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 20084.13.מיום  64. פרוטוקול ישיבת מליאה מס
  

  

בן צבי , פורת מייק ,בן עזר יריב, ציפורי משה, דרך יגאל, קמה עופר, כהן חיים, בצר אייל :נוכחים

, סמסון ראובן, גרנות שלמה, לפידות גיא, פינסקר יהודה, חנה פרידמן, דניפז , פורמן מרדכי, יערה

 ,דורי עידו, סוועאד טאהא, דניאלי מרדכי, שמש עוזי, ו אמנוןשל ,יעקובסון עמי, כהן אמיר

  .גן אלכס, ריגלר יוסי,דודאי שמוליק , ברונשטיין גבי
   

יוסף , מיטל' פריג, יהושע אריק, רון אופיר, דגני יעל, חפר יוחאי, הלפרין שאול–הודיעו  :נעדרים

  .אקרמן אירית, יוגב

אלטר , אוחיון ירון, סולימאני מרעי, גוטהרד חיים, עה רנייפ, שטיגליץ זאב ,חמי חיים  – לא הודיעו

  .גואטה עמוס, ליפשיץ טוניה, צבי

 ,ליאת מלכה, עוזי עשת, אסף אלייה, אברהם ברקן, מירי שריג, דן תנחומא, דני עייק :משתתפים

  .יעל נורקיןד "וע

  

  
  

        ")סב יום"הישיבה מתקיימת בחדר האוכל ב(    ::::על סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היום

 ערעור על החלטת ועדת תמיכות –פול העמותה להנצחת ר .1

 2008ח פעילות "דו –מועצה דתית  .2

  רים"תב .3

  שונות .4

 . ח"תשס, הרמת כוסית לכבוד חג פסח 18:00 .5

 .מזכירי יישובים ועמיתי המועצה, ר וועדים"יו, בהשתתפות חברי המליאה

  

  

  

  "סב יום"סוקרת את פעילות ה" יום סב"מנהלת ה, נוקי בן שושן

  

  

  17.3.2008מיום  45.קול ישיבת מליאה מסמאושר פרוטו
  

 ערעור על החלטת ועדת תמיכות –העמותה להנצחת רפול  .350

דן תנחומא מציג את ערעור העמותה על החלטת ועדת תמיכות שלא לתמוך בעמותה בשנת 

  :פעילות העמותהמציג את  דן, 2008

 .מחנך. לוחם. איכר: הנחלת מורשת רפול  •

 אימוץ חוות השומר •

 "  נערי רפול" 2הענקת מלגות ללימודים גבוהים ל  •

 הקרנת סרט בפני תלמידי התיכון במועצה –החינוך ' בשיתוף מח •

 הקמת מרכז מבקרים באסם במושב תל עדשים •



  

  - 2  -  

 קרים בתל עדשיםפרלמנט העמק יעתיק את פעילותו למרכז המב •

 הקמת יער רפול –תוכנית עתידית  •

  

  .2007כמו בשנת ₪  10,000ממליצה למליאה לאשר תמיכה בשיעור של  ועדת תמיכות 

  

  החלטה

  .₪ 10,000בשיעור של לעמותה להנצחת רפול לאשר תמיכה 

  

  .אייל בצר חבר בעמותה ולכן לא השתתף בדיון –הערה 

  

  26 –בעד 

  0 –נגד 

  0 –נמנע 

  מאושר �

  

  

 2008ח פעילות "דו –מועצה דתית  .351

  .מזכירת המועצה הדתית סוקרת את פעילות המועצה הדתית, חיה קליגר

  .2000המועצה הדתית פועלת משנת 
  

 –כפר ברוך , תל עדשים, בלפוריה, מושב מרחביה, כפר גדעון, הושעיה, שדה יעקב –רבנים  7

  .היוגב

  .עובדת ניקיון, מזכירה –עובדי מנהלה  2

י "ח מלווה שמונה ע"עובדת מועצה עם רו –פירוק משרד הדתות  – 2004מסוף שנת החל 

  .הרשות לשירותי דת

  

  כשרות –רישום נישואין 

  .הרב זמיר, באחריות הרב האזורי

  

