
 

  
 

  4.9.18מיום   7/18פרוטוקול מליאה 
  

  איציק חולבסקי שרי שרון, אפרת שביט, עירן בן משה, אבשלום לוי, רוðי ברðיר,        ðכחו  : 
  שוקי ליס, שרון דיין, יðון ðבו, יעקב סאלם, זאב שחורי, שי צור                    

  
  אברהם אזולאי, מיכל כהן, קרין שטרן, ברוך שמיר, אייל רום, יעל ברðיר   השתתפו: 

  
  

  סדר היום
 .6/18אישור פרוטוקול מליאה  .1
 אישור תב"רים.  .2
 אישור מספר חברי וועד מקומי לישובים.  .3
 הלימודים תשע"ט. דיווח על פתיחת שðת   .4
 פטור ממכרז למתן שירותי קליטת פסולת אורגðית.  .5
אישור תמיכה במאבק "שומרי הבית" ðגד מיקום אסדות הגז ומיקום מיכל הקוðדðסט  .6

 בחגית. 
 אישור ðוהל רוכלות בשטחי המועצה.  .7
 התקðת שערים חשמליים. -הגדלת התקשרות עם חברת מ.א.ד אל רם בע"מ  .8
 הרמת כוסית לראש השðה .  .9

 שוðות .  . 10
  
  6/18אישור פרוטוקול מליאה  .1

  אושר.  - 6/18פרוטוקול מליאה 
 

  אישור תב"רים  .2
  הוחלט לאשר את רשימת התב"רים לפי המצ"ב.

 
  מספר חברי וועד מקומי  ðפרד קביעת .3

אברהם אזולאי הציג בפðי חברי המליאה את ההמלצה למספר חברי ועד מקומי ðפרד 
  המקומי. בכל ישוב בהם מתקיימים בחירות לוועד

  החלטה 
  הוחלט לאשר את מספר חברי הוועד המקומי לפי הרשימה המצ"ב. 

  
ðיתן לקבל חוברת להגשת רשימות לוועד    5.9.18אברהם אזולאי דיווח כי החל מיום  

  המקומי, לחבר מועצה ולרשות המועצה. 
  ðקבע מפגש עם מðהל הבחירות למתן הסבר ומעðה על שאלות.   16.9.18ביום 

 



 

  
 

  חת שðה"ל תשע"טדיווח על פתי .4
  (עפ"י מצגת המצ"ב) קרין שטרן ממוðה תחום חיðוך דיווחה על פתיחת שðה"ל תשע"ט.

  לימודי מגדר יכðסו למערת החיðוך. המטרה לעודד את החיðוך המגדרי. - שרי שרון
 

  



 

  
 

 
  פטור ממרכז למתן שירותי קליטת פסולת אורגðית  .5

אורגðית, לא הוגשו הצעות למכרז. המועצה יצאה למכרז למתן שירותי קליטת פסולת 
  מבקשים לקבל פטור ממכרז ובמקום לðהל מו"מ עם מספר יזמים 

  החלטה 
  למתן שירותי קליטת פסולת אורגðיתמליאת המועצה מאשרת התקשרות בפטור ממכרז 

לצו  הלתוספת השðיי   'ח 22וזאת לאחר שהוצגה בפðיה חוו"ד היועמ"ש ובהתאם לתקðה 
  .   1958עצות אזוריות) התשי"ח  המועצות המקומיות (מו

 
  אישור תמיכה במאבק "שומרי הבית" ðגד מיקום אסדות הגז ומיקום מיכל הקוðדðסט בחגית  .6

  הפרדת הגז הגולמי למרכיביו על פי בארות הקידוח בלב ים בלבד.
  מðיעת שיðוע, אחסון וטיפול בתוצרי הלוואי המסוכðים של הגז הטבעי על אדמת ישראל.

  טרוכימית מריכוזי אוכלוסין בישראל. הרחקת תעשיה פ 
  החלטה 

  מליאת המועצה אישרה את תמיכתה במאבק עמותת "שומרי הבית". 
  מטרות העמותה בן תומכת המועצה : 

  הפרדת הגז הגולמי למרכיביו על פי בארות הקידוח בלבד ים בלבד.   --
  אדמת ישראל. מðיעת שיðוע, אחסון וטיפול בתוצרי הלוואי המסוכðים של הגז על   --
  פטרוכימית מריכוזי אוכלוסין בישראל. תעשיההרחקת   --
 

  אישור ðוהל רוכלות בשטחי המועצה .7
  הוצג מסמך בפðי חביר המליאה בðושא אישור ðוהל רוכלות בשטחי המועצה. 

  מציע לðהל דיון מסודר. -זאב שחורי 
  אðי חושב שהדיון לא מוכן, מקריאתי ðוהל זה הדיון לא בשל.

  ן גם חוק עזר וגם ðוהל. מציע לבחו
  החוק הזה מתייחס לרוכלות מזון. אולי יש רוכלות אחרת שאðו מעוðייðים למðוע ? 

  אין התייחסות למגדלות זמן, לחוק רישוי עסקים.
  מה המשעות של זיכיון למקום ? לזמן ? להגבלה לאðשי מועצה וכו'. 

יון עם היועץ המשפטי  השאלות ðכוðות. מציע לקבל את ההערות וðקיים ד-אברהם אזולאי
  ולאחר מכן ðביא לדיון במליאה.

  החלטה 
  הוחלט להכין ðוהל חדש בהתאם לשאלות שעלו ולביא לדיון ðוסף. 

 
  התקðת שערים חשמליים. -הגדלת התקשרות עם חברת מ.א.ד אל רם בע"מ .8

אל רם בע"מ  למכרז התקðת שערים   מבקשים לאשר הגדלת החוזה עם הקבלן מ.א.ד
  ₪ כולל מע"מ  245,000חשמליים. סכום החוזה המקורי 

  ₪ כולל מע"מ  143,325-מבקשים להגדיל את החוזה ב
  החלטה 

  הוחלט לאשר את הגדלת החוזה. 
  



 

  
 

   



 

  
 

  
  הרמת כוסית לכבוד ראש השðה תשע"א  .9

 איציק בירך את חברי המליאה ובðי המשפחה לשðה החדשה.
  שוðות . 10

  ע"י איציק חולבסקי בðושאים הבאים : דיווח 
  20.9.18הוועדה הגאוגרפית מתכðסת ביום -מאבק הסיפוח --
  במישור קביðט הדיור הוגש ערער של שðי שרים. התהליך הוקפא ויבוא לדיון מחודש  --
  . 15.10.18ביום      
  העררתלוי בהחלטות  - הבג"צ --
 

 
  
  

                                                                               

  איציק חולבסקי                          אברהם אזולאי              
 ראש המועצה                             מðכ"ל המועצה                                               

  

  


