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פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'  453102/מיום 1/323102/
השתתפו :ראש המועצה מר שלמה אלימלך ,משה מאיר ,גיורא טלמור ,מודי
פרי ,אלי כהן ,אורית עופר  ,נעם שפר ,שייקה בילו  ,נילי יופה  ,יצחק סמינה,
יעקב פרנס
נעדרו  :שלמה ג'ברי  ,עזריה שלומי ,יוסי דוד ,רן פרקר.
נוכחו :אידה אוהר גזברית
לאה מימון מבקרת המועצה
על סדר היום
 .1אישור פרוטוקול קודם
 .2תקציב וצו מיסים כפר הנגיד לשנת 2013
 .3אישור תב"ר על סך  ₪ 11,000גרור מימון משרד הפנים
ראש המועצה  :פותח את הישיבה מבקש להוסיף לסדר היום
 .1פניה של יוסי שבו בקשר לועדת גבולות נס ציונה סיפוח חלק מגן רוה
 .2העלאה בדרגה אידה אוהר – גזברית המועצה
 .3אשור תב"ר בסך  - ₪ 225.000מימון משרד החקלאות מוזיאון בעיינות
אושר להוסיף לסדר היום
ראש המועצה  :מבקש לאשר פרוטוקול קודם

סמינה יצחק  :לא נוכחתי בישיבה קודמת אך קיבלתי מצגת בנושא חינוך  ,אני
באמת לא רוצה לפגוע באף אחד אבל נושא חשוב כזה היה ראוי להודיע מראש
ולא להוסיף לסדר היום
אם הייתי יודע שנושא חשוב כזה עולה לסדר היום ודאי שהייתי עושה מאמץ
להגיע נושאים חשובים מסוג זה חייבים להודיע מראש ולא כבקשה לתוספת
לסדר היום בתחילת הישיבה
ראש המועצה  :כשאני מעלה נושא לסדר היום אני לפני הכל מבקש אישור
מליאת המועצה להוסיף לסדר היום ,מה גם שבישיבה קודמת חברי מליאת
המועצה ביקשו להעלות את הנושא הנ"ל לסדר היום .

לאה מימון  :מבקשת לתקן בפרוטוקול מס'  43/2013כתוב :
 .1לבחון את אופן ניהול מערך האוטובוסים שבבעלות המועצה ואת שרותי
ההסעה הנרכשים
 .2כדאיות אחזקת מחלקת הרכב
מבקשת לתקן
 .1ראש המועצה חלק עלי בנושא התייעלות מקסימאלית בקשר למספר
מוסעים "שיעור תפוסה" ההמלצה היא למחשב .
 .2בקשר לפיצול ימי עבודה – ההמלצה היא לבחון את הנושא .
אשור תב"ר בסך  - ₪ 225,000מוזיאון פועלות בעיינות
ראש המועצה  :מדובר בהשתתפות המועצה אשר תקבל מימון ממשרד
החקלאות  ,מבקש לאשר תב"ר.
אושר .
תקציב וצו מיסים כפר הנגיד לשנת 2013
ראש המועצה  :הועבר לעיונכם תקציב וצו מיסים כפר הנגיד לשנת 2013
מבקש לאשר .
אושר .
אישור תב"ר בסך  ₪ 11,000גרור מימון משרד הפנים

ראש המועצה  :מבקש לאשר גרור מים  1קוב על פי הנחיות פיקוד העורף
לשעת חרום בסך הנ"ל .
אושר .
העלאה בדרגה לגזברית המועצה
ראש המועצה  :מבקש לאשר העלאה בדרגה לדרגה  3לגזברית המועצה ,
מדובר בשכר בכירים
הרשות שלנו כבר מזמן עברה את ה 5000 -תושבים ועברנו לדרוג גבוה יותר .
אושר .

ועדת גבולות נס ציונה
ראש המועצה  :ראש המועצה מסביר לחברי מליאת המועצה את רצונה של נס
ציונה להקמת ועדת גבולות מדובר על רצון לסיפוח שכולל את הישובים בית
עובד  ,אירוס ,בית
חנן ,קיבוץ פלמחים וחוף הים לתחום שיפוט עירית נס ציונה הבקשה מהווה
תקדים מסוכן פניתי ליו"ר מרכז המועצות האזוריות לקיים דיון דחוף בנושא
וההשלכות למועצות בכלל .
מודי פרי  :מבקש להביא נושא חשוב זה לדיון לישיבה נוספת .
אורית עופר :מבקשת לקבל את המכתב .
משה מאיר  :אני לא חושב שיש להסתפק בפניה לארגון המועצות צריך לקחת
את מיטב עורכי הדין וללכת למלחמה  ,אנחנו גוף חזק הדבר הזה עלול
להתגלגל מהר .

הישיבה ננעלה

נרשם ע"י א.חיימוביץ

בכבוד רב,
שלמה אלימלך
ראש המועצה