  שוטף –בתי כנסת 

  בתי כנסת 23

  חזנים בחגי תשרי •

  'סידורים וכו, רכישת חומשים •

  שיפוצים •

  או תיקון ספרי תורה/כתיבה ו •

  'הקפות שניות וכו, הכנסת ספר תורה: טקסים מיוחדים •
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  שוטף –בתי עלמין 

  בתי עלמין 32

  או צרכים מיידים/תקלות ו •

  

  עירובין

  .מקומיים 3. ישובים סביב הישוב כולו 4

  אחזקה שוטפת •

  הקמה והרחבה בישובים •

  

  מקוואות

  חנתון+ מקוואות פעילים  4

  אחזקה שוטפת •

  תיקונים •

  

  בתי ספר

  שנת בר מצווה –ך "ספרי תנ •

  חומרים למסעות לפולין •

  מזוזות •

  השתתפות בעלות נסיעות וארועים סביב חגים •

  או מורים בנושא יהדות/פעילות תלמידים ו •

  

  גני ילדים

  .או גנים/ילדים ו –חלוקת אמצעי המחשה לחגים  •

  

  תרבות תורנית

  השתתפות בעלות חוגי יהדות •

  השתתפות בפעילות סביב חגים •

  'סיורים לירושלים וכו •

  בת מצווה בישובים/פעילות בר •

  פתיחת חודש המורשת היהודית •

  

תקציב , המשאבים הממלכתייםלהכפלת  גרמה 2000הקמת המועצה הדתית בשנת  –אייל בצר 

  .אייל בצר מודה לחיה קליגר, המועצה הדתית ברובו מופנה לפעילות ולא להוצאות שכר
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 רים"תב .350

  :רים"דני עייק סוקר את רשימת התב

 

ר מספ
 ר"שם תב ר"תב

כ "סה
 גורם מממן ח"באלש

 המשרד לשירותי דת 364 הסוללים.בית כנסת יביל ק 1461

1462 

ס "הסדרת נגישות  לילד לקוי שמיעה בי
 משרד החינוך 25 שדה יעקב

 החינוך.מ 600 אולם ספורט נהלל 1195

  989 כ"סה 
  
        
        
  

  
  
  

  החלטה

  .רים"לאשר את התב

  

  27 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

 מאושר �

  

  

 שונות .351

  קיבוץ גזית-ועד מקומי   .א

סך תקציב ,  2007לשנת  הוועד מבקשים לעדכן תקציב ועד מקומי קיבוץ גזית 

  .ח"אלש 2,790במקום  ח"אלש 3,116

  

  החלטה

  . 2007לשנת  קיבוץ גזיתלאשר את עדכון תקציב 

  

  27 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

  מאושר �

  

  אלון הגלילועד מקומי   .ב

 922סך תקציב ,  2008מבקשים לעדכן תקציב הוועד לשנת  ון הגלילאלועד מקומי 

  .ח"אלש 925ח במקום "אלש
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  החלטה

  . 2008לשנת  לאשר את עדכון תקציב הוועד אלון הגליל

  

  27 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

 מאושר �

  

 תמיר יפרח  .ג

א של "עמד לשימוע בפני וועדת כ נהג מחלקת התחבורה, תמיר יפרח: דן תנחומא

לאחר משא ומתן מול ההסתדרות וועד העובדים סוכם על הוצאתו , צההמוע

  . לפנסיה מוקדמת

  .לפנסיה מוקדמתיפרח תמיר מבקש את אישור המליאה להוציא את דן תנחומא 

  

  החלטה

  .יציאתו של תמיר יפרח לפנסיה מוקדמתלאשר את 

  

  25 –בעד 

  0 –נגד 

   1 –נמנע 

 מאושר �

  

 הסעות  .ד

 -וגבי בורנשטיין שואלים לגבי הסעות המועצה  ריהודה פינסק, מרדכי פורמן

אוטובוסים ישנים ואוטובוסים המסיעים את הילדים , תאונה בצומת כפר ברוך

ל "י מנכ"הנושאים יבדקו ע -  םהמשמשים להסעת משפחות אסירים ביטחוניי

 .המועצה

 

  

  

  

  

 

_____________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  ראש    המועצה   ל  המועצה"כמנ


