פרוטוקול
מישיבת מליאת המועצה מס' 19/09
אשר התקיימה ביום שלישי  6/12/09בשעה 15:20
במשרדי המועצה בשפיים
משתתפים:
אלי ברכה ,ראש המועצה
מאיר דור ,סגן ראש המועצה
 אודיםגדעון אליאסף
יצחק סימן טוב
 תחום עודףדני מנהיים
 בית-יהושעיוסי תאט
מיכאל חרובי
 בצרהראובן לוין
 תל-יצחקעמיחי דרור
אברהם אזולאי
 שפייםאשר שליין

אבי כהן
נורית נוף
נועם חירון
עידן שחם
עמי הולנדר
נוגה פז
רמי דור
אלון שופט
ערד סלוצקי
שלמה ניימן

 חרוצים יקום כפר-נטר רשפון גליל-ים -געש

חסרים :תומר צימרמן-ארסוף ,יצחק דרעי – בני-ציון ,יוסף הס-בני ציון ,טומי שני-בצרה ,הנרי
צימרמן-רשפון ,כרמל ארז-שפיים.
מוזמים:
עו"ד ישראל נשבן,יועץ משפטי
דורון כהן ,גזבר המועצה
אורלי רזניקוב ,מבקרת פנים
צחי ליבר ,דובר המועצה
רמי שוחט ,יו"ר ועד מקומי
יונת אידן ,מזכירת מושב רשפון
סדר היום

 .1אשור פרוטוקול מליאה מספר  18/2009מיום 15.11.09
אשור פרוטוקול טלפוני 21/2009
 .2אשור תקציב  – 2010דיון ראשוני
 .3אשור מיסי ועדים מקומים 2010
 .4בחירת הנהלה וועדת משנה בישיבתה גם כמליאת ועדה מקומית לצורך בחירת
ועדת משנה ואישור חברות בועדות.
 .5עדכונים
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על סדר היום:
דיונים והחלטות:
אלי ברכה פותח את הישיבה ומציין כי סדר היום יהיה קצת שונה ממה שפורסם (המוקדם
והמאוחר).
 .1אשור פרוטוקול מליאה מספר  18/2009מיום 15.11.09
החברים מבקשים לקבל את הפרוטוקול גם בדואר.
נגה מציינת שבפרוטוקול  18/2009צריך לציין שהעלאת הארנונה ב 15% -מתיחסת לארנונת
עסקים.
פרוטוקול מליאה  18/09מיום  – 15.11.09אושר.
בעד – 14
נגד 2 -
נמנעים 2 -
אשור פרוטוקול מליאה טלפוני מספר  21/2009מיום ( 19.12.09בוצעה הצבעה)
 .3אשור מיסי ועדים מקומים 2010
כפר-נטר
אשור
בעד 17 -
נגד 2 -
נמנעים 1 -
מנוע 1 -

אשרור פרוטוקול טלפוני
בעד 17-
נגד 2 -
נמנעים 1 -
מנוע – 1
כפוף לאשור משרד הפנים.
רשפון

אשור
בעד 17 -
נגד 2 -
נמנע 1 -

אשרורפרוטוקול טלפוני
בעד 17 -
נגד 2 -
נמנע 1 -
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אשור מיסי הועד של יתר הישובים על פי הפרוט הבא :לפי הטבלה שחולקה מה שרשום ב-
 2009זה מה שיש ב .,2010-זה אודים  ,14.24בית יהושע  ,17.82בני ציון  ,11.07בצרה ,18.34
געש  10שקלים ,יקום  10.63וארסוף .26.58
התעריפים כפופים לעדכון משרד הפנים.
 .5עדכונים
המליאה מסמיכה את ראש המועצה והגזבר להחליף נציג ההורים כמורשה חתימה בחשבון
ועד הורים ויצמן בכפוף לפרוטוקול הועד.
בעד –19
נגד 1 -
יצא 1 -
 .4בחירת הנהלה וועדת משנה בישיבתה גם כמליאת ועדה מקומית לצורך בחירת
ועדת משנה ואישור חברות בועדות.
 .1אשור הצעת הרשימה לועדת משנה:
בעד – 13
נמנעו – 2
נגד – 1
גליל-ים אינם נכללים מאחר ואינם בועדת המשנה.
 .2אשור הצעת הרשימה למליאה
בעד 17 -
נגד 1 -
הוחלט בנושא פולג שאלי ברכה יפגש עם נציגי הדיירים.
רשמה :שרה דרורי

התמליל הועבר במייל.
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