פרוטוקול מישיבה מליאה מספר 13/12 – 14
התקיימה ביום שלישי ה 6.11.12 -כ'א בחשון תשע"ג בחדר הישיבות.
משתתפים:

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

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

הצטרף:

מר אפרים צוק

חבר מועצה

חסרים:

מר חיים ליפא
מר ואנונו מאיר

חבר מועצה
חבר מועצה

נוכחים:

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

גזבר המועצה
מזכיר המועצה
יועץ משפטי
מנהל מח' תפעול
מהנדסת המועצה

סדר יום:
* זכר נפטרים
* דיווחי ראש המועצה
 .1אישור תב"ר  1336מענק משרד החינוך בסך  ₪ 757,473לגן עפרוני ואישור
תב"ר  1321מענק משרד החינוך בסך  ₪ 697,077לגן זמיר.
 .2תב"ר  1366בסך  ,₪ 625,000שיקום מבנה קשתות מגדל המים.
 .3הגדלת תב"ר  1310ב ₪ 24,000 -ל - ₪ 296,000 -התקנת מצלמות בכניסה
לישוב.
 .4תב"ר  1392ע"ס  ,₪ 96,000החלפת מרצפות בבי"ס ניל"י.
 .5אישור תב"ר  1367ע"ס  ₪ 100,000כיכר דרך אבשלום.
 .6אישור תב"ר  1368ע"ס ע"ס  100,000כיכר מעוף הציפור.
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 .7תב"ר  1369ע"ס  100,000הצטיידות לבי"ס קשת.
 .8תב"ר ע"ס  ₪ 97,000לתיקון מפגעים בטיחותיים ברחבי המושבה.
 .9תב"ר  1372ע"ס  1.5מליון  ₪להעתקת קו ביוב ברחוב השומר.
 .10דו"ח כספי חצי שנתי 2012
 .11פתיחת חשבון בבנק הדואר – גן שחף וגן יובל.
 .12ציפוי פרקט אולם ספורט בית ספר תיכון.₪ 25,000 ,
 .13הצעה לנוהל למחיקת חובות.
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סדר יום:
* זכר נפטרים
ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 31.9.12 – 1.9.12
אהרון שרה ,הכט אריה ,רוחקין גוסטה.
חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.
* לא הוגשו בקשות לתיקון פרוטוקול מספר .12/12
מישה בלומנפלד – מבקש מראש המועצה להתייחס להצעה לסדר שלי.
אלי אבוטבול – פנייתך אינה הצעה לסדר אלה שאילתה ,מבקש ממהנדסת המועצה לענות
לשאלות.
אורית סקר – עונה לשאלות של חבר המועצה מישה בלומנפלד ,בעניין ההיבטים
התכנוניים.
 .1אישור תב"ר  1336מענק משרד החינוך בסך  ₪ 757,473לגן עפרוני ואישור
תב"ר  1321מענק משרד החינוך בסך  ₪ 697,077לגן זמיר.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  ,1336לגן עפרוני ,בסך  ₪ 757,473 ,₪ 1,080,000מענק משרד
החינוך היתרה מקרן השבחה (מכירת מבנים) כמו כן מאושר תב"ר  ,1321לגן זמיר ,בסך
 ₪ 697,077 ,₪ 1,080,000מענק משרד החינוך ,היתרה מקרן השבחה.
 .2תב"ר  1366בסך  ,₪ 625,000שיקום מבנה קשתות מגדל המים.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא ,מציין שמחכים להוראת חשב המשרד החקלאות להתחלת
הפרויקט.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1366בסך  ₪ 625,000לשיקום מבנה קשתות מגדל המים,
 250,000מענק משרד החקלאות ₪ 125,000 ,מקרן השבחה .היתרה מענק מותנה
ממשרד החקלאות לשנת .2013
 .3הגדלת תב"ר  1310ב ₪ 24,000 -ל - ₪ 296,000 -התקנת מצלמות בכניסה
לישוב.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
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מאושר פה אחד הגדלת תב"ר  1310ב ₪ 24,000 -ל ₪ 296,000 -להתקנת המצלמות
בכניסה לישוב.
 .4תב"ר  1392ע"ס  ,₪ 96,000החלפת מרצפות בבי"ס ניל"י.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא ,מבקש להגדיל את התב"ר ולבצע גם את הריצוף בכניסה
