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 דיונים והחלטות: 

 
 . דיווח על פגישות בהם נטלו חלק ראש המועצה סגנו  -מאיר דור  

 
   13/2009אשור פרוטוקול מליאה . 1

 כתבתי לרוית על תיקונים לפרוטוקול המליאה וכמו כן שאלתי את עו"ד נשבן האם  –עמי הולנדר     

 היתה זו ישיבה שלא מן המניין.    

 האם מראש הוחלט שזו ישיבה שלא מן המניין או לא.    

 

 אלי מבקש מאבי כהן שיצא עקב הפרעתו לישיבה.    

      
 ישיבה היתה סמוך מאוד לבחירתו של אלי ברכה, סדר היום ניתן היה לקבוע אותו  –עו"ד ישראל נשבן   

 לא היה צורך באשור ההנהלה.   

 אני סבור כי לאור הנסיבות הישיבה הייתה שלא מן המניין. סדר היום ע"פ הצעת ראש המועצה    

 . לבחירת סגן ראש המועצה לא צריכות לקבל את אשור ההנהלה  

 מי בעד אשור הפרוטוקול?   

 בעד.  14

 עמי הולנדר  1 -נגד 

 נורית נוף.    1  –נמנע 

 אושר.  –  13/2009פרוטוקול מליאה  החלטה:

 אבי כהן חזר לישיבה. 

 אשור תברי"ם . 2
 ש"ח  ₪5,200,000 לסה"כ  2,400,000תב"ר תשתיות ביוב בחרוצים הגדלה של     

 ם לתשתיות ביוב בחרוצים. נתן סקירה של התברי"  –דורון כהן      

 נערכה הצבעה:       

      18 –בעד       

 כהן אבי   1  –נגד         

        

 .  אושר –תב"ר תשתיות ביוב חרוצים   החלטה:        
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 ש"ח    ₪8,120,00 לסה"כ  2,400,000שיפוץ בי"ס חוב"ב הגדלה של        

 אבי כהן יצא מהישיבה        

 חלק מהעבודות בוצעו. זה נכון לדברים שגילינו תוך כדי עבודה ולא נלקחו    -דורון כהן       

 בחשבון.       

 בתקציב זה לא סביר צריך להסיק מסקנות.  30%שינוי של   -הנרי צימרמן     

 אנחנו מעתה דורשים שהמתכננים יחתמו על אומדן ואנחנו עוברים ובודקים כל   –דורון כהן      

 סעיף.     

 17 –בעד     

 0 –נגד      

 )גדעון אליאסף(   1 –נמנע     

 אושר תב"ר שיפוץ בי"ס חובב. החלטה:      

 ש"ח:   5,000,000תב"ר פיתוח חרוצים בסך     

 . 2010מציע לאשר הלוואה שנשאיר אופציה להעברת היטלי השבחה לתקציב  –דורון כהן      

 . 4.5%  -אחוז  הריבית כ    

 ה הצבעה : נערכ     

 19 –בעד     

 אבי כהן   1 –נגד      

 אושר תב"ר פיתוח חרוצים ואישור נטילת הלוואה.החלטה:     

 ש"ח: 150,000תב"ר הסדרת כביש המסילה וכביש השרות ממחלף געש עד מחלף שפיים בסך     

   ₪ החזר ישפר את קטע 100,000  -שהם כ 70%משרד התחבורה ישתתף במימון –דורון כהן      

 הכביש הנמצא מערבית למסילת הרכבת.      

 המקטע הזה מהמסילה מערבה.     

 נערכה הצבעה:     

 בעד  – 18    

 אושר תב"ר חדש להסדרת כביש.    

 תקציבי הישובים . 3
 בדיון  לקחו חלק יוסי הס, טומי שני, מיכאל חרובי, ראובן לוין, אבי כהן, עמי הולנדר, עידן       

 שחם.      
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 להבא נוציא תוכנית תקציב אחידה לכל הועדים לצורך השוואת תקציבים.    –אלי ברכה      

 ₪ בוטל.   515,000ציון שנאמר על ידי יוסי הס כי סעיף ההכנסות  אגודה בסך  -למעט תקציב בני    

 נערכה הצבעה על שאר  הישובים:   

 ₪  4,877,000מי בעד  אשור תקציב אודים      

 13  -בעד     

 2 –נגד    

 ש"ח 4,360,000יהושע   -מי בעד אשור תקציב בית   

 בעד.   14   

 נגד אבי כהו  0

 ₪  2,585,000מי בעד אשור תקציב בצרה     
 
 בעד 14  –תקציב בצרה    

 נגד  1

 ₪  1,954,000ים -מי בעד אשור תקציב גליל    
 
 14בעד   –ים  -תקציב גליל    

   2נגד                                   

 ₪   4,987,000מי בעד אשור תקציב געש    
 
 בעד  14  -תקציב געש    

 נגד  2

 ₪   1,260,000מי בעד אשור תקציב חרוצים    
 
 בעד 13  –תקציב חרוצים    

 נגד  3
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 ₪    7,630,000מי בעד אשור תקציב  יקום      



 
 בעד  13  –תקציב יקום     

 נגד     2                            

 ₪  3,868,000נטר   -מי בעד אשור תקציב   כפר   
 
 בעד  14 –נטר -תקציב כפר   

 נגד  2                                

 ₪   5,531,000מי בעד אשור תקציב    רשפון    
 
 בעד 14     –תקציב רשפון    

 נגד   2                                

 ₪  7,198,000מי בעד אשור תקציב  שפיים    
 
 בעד 12     -תקציב שפיים   

 נגד   3                               

 נמנע  1                               

 ₪    7,198,000מי בעד אשור תקציב   שפיים 

 בעד   –  14–יצחק  -תקציב תל

 נגד )מנהיים וכהן(  3

4  

 ₪      1,558,000מי בעד אשור תקציב ארסוף 

 בעד   14 –תקציב ארסוף 

 נגד    - 2                            

 

 .  2/2009דיווח על אי קבלת מכרז אחזקת מחשבים במועצה . 4
 אשור  לנהל התקשרות לאחר מו"מ , ללא מכרז.    

 הסביר את העניין ועו"ד ישראל נשבן  נתן חוות דעת משפטית על  המכרז ועל כך    -אלי ברכה      

 שראש המועצה צריך לאשר את המלצת ועדת המכרזים. אין טעם לצאת למכרז כי לא ישתנה     
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 משהו מהותית. בדיון לקחו חלק  ראובן לוין, הנרי צימרמן, אבי כהן.        

 ואשור 32/200פה אחד אושר לא לקבל את  תוצאות מכרז אחזקת מחשבים במועצה החלטה:        



 ללא מכרז.     לנהל מו"מ                  

 . דו"ח רבעוני. 5

 נכון לסוף מרץ  המועצה יציבה  מבחינה תקציבית וכספית, נזילות מול קרנות,    –דורון כהן      

 ₪ אני מקווה כי   300,000 -וגרעונות אבל ברבעון הראשון היתה האטה מגביית הארנונה של כ     

 ז כנגד  הגדלת הארנונה על ידי חברת הגביה באמצעות עיקולים.האטת הגביה תתקז    

 הדו"ח הוצג לחברי המליאה.     

 בדיון לקחו חלק: ראובן לוין, טומי שני, רמי דור ועידן שחם.     

 

 דיווח  לגבי ועדת גבולות.. 6
 אלי ברכה סקר את פעולות המועצה בראשותו ועל הפגישות  עם ראש עירית נתניה.  

 לקחו חלק  עמי הולנדר ואבי כהן. בדיון   
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