטיפול עמותת בית החיים.
 .6מסיבות סיום מוסדות חינוך – חברי המליאה מוזמנים להשתתף במסיבות הסיום ,לקראת סיומה של שנת
הלימודים תשע"ב.
 .2ביה"ס בין ההדרים – המועצה פועלת להשלמת עבודות הבניה והפיתוח בביה"ס בין ההדרים (שלב ב')
במועד.
 .4כביש  – 249מקשר  2403ו –  – 20דווח על פגישות נתקיימו עם מע"צ ומשרד התחבורה ביחס לקידום
תכנון קטע כביש  249בקטע המקשר בין כביש  2403וכביש  .20קיימים עיכובים בקידום התכנון בקטע
המחבר בין כביש  2403לצור משה2קדימה2צורן .נציגי המושבים גאולים ,ינוב ותנובות מקיימים פעולות
מחאה לקידום התכנון וזאת בשל הסבל הרב הנגרם מעומסי תנועה בקטעי הכבישים הפנימיים .כן דווח על
שדרוג כביש  2403בקטע בין צומת פרדסיה למושב צור משה (כניסה א').
 .0כיכר כניסה לשער אפרים – משרד התחבורה מינה משרד לניהול ותכנון הפרויקט .המועצה מקדמת את
הטיפול בנושא.
 .8הרחבת מושב כפר יעבץ – תכנית ההרחבה הופקדה בימים אלו .תכנית הרחבת היישוב תסייע לפיתוח
וקידום היישוב בצד החברתי והסוציו-אקונומי.
 .2סטאטוס תביעות משפטיות
הוצג בפני מליאת המועצה סטאטוס תביעות משפטיות של המועצה והועדה לתכנון ובניה המצויים בתחום
טיפולו של משרד עו"ד וילצ'יק .הדו"ח אינו משקף תביעות ארנונה והיטלי השבחה ואינו כולל תביעות
המטופלות ע"י יועצים משפטיים חיצוניים אחרים.
 .3הצגת פעילות עמותת הספורט

בהשתתפות גבי גולן – יו"ר העמותה ,אריק זילברמן ,מירב אולינק ,ארז דגן.
נציגי העמותה הציגו בפני מליאת המועצה את פעולות העמותה בענפי הספורט השונים .דיווחו על הקשיים
בהרחבת תחומי פעילות נוספים.
הערות חברי המליאה:
גדעון כהן – מי קובע את סוגי הפעילויות והאם הפעילות זו דרישה מהשטח.
אבי קטרי – האם קבוצת הכדורסל הבוגרת תורמת לספורט ומה מסגרת התקציב לפעילות הקבוצה.
חברי המליאה מודים להנהלת העמותה על הפעילות הספורטיבית הענפה היזומה ע"י העמותה .לאור הדיון,
פונה המליאה לעמותה ליזום פעילות ספורט עממית בכל יישובי המועצה ולהכין תכנית מפורטת לפעילות זו.
 .4מינוי ועדת בחירות
החלטה :המליאה מאשרת הרכב חברי ועדת הבחירות כר"מ:
 .0יורם לב טוב ,יו"ר – כפר הס.
 .9רוחה רוזנברג – משמרת.
 .3מלי יוסף – גאולים
 .6רחמים סאלם – עזריאל
 .2ראובן כרז – שער אפרים.
 .5אישור פרוטוקולים ועדות המועצה
אישור פרוטוקולים ועדות המועצה:
לא נדון.
 .6אישור פרוטוקול 63
החלטה :הפרוטוקול טרם אושר ויובא לאישור בישיבה הבאה
 .7שונות
 .0אישור צו מיסים ותקציב– ועד מקומי פורת
החלטה :המליאה מאשרת את צו המיסים ותקציב הועד המקומי לשנת .9109
 .9מכרז מנהל מחלקת החינוך:
ראש המועצה מסר לחברי המליאה את התייחסות היועץ המשפטי למועצה בדבר הליך איתור מנהל מחלקת
חינוך בהתאם להנחיות היוע"מ.
נוסח הפרסום היה ברוח הדיון בבימ"ש ועפ"י דרישת החוק.
הערת חבר-:רן להב
החבר העלה טענות ביחס להליך פרסום תנאי הסף במודעה למכרז מנהל מחלקת חינוך בניגוד לנוסח
שאושר
על ידי מליאת המועצה .
ראש המועצה הציג חוות דעת היועץ המשפטי בנושא שאינה רלוונטית ומסר שהנוסח שפורסם בעיתון הינו
כמפורט בחוק
(מנהלי מחלקות חינוך) ואין הסבר לסתירה בין הנוסחים (בין נוסח שפורסם בעיתון לבין נוסח שפורסם עלידי
המליאה)

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.
מכותבים :אורית אנגל ,איילה יצהרי ,אריאלה מלאכי ,אתי לוי אוסי ,ברכה מלאכי ,הדסה רוסו ,עירית גז ,רונן
אלוני
אושר ע"י :פנינה אמויאל משה  -מנכ"לית המועצה
נערך ע"י
אורית אנגל
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