ברחבת הספרייה לאור העובדה שילד החליק ונפצע במקום.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1392ע"ס  ₪ 96,000להחלפת מרצפות בבי"ס ניל"י לרבות
רחבת הכניסה לספריה.
* אפרים צוק נכנס ,אבנר שבתאי יוצא.
 .5אישור תב"ר  1367ע"ס  ₪ 100,000כיכר דרך אבשלום.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא ,מציין שטרם הגיע אישור חשב לביצוע הכיכר ,אלא
לתכנון בלבד.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1367ע"ס  ₪ 100,000לתיכנון כיכר בדרך אבשלום₪ 70,000 ,
מענק משרד התחבורה היתרה מקרן השבחה.
 .6אישור תב"ר  1368ע"ס  100,000כיכר מעוף הציפור.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא ,מציין שטרם התקבל אישור לביצוע ,אלא לתכנון בלבד,
בשל העובדה שהמקום מסוכן מאוד יש לבצע את העבודה.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1368ע"ס  ₪ 100,000לכיכר מעוף הציפור ₪ 70,000 ,מענק
משרד התחבורה ,היתרה מקרן השבחה.
 .7תב"ר  1369ע"ס  100,000הצטיידות לבי"ס קשת.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1369ע"ס  ₪ 100,000להצטיידות לבי"ס קשת.
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 .8תב"ר ע"ס  ₪ 97,000לתיקון מפגעים בטיחותיים ברחבי המושבה.
אורית סקר – מציגה את הנושא.
דני שניר – מציין כי אין מקור תקציבי.
אלי אבוטבול -מדגיש כי מדובר בנושא בטיחותי ולכן אין להמתין בטיפול בסוגיות כאלה.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר ע"ס  ₪ 97,000לתיקון מפגעים בטיחותיים ברחבי המושבה.
 .9תב"ר  1372ע"ס  1.5מליון  ₪להעתקת קו ביוב ברחוב השומר.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא ,מציין שלאור הבעיות בקו קיים צורך להעתיקו ולחבר
את בתי התושבים ברחוב לקו במיקומו החדש .מציין שכרגע אין כסף לפרויקט זה.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1372ע"ס  1.5מליון  ₪להעתקת קו ביוב ברחוב השומר.
* אריה פולק עוזב את הישיבה.
 .10דו"ח כספי חצי שנתי .2012
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
מישה בלומנפלד – שואל את הגזבר שאלות.
דני שניר – עונה לשאלות.
 .11פתיחת חשבון בבנק הדואר – גן שחף וגן יובל.
החלטה:
א .מאושר פה אחד לפתוח חשבון בבנק הדואר עבור גן שחף .מורשי החתימה הינם
מורשה א'  -הגב' שגית בלום ת.ז 28510717 .והגב' אסתי שרון ת.ז 056552763
מורשה ב' הגב' שרון בטש .הרכב חתימות מחייב מורשה אחד א' ומורשה אחד ב'.
ב .מאושר פה אחד לפתוח חשבון בבנק הדואר עבור גן יובל .מורשי החתימה הינם
הגב' זוהרה אמסילי ת.ז 054730601 .והגב' מיכל דגן ברגר ת.ז ,059836270
שתיהן יחד.
 .12ציפוי פרקט אולם ספורט בית ספר תיכון.₪ 25,000 ,
אלי אבוטבול – מציג את הנושא ,מציין שהציפוי נחוץ לחוג הגלגליות.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר לציפוי פרקט בבי"ס תיכון אולם ספורט.
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 .13הצעה לנוהל למחיקת חובות.
יוסי ברזלי – מציג את הנושא ואת הנחיות חוזרי מנכ"ל משרד הפנים.
מישה בלומנפלד – מבקש כי הנושא יובא לדיון בישיבת המליאה הבאה.
החלטה:
הצעת הנוהל למחיקת חובות תדון בישיבה הקרובה.

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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