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פרוטוקול ישיבה מס'  33מיום 10/3/2012
השתתפו:מר שלמה אלימלך ראש המועצה ,משה מאיר ,שייקה בילו ,נעם שפר ,נילי יופה ,סמינה
יצחק ,יעקב פרנס ,רן פרקר ,שלמה ג'ברי ,אלי כהן  ,גיורא טלמור ,מודי פרי,יוסי דוד .
נעדרו  :אורית עופר,שלומי עזריה .
נוכחו :אידה אוהר – גזברית
לאה מימון – מבקרת המועצה
על סדר היום
 .1החלפת רכב ראש רשות
 .2אשור תב"ר כפר הנגיד
 .3אישור תב"ר טוטו ויינר
 .4הקמת ועדת השקעות לניצול כספי פיתוח בישובים תב"ר  4מלש"ח .
 .5אשור ועדכון תב"ר  448רכישת  3אוטובוסים מסך  ₪ 237,000ל₪ 242,170 -
 .6תב"ר  380הרחבה ב' נטעים להגדיל ב ₪ 350,000 -מסך  ₪ 6,500,000ל-
.₪ 6.850.000
 .7הגדלת תב"ר  403בנית בית הכנסת כפר הנגיד להגדיל ₪ 839,122 ₪ 763,000
 .8נופש לעובדי המועצה .
ראש המועצה :חברי מליאת המועצה סיירו היום בבסיס פלמחים – ראינו את משפחת הלוחמים עם
היסטוריה ארוכה ומורשת מפוארת היה ממש מרגש וזה הזמן להודות למפקד הבסיס וסגנו על הסיור
והאירוח הנפלא.
פותח את הישיבה ומבקש לאשר פרוטוקול קודם.
אושר
מבקש להוסיף :
 .1אשור תקציב וצו מיסים גאליה  2012הועבר לעיונכם.
 .2תב"ר ציוד הצלה  ₪ 30.000אישרנו בישיבה קודמת אך לא רשמנו בפרוטוקול.
 .3להוריד מסדר היום תב"ר  448וזאת מהסיבה שיתכן והסכום יקטן.
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אושר
תקציב וצו מסים גאליה 2012
ראש המועצה  :מבקש לאשר צו מיסים ותקציב גאליה .2012
רן פרקר :לא העברת את התקציב לישובים אז למה לאשר .
ראש המועצה :העברתי את התקציב לישובים וביקשתי מגאליה שישנו את התקציב וצו המיסים.
שייקה בילו  :מזכיר לשלוח הנחיות ברורות לישובים על מנת שהתקציב יגיע בפורמט מדויק .
רן פרקר :פעם ראשונה התקציב לא אושר ובפעם השניה כנ"ל והפעם התקציב והצו מונחים
לאישור בפעם השלישית חובתנו לראות את התקציב.
ראש המועצה  :אתה צודק התקציב הועבר לישובים ותוקן כבשנה שעברה ללא כל שינוי.
גזברית המועצה ואנכי עברנו על התקציב והתקציב זהה עקרונית לשנה קודמת ללא כל שינויים.
סמינה יצחק  :אם רן צודק תעבירו אלינו את התקציב המתוקן ולאחר מכן נאשר.
רן פרקר :אם ראש המועצה בדק את התקציב אין לי בעיה האחריות הישירה היא על ראש המועצה
ואני סומך עליו ,רק הפנתי את תשומת לב של ראש המועצה צריך ללמוד מזה ולא לתת לתקציב כזה
להגיע לשולחן המליאה לאישור.
משה מאיר  :כל השנים גאליה הגישו תקציב בזמן ,אני חושב שזה לא נכון לא לאשר היום את
התקציב והצו בהתחשב בעובדה שהצו הוא ללא שינויים.
אושר צו המיסים ותקציב גאליה לשנת  2012השתתפות המועצה מותנת בקבלת תקציבים מעת
לעת וממשרדי הממשלה השונים ובהחלטות מליאת המועצה מעת לעת לאחר שהורדו
ממנו הסעיפים שדרשנו להוריד בישיבות קודמות.
החלפת רכב ראש רשות
ראש המועצה  :כפי שבודאי ידוע לכם הרכב שלי הוא משנת  2008ומצבו רע יש קריטריונים
והנחיות ברורים של משרד הפנים בנושא רכישת רכב לראש הרשות.
מודי פרי  :השאלה למה לרכוש רכב חדש ולא לעשות ליסיינג.
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ראש המועצה  :העלויות יותר מהרכישה עצמה.
משה מאיר  :ומה עם הרכב הישן?
ראש המועצה  :יימכר במכרז או בטרייד אין.
אושר רכישת רכב לראש הרשות על פי הנחיות משרד הפנים.
אישור תב"ר כפר הנגיד
ראש המועצה :פניתי למשרד התחבורה בבקשה לקבל מימון לסגירת תעלה בכפר הנגיד מדובר
לאורך הכביש מבית הכנסת דרך הרחוב של איילת מורדוך קיימת תעלה בעומק של  3מטר
שמסכנת מאד את נוסעיה ,קיבלנו אישור ל ₪ 500,000 -ממשרד התחבורה אבקש לאשר תב"ר זה
,מתוך זה  70%מענק ו 30% -השתתפות הישוב.
רן פרקר :מי יבצע את העבודה ?
ראש המועצה  :המועצה.
משה מאיר  :על כמה כסף מדובר ?
ראש המועצה :נשתדל לא לחרוג מהסכום שאושר ע"י משרד התחבורה שהוא ₪ 500.000
משה מאיר  :במידה ויוצאים לביצוע והכסף לא מספיק מה קורה ?
ראש המועצה  :מפסיקים את הפרויקטים בדיוק איפה שנגמר הכסף.
