(טיוטה)

לשכת ראש
המועצה

פרוטוקול ישיבת מליאה מס')671( 0\6102
שהתקיימה ביום ד' 61.0.6102 ,י' שבט תשע"ו
נוכחים :ד .אפרצב ,ש .רואס ,ש .לבקוביץ ,ל .שרייבר ,א .זכריה ,ל .לייבוביץ ,א .גורן ,י .גרוסמן ,י .זרגרי .
מוזמנים :ל .גבע ,עו"ד א .נון ,א .ברמי ,ו .בדריאן.

על סדר היום:
 .0אישור פרוטוקול .869
ל .גבע :לא הוגשו תיקונים .
החלטה:
פרוטוקול מליאה מספר 869
מאושר פה אחד (.)9

 .8נוהל החזקת בהמות( סוסים וחמורים)
(א .זכריה אינו משתתף בדיון ובהצבעה)
א .נון מציג את הנוהל אשר נכתב יחד עם ווטרינר הרשות ונציגי המחלקה המוניציפאלית .מתקיים דיון
בהשתתפות ש .לבקוביץ ,ל .שרייבר ,ד .אפרצב .שעסק בחשיבות אכיפת הנושא לטובת הסדר הציבורי
ושמירה על איכות חיים  ,המרחק מבתי מגורים  ,ובתכנון העתידי לבניית מתחם מרוחק לצורך אחזקת
הסוסים.
א.זכריה :אני תומך בכל מנגנון אכיפה בתחום זה .יחד עם זאת ,אני מבקש להודיע כי בבעלותי סוסים ,למרות שאינם
בשטחה המוניציפלי של קצרין.
החלטה :נוהל החזקת בהמות(סוסים וחמורים)
מאושר פה אחד (.)2
מצ"ב הנוהל.

 .3אישור פרוטוקול ועדת תמיכות 8106
ל .גבע מציגה את התמיכות אשר נידונו בוועדה .מתקיים דיון בהשתתפות ש .לבקוביץ ,ש.רואס ,א .זכריה ,י .זרגרי ,ד.
אפרצב  .הדיון עסק במהות התמיכות והערך המוסף של הגופים הנתמכים לקהילת קצרין ,וכן גובה התמיכות המחולקות,
עלתה בקשה להגדלת תמיכה במרכז לסיוע לנפגעות תקיפה מינית ,תיבחן במסגרת עדכוני תקציב ,הוחלט לקיים סיור של
חברי המליאה במכינת תמיר.
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החלטה :פרוטוקול ועדת תמיכות  8106מאושר.
בעד :ד .אפרצב , ,ש.רואס ,ל .לייבוביץ ,א .גורן ,י .גרוסמן()5
נמנעים :א .זכריה ,ל .שרייבר ,ש.לבקוביץ ,י .זרגרי (.)0

לשכת ראש
המועצה

מצ"ב פרוטוקול ועדת תמיכות.

 .0אישור שמות רחובות באזור התעשייה
ל .גבע מציגה את הצעת ועדת השמות .מתקיים דיון בהשתתפות :ד .אפרצב ,א .זכריה עיקרי הדיון :התהליך בו התקבלו
ההחלטות בוועדה על בסיס יצירתיות ,שיתוף פעולה וסיעור מוחות.
החלטה :מאושרת הצעת ועדת השמות  ,לשמות הרחובות באזור התעשייה.
מאושר פה אחד ()9

מצ"ב טבלת שמות המוצעים ומפת הרחובות.

 .5פתיחת תב"רים
א .ברמי :מציג את טבלת פתיחת התב"רים המצורפת .מתקיים דיון בהשתתפות ד .אפרצב ,י .גרוסמן ,א .זכריה ,ש.
לבקוביץ .עיקריי הדיון :גיוס משאבים באמצעות קולות קוראים וייעוד הכספים.

החלטה :מאשרים פתיחת תב"רים ע"פ טבלת תב"רים מצורפת.
מאושר פה אחד)9( .
מצ"ב טבלת תב"רים.

