פרוטוקול מישיבה מליאה מספר 8/12 – 14
התקיימה ביום שלישי ה 5.6.12 -ט"ו בסיון תשע"ב בחדר הישיבות.
משתתפים

מר אלי אבוטבול
מר יצחק בלה
מר אפרים צוק
גב' רבקה שני
גב' מירב אמתי
מר אריה פולק
גב' אריאלה ויזמן
מר מישה בלומנפלד
מר ואנונו מאיר
מר צחי ברוך
מר חיים ליפא
מר מימון אוחיון
מר אבנר שבתאי

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

נוכחים

מר דני שניר
מר דני ביתן
מר ניר קבלו
גב' אורית סקר

גזבר המועצה
מזכיר המועצה
מנהל מח' תפעול
מהנדסת המועצה

* זכר נפטרים
* דיווחים ראש המועצה
סדר יום:
 .1תב"ר  - 1266אישור מכירת ארכיון היסטורי.
 .2ביטול תב"ר  1315רכישת אירועים.
 .3שינויים בתקציב השוטף :2012
א ₪ 60,000 .הפעלת נוער במצוקה.
ב .תוספת  ₪ 30,000לסעיף תמיכות כללי והקטנת סעיף ועדת
קריטריונים ב.₪ 30,000 -
ג ₪ 100,000 .הצטיידות למתנ"ס.
ד ₪ 38,000 .לקתדרה.
 .4תב"ר  1358ע"ס  - ₪ 44,444קול קורא למימוש תכנית "תג סביבה",
 ₪ 40,000במימון המשרד להגנת הסביבה ,היתרה מקרן השבחה.
 ₪ 264,000 .5לשיפוצים במוזיאון עלייה הראשונה.
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 .6תב"ר  1359בסך  ₪ 730,000להנחת קו מים ברחוב תרע"ב ₪ 500,000 +
לריבוד והסדרת כביש.
 .7הגדלת תב"ר  1311ב ₪ 93,344 -ל ₪ 253,344 -הצללה בגני משחקים.
 .8הסעות לחוף דור  +הסכם חוף דור.
 .9דיווח – פרוטוקול  1/12ועדת הנחות מיום .5.3.12
 .10אישור קבלת תרומה למועצה.
 .11מ .א - .עו"ס ,סיום העסקה.
 .12אישור קבלת תרומה – נדנדות ומתקני משחק לפעוטות בגן טיול.
 .13אישור תב"ר  1353בסך  ₪ 25,000בטיחות בדרכים ₪ 21,000 .2012
מענק משרד התחבורה ₪ 4,000 ,קרן השבחה.
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* זכר נפטרים.
ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 31.5.12 – 1.5.12
ביניה ישראל ,דהן לאה ,יפת יניב ,סטמלר אברהם (אליעזר) ,קנר אספיר ,ראובן ויטוריו.
חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.
* לא הוגשו בקשות לתיקון פרוטוקול מספר 7/12
דיווחי ראש המועצה:
ראש המועצה מציג את הספר לזכרה של גב' מרתה שניידר ז"ל ומציין כי בכוונת המועצה
לחנוך בעתיד קומה במבנה תנועת הנוער העובד והלומד כאשר תוגש לועדת ההנצחה
בקשה ע"י המשפחה לקרוא לאגף החדש על שמה.
א .תוספת לסדר היום:
אלי אבוטבול – מבקש את אישור מליאת המועצה להוסיף נושא לסדר היום .הרכב מועצה
דתית.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד להוסיף את נושא הרכב המועצה הדתית לדיון במליאה.
א .הרכב מועצה דתית.
אלי אבוטבול – מציג בפני חברי ההנהלה את נוהל השר לשירותי דת ,בחינת התאמתם
וכשירותם של מועמדים לחברות במועצה הדתית לתפקיד ראש המועצה הדתית ,כמו כן
מעדכן בדבר מכתבה של עוזרת היועצת המשפטית של משרד הדתות ,הגב' אילנה מזרחי
בו צויין כי ברשימה המוצעת אין אף נציג שעומד בכשירות הנדרשת .על כן נדרש להחליף
 2מועמדים מהרשימה המוצעת כך שיעמדו בתנאי הסף.
חברי המועצה דנים בנושא.
החלטה:
מליאת מועצה שלא מן המניין תכונס בעוד כשבועיים .במליאה זו יידרשו הסיעות לאשרר
או להחליף את נציגם המוצע למועצה הדתית כך שיעמוד בתנאי הסף הנדרשים בנוהל
משרד הדתות.
בעד ההחלטה – אלי אבוטבול ,איציק בלה ,מירב אמתי ,ריביק שני ,צחי ברוך ,אבנר
שבתאי ,מאיר ואנונו ,אוחיון מימון ,אריה פולק.
נגד – אפרים צוק ,מישה בלומנפלד ,אריאלה וייזמן.
