פרוטוקול מישיבה מליאה מספר 17/18 – 15
התקיימה ביום שלישי ה 3.7.18 -כ' בתמוז תשע"ח בחדר הישיבות.
משתתפים:

מר זיו דשא
מר מאיר ואנונו
מר אריה פולק
מר צחי ברוך
גב' ריביק שני
גב' צילה רשף
מר דוד סברדלוב
מר אפרים צוק
מר מאיר אזוט
גב' פנינה סלומון
גב' יפעת יהל

ראש המועצה
מ.מ ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה

חסרים:

מר יצחק בלה
מר מישה בלומנפלד

סגן ראש המועצה
חבר המועצה

נוכחים:

מר דני ביתן
עו"ד יוסי ברזלי
מר אבי הוסמן

מזכיר המועצה
יועמ"ש
גזבר המועצה

סדר יום:
 .1בקשה להגדלת תב"ר  1540ב ₪ 3,165,473 -ל-
והצטיידות ערוגות רבקה.
 .2אישור תב"ר  1813ע"ס  ₪ 107,669להנגשת תחנות
התחבורה.
 .3הגדלת תב"ר  1810שיפוצי קיץ ב ₪ 100,000 -ל-
שיפוצים באולם המתנ"ס.
 .4דיווח ועדת הנחות  1/18מיום .11.4.18
 .5בחירת נציגי ציבור לדירקטוריון עמותת זמארין ,פרופ'
חרפק.

 ,₪ 3,745,473בינוי
אוטובוס במימון משרד
 ₪ 1,192,000לצורך
אלי כרמלי וגב' גיתית
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* זכר נפטרים
ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 30.6.18 – 1.6.18
שנהב פנחס ,קוגן ג'ניה ,אמיר שושנה ,ויסמן חנן ,ליפנר לולק לייב ,טאליאקוצו סרג'ו,
חנוכה יונה ,צרני מרים (מלכה) ,ברבי ספורה אסתר ,יסינגר יצחק
חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.
הערות לפרוטוקול:
אין הערות לפרוטוקולים  13/18 ,12/18ו.14/18-
דיווחים – זיו דשא
• הוסטל – הוגשה תביעה על ידי התושבים ובקשה לצו מניעה ,הצו ניתן במעמד צד
אחד עד סוף ההליך המשפטי.
• קו יעודי לרכבת – אושר קו יעודי  701לרכבת שיוצא מגבעת עדן ,עובר דרך
המושבה לתחנת הרכבת מהשעה  5:20בבוקר ועד חצות.
• דרך בגין – משרד התחבורה יסדיר מעקות בטיחות בין המדרכה לכביש.
• אירועי הקיץ – החל מיום חמישי הקרוב יחלו אירועי הקיץ ,הציבור וחברי המועצה
מוזמנים.
סדר יום:
זיו דשא – מבקש להתחיל בסעיף  5על פי בקשתה של חברת המועצה ריביק שני.
החלטה:
מאושר פה אחד לשנות את סדר היום ולהתחיל בסעיף .5
 .5בחירת נציגי ציבור לדירקטוריון עמותת זמארין ,פרופ' אלי כרמלי וד"ר
גיתית חרפק.
זיו דשא – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד למנות את פרופ' אלי כרמלי וגב' גיתית חרפק כנציגי ציבור בעמותת
זמארין.
* ריביק שני עוזבת את הישיבה.
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 .1בקשה להגדלה ושינוי תמהיל תב"ר  1540ב ₪ 3,165,473 -ל3,745,473 -
 ,₪בינוי והצטיידות ערוגות רבקה.
אבי הוסמן – מציג את הנושא .התקבלה הרשאה ממשרד החינוך שכוללת הצטיידות,
בצירוף ההרשאה הקודמת סך הכל .₪ 3,745,473
החלטה:
מאושר פה אחד הגדלת תב"ר  1540ב ₪ 3,165,473 -ל ₪ 3,745,473 -ושינוי תמהיל
כך שהתב"ר ממומן  100%ממשרד החינוך – בינוי והצטיידות ערוגות רבקה .לקרנות
הרשות יושבו .₪ 430,000
 .2אישור תב"ר  1813ע"ס  ₪ 107,669להנגשת תחנות אוטובוס במימון משרד
התחבורה.
דני ביתן – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1813ע"ס  ₪ 107,669להנגשת תחנות אוטובוס במימון משרד
התחבורה.
 .3הגדלת תב"ר  1810שיפוצי קיץ ב ₪ 100,000 -ל ₪ 1,192,000 -לצורך
שיפוצים באולם במתנ"ס.
זיו דשא – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד הגדלת תב"ר  1810לצורך שיפוצים באולם במתנ"ס ,ב ₪ 100,000 -ל-
 ₪ 1,192,000שיפוצי קיץ.
 .4דיווח ועדת הנחות  1/18מיום .11.4.18
רשם :דני ביתן

זיו דשא
ראש המועצה

דני ביתן
מזכיר המועצה

העתק :חברי המועצה
נוכחים
מר מרק ויין ,קצין מחוז ,משרד הפנים ,חיפה
משרד מבקר המדינה ,אגף ה' ,ת.ד 4394 .חיפה 31043
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