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עדכונים
עו"ד שמואל היועץ המשפטי של המועצה הודיע על כוונתו לפרוש בינואר  . 2013פרידה מסודרת
תתקיים בהמשך.
אישור התנדבות אלון הברפלד מנכ"ל החכ"ל – דירקטוריון החכ"ל קיים דיון בנושא .החלטת
הדירקטוריון :על דעת רוב המשתתפים בישיבה הוחלט לאשר לאלון הברפלד להמשיך בעיסוק הנוסף
בהתנדבות בעמותה ,בכפוף לתנאים הבאים:
א .יינתן אישור משרד הפנים לכך ,כנדרש בחוזר המנכ"ל.
ב .אלון הברפלד לא יקדיש לעיסוק הנוסף בהתנדבות יותר מ 4-ארבע שעות עבודה בשבוע ,בממוצע
(בדומה להגבלה הקבועה לענין זה בסעיפים  42.404ו 42.421-לתקשי"ר); והעיסוק הנוסף לא
יפגע באופן כלשהו בביצוע תפקידו כמנכ"ל החכ"ל ,ובהקדשת כל הזמן הדרוש לכך.
י.ש .גת – התקבלה החלטה ע"י משרד הפנים לאמץ את המלצות וועדת ולרשטיין עיקרי ההמלצות הם
שהמועצה תקבל  18%מהכנסות אזור התעשייה ללא מדרגות .מבחינת המועצה זהו שיפור אל מול
המלצות ועדת גיבשטיין משנת ( 2009כ ) 15.8% -והמלצות אלכס אלטר משנת ( 2011כ.) 13% -
החלטה :המועצה תנסח מכתב תגובה.
תחנת הרכבת – בפגישה אצל שר האוצר ,שר האוצר קיבל את עמדת יואב ונחל שורק וקבע כי יש
לקדם את בניית התחנה (בניגוד לעמדת הרכבת ונציגים באוצר שטענו כי נדרשת בדיקה מחודשת
בנוגע להיתכנות ולצידוק הקמתה של התחנה) .שטייניץ הורה לסגנו ולצוות משרדו להכין תכנית עבודה
שתכלול את מקורות המימון וכן לוחות זמנים להשלמת הבניה .תכנית זו תוצג בפני השר עד סוף .2012
מגרשי כדורסל – המועצה יזמה בדיקת מגרשי הכדורסל .התקבל דו"ח ובעקבותיו החלו עבודות תיקון
מידיות והוזמנו טבעות ,מגרשים מסוכנים יסגרו עד לביצוע התיקון .
תקציב 2013
הוצגה לחברים טיוטת תקציב לשנת  2013שמביאה לידי ביטוי את ישום חוק טרכטנברג והחלטות
המליאה בנושאי הגיל הרך ובתי ספר יסודיים .על סמך אומדן ביצוע נוכחי שנת  2012צפויה להסתיים
בגרעון  559אש"ח.
החלטות:
 תקציב בתי הספר – ההנהלה עומדת על כך שבתי הספר יציגו להנהלה ולמליאה תקציב באופן
קלאנדרי ,הגזבר יבקר בשוטף ובאמצעות דוחות ביצוע רבעוניים.
 הקמת וועדה מקומית לתכנון ובניה – ההנהלה מנחה את בעלי התפקידים לעשות את כל
המאמצים כדי להיות מוכנים לתחילת עבודה של הוועדה בחודש מרץ . 2013
 רכב – הנהלה מבקשת מהגזבר להציג דוח בנושא עלויות הליסינג.
 תקציב  - 2013חברי ההנהלה דנו במגבלות התקציב .ההנהלה ממליצה להביא לאישור המליאה
את הצעת התקציב כפי שהוצגה ולבחון שוב את תקציב  2013ברבעון הראשון של השנה.
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