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 .1תב"ר  - 1266אישור מכירת ארכיון היסטורי.
דני שניר  -מציג את הנושא וכן מציג את חוות דעתו הכתובה של עו"ד ברזלי אשר צורף
לזימון לישיבה.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  - 1266מכרת הארכיון ההיסטורי .הכסף מיועד לבניית ארכיון
חדש בסמוך למוזיאון העלייה הראשונה.
 .2ביטול תב"ר  1315רכישת אירועים.
דני שניר – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד ביטול תב"ר  1315רכישת אירועים.
 .3שינויים בתקציב השוטף :2012
דני שניר – מציג את הנושא.
א ₪ 60,000 .הפעלת נוער במצוקה.
ב .תוספת  ₪ 30,000לסעיף תמיכות כללי והקטנת סעיף ועדת
קריטריונים ב.₪ 30,000 -
ג ₪ 100,000 .הצטיידות למתנ"ס.
ד ₪ 38,000 .לקתדרה.
החלטה:
מאושרים פה אחד השינויים המוצעים ע"י גזבר המועצה ,בתקציב השוטף לשנת ,2012
המקור לתוספות בהגדלת הכנסות מכספי אגרות והיטלי בנייה.
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 .4תב"ר  1358ע"ס  - ₪ 44,444קול קורא למימוש תכנית "תג סביבה",
 ₪ 40,000במימון המשרד להגנת הסביבה ,היתרה מקרן השבחה.
דני שניר – מציג את הנושא.
החלטה:
מאשרים פה אחד תב"ר  1358ע"ס  - ₪ 44,444קול קורא למימוש תכנית "תג סביבה",
 ₪ 40,000במימון המשרד להגנת הסביבה והיתרה מקרן השבחה.
 ₪ 264,000 .5לשיפוצים במוזיאון עלייה הראשונה.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה סך של  ₪ 264,000למוזיאון עלייה הראשונה.
 .6תב"ר בסך  ₪ 730,000להנחת קו מים ברחוב תרע"ב ₪ 500,000 +
לריבוד והסדרת כביש.
אורית סקר – מציגה את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר בסך  ₪ 730,000להנחת קו מים ברחוב תרע"ב ₪ 500,000 +
לריבוד והסדרת הכביש ברחובות עציון ומעלה כרמל ,סה"כ .₪ 1,230,000
 .7הגדלת תב"ר  1311ב ₪ 93,344 -ל ₪ 253,344 -הצללה בגני משחקים.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד הגדלת תב"ר  1311ב ₪ 93,344 -ל ₪ 253,344 -הצללה בגני
משחקים.
 .8הסעות לחוף דור  +הסכם חוף דור.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד הסכם חוף דור בסך  + ₪ 60,000מע"מ .כמו כן מאושר מימון הסעות
לחוף דור  3-4פעמים בשבוע .גזבר המועצה יעדכן את התקציב בהתאם.
 .9דיווח – פרוטוקול  1/12ועדת הנחות מיום .5.3.12
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* איציק בלה יוצא מחדר הישיבות.
 .10אישור קבלת תרומה למועצה.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד קבלת תרומה .ציוד לבית הספר עבור משפחות נזקקות בהיקף של
.₪ 50,000
 .11מ .א - .עו"ס ,סיום העסקה.
החלטה:
מאושר פה אחד סיום העסקה ותשלום פיצויים כחוק.
 .12אישור קבלת תרומה – נדנדות ומתקני משחק לפעוטות בגן טיול.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד קבלת תרומה ,נדנדות ומתקני משחק לפעוטות בגן טיול.
 .13אישור תב"ר  1353בסך  ₪ 25,000בטיחות בדרכים ₪ 21,000 .2012
מענק משרד התחבורה ₪ 4,000 ,קרן השבחה.
דני שניר – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1353בסך  ₪ 25,000בטיחות בדרכים  ₪ 21,000 .2012מענק
משרד התחבורה ₪ 4,000 ,מקרן השבחה.
רשם :דני ביתן

דני ביתן
מזכיר המועצה

אלי אבוטבול
ראש המועצה

העתק :חברי המועצה
נוכחים
גב' רוממה תמאם ,קצינת מחוז ,משרד הפנים ,חיפה
משרד מבקר המדינה ,אגף ה' ,ת.ד 4394 .חיפה 31043
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