יוסי דוד :איך אפשר להשיג תב"רים כאלה ?
ראש המועצה  :על ידי פנייה למשרד המתאים ובניסיונות שכנוע של המשרד בקשר לנחיצות
הפרוייקט ( לפעמים לוקח גם שנים להסכמה )
יוסי דוד :מה עם הרמזור של כפר הנגיד?
ראש המועצה  :אני יודע זה סכנת חיים אבל מע"צ לא מאשר את הרמזור בינתיים למרות הבטחות
ודיונים לאורך שנים.
אושר
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הקמת ועדת השקעות
ראש המועצה  :מאחר והפעם הפרויקטים ייעשו על ידי המועצה ,זה מחייב אותנו להקים ועדת
השקעות הישובים ביקשו לבצע פרויקטים ,מאחר והפעם מדובר בהרבה כסף היתה פניה של חברי
המליאה להקים ועדה.
מודי פרי  :אני חושב שועדה כזו צריכה להיות בכלל בהשקעות המועצה.
סמינה יצחק :כרגע מדובר בכספי פיתוח לישובים מהתב"ר האחרון שאישרנו בסך  4מלש"ח .
ראש המועצה  :מציע שהרכב הועדה יהיו שלושה חברים אני מציע את גיורא טלמור שישמש כיו"ר,
רן פרקר -חבר ,משה מאיר -חבר
הועדה תפנה לישובים תבדוק מה הצרכים בכל מושב ותזמין את נציגי המליאה של אותו ישוב תבחן
את הצרכים ולאחר מכן תגיש הועדה המלצה אשר תובא לדיון במליאת המועצה .
נילי יופה  :אני רוצה גם להיות חברה בועדה זו.
ראש המועצה  :אני מעדיף ועדה של שלושה אבל אם אין התנגדות מצד חברי המליאה אין לי בעיה.
הוחלט לאשר את ועדת ההשקעות גיורא טלמור יו"ר ,רן פרקר ,משה מאיר ונילי יופה .
יוסי דוד :יש לי בעיה צריך להגיד לכל ישוב איזה סכום מוקצה לכל ישוב.
משה מאיר  :ההשקעות יבוצעו על ידי המועצה או המושב.
ראש המועצה  :מובן שהמועצה תבצע את הפרויקטים.
אושר
ראש המועצה  :התקבל תקציב בסך של  ₪ 125,00מטוטו ווינר בנושא הקמת "מגרש מיניפיץ"
במועצה ויש בעיית קרקע במועצה אני מנהל משא ומתן עם עיינות בנושא קרקע ,במידה והדברים
יגיעו לידי סיום נבנה את המגרש .השתתפותינו בסך  ₪ 75,000נדרשת להשלמת הפרוייקט.
אבקש לאשר את התב"ר.
אושר .
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הגדלת תב"ר נטעים – הרחבה ב'
ראש המועצה  :מבקש לאשר הגדלת תב"ר נטעים ב ₪ 350,000 -סיימנו את הפרוייקט וחסר
הסכום הנ"ל .
משה מאיר  :למה שלא תקזז מהתקציב פיתוח שמגיע להם .
ראש המועצה  :זה לא קשור זו הרחבה ,וזה ילך על ח'ן הרחבה.
אושר
תב"ר בית הכנסת כפר הנגיד .
ראש המועצה  :קיבלנו פחות כסף ממשרד הדתות ועל כן אני מבקש לאשר הגדלה של תב"ר מ-
 ₪ 763,000ל ₪ 839,122 -מימון קרנות רשות .
משה מאיר  :לכל מושב יש תקציב פיתוח שייקחו מהתקציב למה צריך לאשר אקסטרה ?
רן פרקר :חשוב לציין שהועדה צריכה גם לבדוק שלא תהיה חריגה בתקציב.
ראש המועצה :בכל פרוייקט יש חריגות ואף בגאליה היו חריגות ומומנו ע"י המועצה.
אושר.
נופש לעובדי המועצה
ראש המועצה  :מציין שהמועצה מתקיימת ומגיעה להשגים בזכות העובדים שלה ,מבקש לאשר
נופש לעובדים .
מודי פרי  :למה צריך לאשר נופש לעובדים ,העובדים מקבלים הבראה על מנת לצאת לנופש .
רן פרקר :חושב שהגיע הזמן שגם נציג מליאה יצא יחד עם העובדים .
משה מאיר  :במידה וחבר מליאה רוצה להצטרף לנופש של העובדים שישלם .
אושר סכום כולל של כ ₪ 100,000 -נופש לעובדי המועצה .
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תב"ר ציוד הצלה ₪ 30,000
ראש המועצה :התב"ר הנ"ל אושר בישיבה קודמת ולא נרשם בטעות בפרוטוקול מבקש לאשר .
אושר .
אינפורמציה בלבד
יוסי דוד  :יש בעיה בגאליה של גזם אנשים זורקים את הגזם בכל המושב וכל אחד צריך לטפל בגזם
הזה ,אני מבקש שהמועצה תאכוף את הנושא לי אין כוח כתושב .
משה מאיר  :המושב החליט שהמדרכות הופכות למזבלה זה ענין פנימי של המושב.
יוסי דוד :בכל רשות יש פתרון לבעיה זו ראש המועצה אחראי לזה זו דעתי.
ראש המועצה  :כשאני אגבה את המיסים אני אדאג לפינוי האשפה ,גאליה גובה את המסים ועל כן
מתפקידה לדאוג גם לפינוי הגזם.
יוסי דוד :כן אתה מעל הועד המקומי ואני מצפה שתעשה משהו עם זה .
הישיבה ננעלה
נרשם ע"י א.חיימוביץ
בכבוד רב
שלמה אלימלך
ראש המועצה

6

