פרוטוקול מישיבה מליאה מספר 5/12 – 14
התקיימה ביום שלישי ה 6.3.12 -י"ב באדר תשע"ב בחדר הישיבות.
משתתפים

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

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

חסר:

מר אפרים צוק

חבר מועצה

נוכחים

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

גזבר המועצה
מזכיר המועצה
מנהל מח' תפעול
מהנדסת המועצה

סדר יום:
 .1תב"ר  1346ע"ס  ₪ 70,000לגדר היקפית בערוגות רבקה 50% ,במימון משרד
החינוך.
 .2הגדלת תב"ר  1332ב ₪ 47,000 -לצביעת עמודי תאורה ברחובות ספיר ,ברקת
ודרך שרה.
 .3אישור תב"ר  1328ש – 619/קבלת .₪ 300,000
 .4דיווח  -דו"ח כספי  2010מתנ"ס.
 .5תב"ר  1344ע"ס  ,₪ 66,648פעילות בבתי"ס  -בריאות השן.
 .6תב"ר  1347ע"ס  ₪ 500,000לשיפוץ בניין המועצה ובניית משרדים.
 .7פיצול תב"ר ( 1269מפוצל לתב"ר  –)1345שיקום כבישים.
 .8תב"ר  1348בסך  ₪ 165,000רכישת רכב.
 .9אישור מינוי מנהל מחלקת תפעול ,ניר קבלו ,ליו"ר ועדת בטיחות בעבודה.
 .10בקשה לאישור פתיחת חשבון בנק לגן יובל -גננת זוהרה אמסילי.
 .11דיווח  -אישור פרוטוקול ועדת הנחות  6/11מיום .26.12.11
 .12בקשה להשתתפות בסך  ₪ 24,000לאירועי יום העצמאות לקהילה הדתית
לאומית.
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 .13הסכם פיתוח נאות גלים – תב"ר .1229
 .14תוספת לתקציב מלגות רוטרי.
 .15אישור תקציבי לרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול – .₪ 10,000
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* זכר נפטרים.
ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 29.2.12 – 1.2.12
בלוך ברוך (בנו) ,גז בנין אלויר ,לוי דוד ,פיאנן יהונס (הנדריקוס) ,קציר ליפא.
חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.
* לא הוגשו בקשות לתיקון פרוטוקול מספר .4/12
בקשה לתוספת לסדר היום:
אלי אבוטבול – מבקש להוסיף שני סעיפים לסדר היום.
א .תוספת  ₪ 6,000לרוטרי עבור מלגות מתקציב תמיכות .2012
ב .תוספת למצילה .₪ 10,000
מאושר פה אחד להוסיף את הנושאים לסדר היום.
 .1תב"ר  1346ע"ס  ₪ 70,000לגדר היקפית בערוגות רבקה 50% ,במימון
משרד החינוך.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1346ע"ס  ₪ 70,000לגדר היקפית בערוגות רבקה 50% ,במימון
משרד החינוך.
 .2הגדלת תב"ר  1332ב ₪ 47,000 -לצביעת עמודי תאורה ברחובות ספיר,
ברקת ודרך שרה.
ניר קבלו – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד הגדלת תב"ר  1332ב ₪ 47,000 -לצביעת עמודי תאורה ברחובות ספיר
ברקת ודרך שרה.
 .3אישור תב"ר  1328ש – 619/קבלת .₪ 300,000
החלטה:
יורד מסדר היום.
 .4דיווח דו"ח כספי  2010מתנ"ס.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
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 .5תב"ר  1344ע"ס  ,₪ 66,648פעילות בבתי"ס  -בריאות השן.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1344ע"ס  ₪ 66,648לפעילות בבתי"ס בנושא בריאות השן.
 .6תב"ר  1347ע"ס  ₪ 500,000לשיפוץ בניין המועצה ובניית משרדים.
אורית סקר – מציגה את המחסור הקשה במשרדים במועצה.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1347ע"ס  ₪ 500,000לשיפוץ בניין המועצה ותוספת חדרים.
 .7פיצול תב"ר  – 1269שיקום כבישים.
דני שניר – מציג את הנושא ,מבקש לפצל את התב"ר לשני תב"רים.
החלטה:
מאושר פה אחד פיצול תב"ר  1269לשיקום כבישים כדלהלן:
א .תב"ר  1269ע"ס  ₪ 555,000לרחוב זבוטינסקי על פי החלוקה הבאה280,000 ,
 ₪מענק משרד הפנים ו ₪ 275,000 -מקרן השבחה.
ב .תב"ר  1345ע"ס  ₪ 100,000לרחוב ההגנה מענק משרד הפנים.
 .8תב"ר  1348בסך  ₪ 165,000רכישת רכב.
דני ביתן – מציג את הנושא ומציין כי משרד הפנים אישר למועצה לרכוש רכב יד שנייה
מחברת ליסינג לראש המועצה.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1348בסך  ₪ 165,000לרכישת רכב מחברת הליסינג ש .שלמה
מכירת רכב ( )2000בע"מ והחזרת רכב הליסינג מפריים ליס שעומד לרשות ראש
המועצה.
* אריאלה ויזמן עזבה את הישיבה.
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 .9אישור מינוי מנהל מחלקת תפעול ,ניר קבלו ,ליו"ר ועדת בטיחות בעבודה.
אלי אבוטבול – מדובר בהליך סטנדרטי .מנהל מח' התפעול משמש כיו"ר ועדת בטיחות
בעבודה.
ניר קבלו – מציג את מהות התפקיד.
החלטה:
מאשרים פה אחד את מינויו של מנהל מחלקת התפעול ,ניר קבלו ,ליו"ר ועדת בטיחות
בעבודה.
 .10בקשה לאישור פתיחת חשבון בנק לגן יובל -גננת זוהרה אמסילי.
החלטה:
מאושר פה אחד לפתוח חשבון בנק לגן יובל ,מורשי החתימה הינם הגב' זוהרה אמסילי
והגב' מיכל איזיקוב.
 .11דיווח  -פרוטוקול ועדת הנחות  6/11מיום .26.12.11
 .12בקשה להשתתפות בסך  ₪ 24,000לאירועי יום העצמאות לקהילה הדתית
לאומית.
החלטה:
מאושר פה אחד סך של  ₪ 24,000לאירועי יום העצמאות לקהילה הדתית לאומית.
הסכום הינו מסעיף .1751000780
 .13הסכם פיתוח נאות גלים – תב"ר .1229
אלי אבוטבול  -מציג את הנושא
מישה בלומנפלד – שואל שאלות.
אלי אבוטבול – עונה לשאלות.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1229הסכם הפיתוח עם עמותת נאות גלים.
 .14תוספת לתקציב מילגות רוטרי.
החלטה:
מאושר פה אחד תוספת של  ₪ 6,000לתקציב מילגות לרוטרי מתקציב תמיכות .2012
ובסה"כ ההעברה  ₪ 29,000 -מסעיף תמיכות כלליות.
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 .15אישור תקציבי לרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול ,מצילה – 10,000
.₪
אלי אבוטבול – מבקש לאשר סך של  ₪ 10,000לפרויקט מצילה .סכום זה מהווה 50%
מהעלות.
החלטה:
מאושר פה אחד סך של  ,₪ 10,000השת' המועצה ,לתוכנית הרשות הלאומית למלחמה
בסמים ואלכוהול( ,מצילה) ,מסעיף תמיכות כללי  ,2012והעברת הסכומים שיתקבלו
בנוסף מהמשרד הממשלתי למתנ"ס.

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

6

