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*
בית ניר
*
גל-און

משתתפים :מטי צרפתי הרכבי ,אהרון גלוזמן ,אלון ענבר ,אתי לוי ,נחמיה עזרא ,דוד יוריש ,אמיר סנדר,
מורדי ונטורה ,יחיעם יוגב ,ירון הרמן ,משה לב-רן,
חסרים  :גלית ברקת ,מנחם מנשהפור ,דרור יעקב ,יואב כהן ,מוטי קצביץ ,עמיצור בר ,עופר סלע ,יונית
פרטוק ,סמי גרס ,אליז זלינגר.
משתתפים נוספים :ליאת רותם ,ורד בן ארי ,יואל ברקאי ,יחיאל כהן ,שלומי שקד.
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עדכונים
ועדה לתכנון ובניה – משרד הפנים קיבל החלטה על פירוק הוועדה המרחבית שיקמים והקמת ארבע
וועדות בר שויות השותפות לשיקמים .המועצה נערכת בהתאם להנחיות משרד הפנים.
וועדה לחלוקת הכנסות – הצוות ממשיך לטפל בהכנת עמדת המועצה .המועצה התקשרה עם כלכלן
ומתכנן ערים ויועצים משפטיים שיסייעו בהכנת עמדת המועצה.
אושרו תכניות הבינוי של בית ספר האלה ע"י משרד החינוך.
נרכש אוטובוס חדש למועצה .במימון משרד החינוך ומתקציב מ.הפיס.
קיבלנו רזרבת שר הפנים לתקציב שוטף  300אש"ח – ידון בעדכון תקציב.
תחנת הכוח דליה אנרגיות – נערך ביקור של דירקטוריון דליה אנרגיות במועצה ,בוצע סיור בשטח
ומפגש בצפית להכרות עם המועצה וצרכיה.
גני ילדים – התקבל אישור לבניית שני גני ילדים בכפר מנחם וגן בכפר הריף ,אנחנו נערכים לביצוע.
כיתות יבילות -הוצבו שתי כיתות יבילות בבית ספר האלה וכיתה אחת הצפית.
תוכנית אסטרטגית – לאחר סיכום המפגשים ביישובים הוצגו התוצרים ומטרות התוכנית לוועדת
ההיגוי .גיבוש הצעה לתוכניות עבודה בהתאם למטרות שהוגדרו בנושאים של קהילה ,שירותים וחזות
כפרית חקלאית ליישובים יגובשו על ידי צוותי עבודה .חברי המליאה מוזמנים להצטרף לצוותים.

 .2אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  3.12מתאריך 11.3.2012
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול מספר  3.12מתאריך 11.3.2012
 .3אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר  3.12מתאריך 11.3.2012
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול מספר  4.12מתאריך 11.3.2012
 .4בחירת ועדת בחירות .
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את בחירת וועדת הבחירות בהרכב :יו"ר הוועדה – גיורא מרקר-
רבדים ,חנה בכר -בית גוברין ,רותי פלך – גת ,תמיר שמעוני -כפר הריף ,גלית ברקת – בית ניר.
 .5ועדת שימור
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את בחירת הוועדה לשימור :יו"ר – ראש המועצה ,שלושה חברי
מועצה – אהרון גלוזמן ,משה לב רן ,אמיר סנדר ,עובד הרשות הבקי בענייני תכנון ובניה – יחיאל כהןמי
שמצוי בנושא שימור מבנים ואתרי התיישבות ,אשר ייקבע בידי מועצת הרשות ,והוא יהיה בעל דעה
מייעצת – שלומי שקד – שיהיה גם מרכז הוועדה
חבר נוסף  -אלון הברפלד.
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 .6אישור תב"רים
גזבר המועצה ומהנדס המועצה הציגו את התחשיב וההסברים לתוספת התקציב הנדרשת לבניית הגנים
בכפר מנחם וכפר הריף.
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את הגדלת התב"רים מקרן פיתוח
תב"רים מספר  1283ותב"ר  ,1220גנים בכפר מנחם 140 -אש"ח.
תב"ר מספר ,1284גן מס'  2בכפר הריף –  200אש"ח

רבדים
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 .7אישור תקציב וצו מסים וועד מקומי ורדון
המליאה מאשרת פה אחד את תקציב וועד מקומי ורדון לשנת  2012בהיקף .₪ 101,000
המליאה מאשרת את צו המיסים של וועד מקומי ורדון לשנת  2012כפי שאושרו ע"י הוועד המקומי:
בניין המשמש למגורים עד  100מ"ר  /₪ 6.7מ"ר .בניין המשמש למגורים מעל  100מ"ר  /₪4.94מ"ר
 .8אישור וועדת בקורת לוועד מקומי ורדון
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את בחירת יוסי נחום ,אושרית הראל ויהודה ויסמן לוועדת הביקורת
של וועד מקומי ורדון.
 .9אישור דוחות כספיים וועדים מקומיים 2011
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את הדוחות הכספיים לשנת  2011של הוועדים:
· דו"ח הכספי מבוקר לשנת  2011ע"י ברית פיקוח של ועד מקומי נגבה.
· דו"ח הכספי המבוקר לשנת  2011ע"י רו"ח הרשקו פרקש ושות' של ועד מקומי בית גוברין .
· דו"ח הכספי המבוקר לשנת  2011ע"י ברית פקוח של ועד מקומי שדה יואב.
· דו"ח הכספי המבוקר ע"י  BDOשל ועד מקומי רבדים.
· דו"ח הכספי המבוקר ע"י בועז מקלר ושות' של ועד מקומי כפר מנחם.
· דו"ח הכספי המבוקר ע"י  BDOשל ועד מקומי בית ניר.
· דו"ח הכספי המבוקר ע"י רו"ח הרשקו פרקש ושות' של ועד מקומי גת.
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