לשכת מנכ"ל המועצה
ד'אב,תש"ע
15/07/2010

ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס'  91מיום שלישי  91.2.7191שעה 90211
נוכחים: יצחקגולברי–ראשהמועצה
מנחםבנימין–סגןומ"מ

מנדירבינוביץ–סגן

אביקולמן–חבר

דורוןאריה–חבר

יפעתחכים–חברה

איילאלבלק–חבר

יוסיברקן–חבר()18:15

יצחקגלאם–חבר(18:50)

מאירחסן–חבר
נעדרו 2
שביטמס–חבר(חו"ל)

בהשתתפות2 יוסיברק–מנכ"להמועצה
יזהרקמחי–גזבר

חנןטויטו–מהנדס


סדר והחלטות

סעיף מס'  – 9אישור הגדלת תב"ר מס' 72
פה אחד הוחלט לאשר הגדלת תב"ר מס'  26 -בניית בית כנסת בצורן מסך  3,966,661 ₪לסך
4,341,661₪,התוספתע"ס375,000₪,המימון–הקצבהמהמשרדלעניינידתות.

סעיף מס'  – 7דו"ח כספי רבעוני נכון ליום 19.1.719
גזברהמועצהמסרסקירהרחבהעלהדו"חהכספיוהשיבלשאלותהחברים.
גזברהמועצהימציאלחבריםביאוריםלגביחובותחייבים.

סעיף מס'  – 1אישור המלצות ודת המכרזים מיום 91.2.7191
ברובשל8חבריםוהימנעותחבראחדהוחלטלאשראתהמלצותועדתהמכרזיםמיום14.6.2010.

סעיף מס'  – 1אישור המלצות ועדת הנחות בחינוך מיום 91.2.7191
פהאחדהוחלטלאשראתהמלצותועדתהנחותבחינוךמיום14.6.2010

סעיף מס'  – 5אישור הארכת הסכם התקשרות עם חב' עזריאל רגב
פהאחדהוחלטלאשרהארכתהסכםהתקשרותעםחב'עזריאלרגב,המנהלתאתפרוייקטפינוי–בינוי
ברחוביוספטל.

סעיף מס'  – 2אישור קבלת תרומה כספית להקמת קרן מלגות לסטודנטים
פהאחדהוחלטלאשרקבלתתרומהממריוסימנצורע"ס30,000₪עבורקרןמלגותלסטודנטים.

סעיף מס'  – 2דיון באיחוד גנ"י ממ"ד עם גנ"י תורניים
לאחרקיוםדיוןארוךהוחלטלהביאאתהנושאבפניהחשבהמלווהולהציגלואתכלהנתונים.


סעיף מס'  – 0בקשת יצחק גלאם לדיון בהצעתו לסדר בעניין תנועות הנוער
א .פהאחדהוחלטלדוןבהצעהלסדר.
ב .לאחרקיוםדיוןבונטלוחלקגםתושבים,התקיימההצבעהכדלהלן:
 .1הצעתראשהמועצהלהסיראתהנושאמסדרהיום:
בעד4חברים
נגד4חברים

 .7הצעת יצחק גלאם 2
ע"פ בקשתי משנת  7002למבקר המועצה לחוות את דעתו על אי שוויוניות בין
תנועות הנוער בקדימה ובצורן.
כתב המבקר בדו"ח שלו על שנת  ,7002שאכן אין שיווין בין תנועות הנוער ושלדעתו
ראוי כי ההתקשרות עם בני המושבים צריכה לעבור דרך התמיכות.
ראש המועצה בישיבת המועצה על דו"ח המבקר ,ביקש כמו כל שנה שהמליאה תאמץ
את דו"ח המבקר ותיישם את הליקויים שבו.
ואכן המליאה תמכה פה אחד בהצעה.
אולם ,משום מה ,עד היום לא נעשה שום שינוי והאפליה רק התעצמה בשנתיים
האחרונות כש"בני המושבים" מקבלים את התקציבים שלהם באופן שוטף
וה"צופים" ו"בני עקיבא" לא קיבלו בשנת  7002שקל אחד ובשנת  7000עדיין לא
קיבלו וגם יש סיכוי שלא יקבלו.
לכן ,בצער רב ולא ברצון לפגוע ב"בני המושבים" ,אני מבקש להעלות הצעה לסדר.
ההצעה-
תקציב בני המושבים ייעצר ויופסק מיידית והיתרה של שנת  7000תועבר ל"צופים"
ול"בני עקיבא" בהליך של תמיכות מזורז ולא יותנה בשיקולי דעת של החשב ,כיוון
שזה העברה מסעיף לסעיף.
בעדהצעתושליצחקגלאם–4חברים
5חברים
נגד
הצעתושליצחקגלאםלאאושרה.



הישיבה ננעלה
חתום



______________________
יצחקגולברי–ראשהמועצה


_______________________
יוסיברק–מנכ"להמועצה
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