 .6ענייני כ"א ( דיון בדלתיים סגורות)
ל .גבע :מציגה את בקשת יוליאן קרופניק (יולי) מהנדס במחלקת ההנדסה לאישור שלושה חודשי הסתגלות עם פרישתו
הצפויה ב .31.2.2.31
מתקיים דיון בהשתתפות :ד .אפרצב ,א .זכריה ,ש .לבקוביץ ,ל .שרייבר ,ש.רואס ,א .גורן,
י .גרוסמן ,י .זרגרי ,ל .לייבוביץ הדיון כלל את הערכת וציון מסירותו של העובד ,שוויוניות בקבלת החלטות ,תקדימים
ונוהג.
ל .גבע מציגה את בקשתה של גב' ורוניקה שוורצמן להמשך מימון לימודיה לתואר שני.
מתקיים דיון בהשתתפות :ד .אפרצב ,א .זכריה ,ש .לבקוביץ ,ל .שרייבר ,ש.רואס ,א .גורן,
י .גרוסמן ,י .זרגרי ,ל .לייבוביץ .עיקרי הדיון :זכאות למימון לימודים לתואר שני ,תקדימים ונהלים.
החלטות :
 .0מליאת המועצה מאשרת ליוליאן קרופניק(יולי) שלושה חודשי הסתגלות בכפוף לאישור משרד הפנים.
 .8מליאת המועצה מאשרת תשלום מחצית משכר הלימודים כנגד הצגת קבלות עד לסיום התואר כנגד
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התחייבות העובדת להמשיך את עבודתה כשנתיים מיום סיום התואר.
מאושר פה אחד(.)9

לשכת ראש
 .7בקשת הנצחה בשצ"פ באזור תעשייה
המועצה
הדיון נדחה יש להעביר את הנושא לדיון מקדים בוועדת שמות ,בישיבת המליאה הבאה יתקיים דיון כללי בנושא
הנצחה.
א.זכריה :מבקש לדחות את הדיון ולקבוע קריטריונים.
א .הצעה לסדר – א .זכריה
א .זכריה :ישנה עמותה הפועלת להגברת השקיפות ברשויות ,מבדיקה שערכתי בשנת  2.32לגבי מדד
השקיפות במועצה ,אני מוצא כי ניתן לשפר את השקיפות לתושב .הכוונות הם בעד שקיפות וזמינות מידע
לתושב אולם בשנתיים האחרונות ישנם פרסומים שלטעמי אינם שלמים .חשוב שפעילות המליאה תהיה
שקופה וזמינה לתושב אני מבקש להתחיל בנוהל של פרסום פרוטוקולים מלאים ופרוטוקולים של ועדות
מכרזים .בנוסף אני מבקש שיסרקו פרוטוקולים עד שנת  2..2ויועלו לאתר ,כבר זמן רב נמשך התהליך ולא
הושלם יש לזרז את הטיפול בנושא.
ד .אפרצב :מדיניות המועצה היא שקיפות ,עבודת המועצה בשנתיים האחרונות שקופה ,גלויה וזמינה לכל תושב.
ידוע לי כי ישנם מקומות לשיפור כמו גם אתר המועצה .בחודשים האחרונים אנו פועלים לשדרוג האתר אשר
יאפשר שקיפות מלאה של כל המידע כולל מכרזים .בקשתך לסריקת פרוטוקולים עד  2..2אינה סבירה לנוכח
המשימות והמטלות העומדות בפני עובדי המועצה ,בקשה זו מטילה עומס לא הכרחי ,נוכח העובדה שכל החומר
קיים בארכיון והוא נגיש.
א.זכריה :לא השתכנעתי מההסבר למה לא לעשות זאת .אפשר לגייס מתנדבים.
החלטה :ההצעה לסריקת פרוטוקולים לפני שנת  8115נדחית.
בעד הצעת א .זכריה :א .זכריה.)0( .
נגד :ד .אפרצב ,ש .רואס ,ש .לבקוביץ,י .גרוסמן ,י .זרגרי ,ל .לייבוביץ(.)7
נמנע :א .גורן(.)0

רשמה :ל .גבע.
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