פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר 4/12 – 14
התקיימה ביום שלישי ה 7.2.12 -י"ד בשבט תשע"ב בחדר הישיבות.
משתתפים

מר יצחק בלה
מר אבנר שבתאי
מר מימון אוחיון
מר ואנונו מאיר
גב' מירב אמתי
מר אפרים צוק
גב' רבקה שני

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

חסרים

מר אלי אבוטבול
גב' אריאלה ויזמן
מר צחי ברוך
מר חיים ליפא
מר אריה פולק
מר מישה בלומנפלד

ראש המועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

נוכחים

מר דני שניר
מר דני ביתן
מר ניר קבלו
עו"ד יוסי ברזלי
גב' אורית סקר

גזבר המועצה
מזכיר המועצה
מנהל מח' תפעול
יועמ"ש
מהנדסת המועצה

סדר יום:
* זכר נפטרים.
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

חיוב גובלים ברחוב ברקת וספיר.
מסיבת פורים וקיטנות פסח השתתפות .₪ 12,000
תב"ר  1340בסך  ,₪ 49,300טיפול בדרך יפו.
אישור תב"ר  1342לסימון כבישים על סך  150אלף .₪
מינוי נציג הרשות המקומית בהתאם לסעיף  )7(6לחוק הוד"ל.
תב"ר  1339ע"ס  - ₪ 100,000הסדר ותמרור צומת פינלס ₪ 70,000 ,מענק
משרד התחבורה ₪ 30,000 ,קרן השבחה.
פרוטוקול ועדות .5/11

 .8דיווח דו"ח כספי  2010מתנ"ס.
 .9סיוע לתחרות רובוטיקה – אורט בנימינה.
 .10תמיכה למלגות רוטרי.
 .11סירוס/עיקור חתולים – מבצע שנתי .₪ 20,000
 .12אישור אמנת תג הסביבה.

* זכר נפטרים.
מ.מ .ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 31.1.12 – 1.1.12
אזולאי שרל (שלום) ,אלברט בלה ,בירדוגו אנדרא ,בסט לאה ,יששכר לאה ,סעד ורד,
פרל רחל ,שגב ליטל ,שינדלהיים ישראל ,תמנה גרשון
חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.
* לא הוגשו בקשות לתיקון פרוטוקול מספר  2/12 ,1/12ו.3/12-
 .1חיוב גובלים ברחוב ברקת וספיר.
ניר קבלו ואורית– מציגים את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד ,להודיע על חיוב בעלי הנכסים הגובלים ברחוב ספיר וברקת ,מכח חוק
העזר לזכרון יעקב (סלילת רחובות) ,תשי"ח .1958 -
 .2מסיבת פורים וקייטנות פסח השתתפות .₪ 12,000
איציק בלה – מציג את הנושא.
החלטה:
בעד – איציק בלה ,מירב אמיתי ,אבנר שבתאי ,מאיר ואנונו ,אוחיון מימון ,ריביק שני.
נמנע  -אפרים צוק
מאושר סך של  ₪ 12,000מתקציב תמיכות  ,2012יבוצע באמצעות מל"ת.
 .3תב"ר  1340בסך  ,₪ 49,300טיפול בדרך יפו.
דני שניר – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1340בסך  ,₪ 49,300טיפול בדרך יפו מקרן השבחה.

 .4אישור תב"ר  1342לסימון כבישים על סך  150,000אלף .₪
ניר קבלו – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1342לסימון כבישים בסך .₪ 150,000
 .5מינוי נציג הרשות המקומית בהתאם לסעיף  )7(6לחוק הוד"ל.
איציק בלה – מציג את הנושא.
בעד – איציק בלה ,מירב אמיתי ,אבנר שבתאי ,מאיר ואנונו ,אוחיון מימון ,ריביק שני.
נמנע  -אפרים צוק
החלטה:
מאושר פה אחד למנות את ראש המועצה ,אלי אבוטבול ,כנציג המועצה בוד"ל.
 .6תב"ר  1339ע"ס  - ₪ 100,000הסדר ותמרור צומת פינלס ₪ 70,000 ,מענק
משרד התחבורה ₪ 30,000 ,קרן השבחה.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1339ע"ס  100,000להסדרה ותמרור צומת פינלס₪ 70,000 ,
מענק משרד התחבורה ₪ 30,000 ,מקרן השבחה.
 .7פרוטוקול ועדות  - 5/11דיווח.
 .8דיווח דו"ח כספי  2010מתנ"ס.
אפרים צוק -מבקש לדחות למליאה הבאה.
החלטה:
יידון במליאה הבאה.
 .9סיוע לתחרות רובוטיקה – אורט בנימינה.
החלטה:
מאושר סך של עד  ₪ 10,000במסגרת התקציב השוטף לשנת  2012שאושר לאורט.

 .10תמיכה למלגות רוטרי.
החלטה:
 ₪ 23,000מתקציב תמיכות .2012
 .11סירוס/עיקור חתולים – מבצע שנתי .₪ 20,000
מאיר ואנונו – מבקש לתת עדיפות לטיפול בחתולים במדרחוב.
החלטה:
מאושר פה אחד סך של  ₪ 20,000מתקציב תמיכות .2012
 .12אישור אמנת תג הסביבה.
החלטה:
מאושר פה אחד להצטרף לאמנת תג הסביבה .חברי המליאה חותמים על האמנה.

רשם :דני ביתן

דני ביתן
מזכיר המועצה

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

יצחק בלה
מ.מ .ראש המועצה

