פרוטוקול מישיבה מליאה מספר 5/11 – 14
התקיימה ביום שני ה 7.3.11 -א' באדר ב' תשע"א בחדר הישיבות.
משתתפים

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

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

חסר

מר חיים ליפא

חבר מועצה

נוכחים

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

יועץ משפטי
מהנדסת המועצה
מזכיר המועצה
גזבר המועצה

* זכר נפטרים.
* דיווחים ראש המועצה
סדר יום:
 .1אישור פתיחת חשבון בבנק דקסיה לפרויקטים של מפעל הפיס – בי"ס תיכון.
 .2אישור חוק עזר חניה.
 .3תב"ר  1291ע"ס  ₪ 15,000לרכישת רשת צל למגרש הספורט בביה"ס יעב"ץ.
 .4דיווח – פרוטוקול ועדת הנחות .2/10
 .5תב"ר  1291ע"ס  ₪ 10,000לשיפוצים ורכישת מחסן בגן השיטה.
 .6תב"ר  1288ע"ס  2מליון  1.4 ,₪מליון  ₪מענק משרד התחבורה ,להסדרת צומת
ניל"י – הרצל.
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 .7אישור תב"רים .2011
 .8תב"ר  1136ע"ס  ₪ 60,000להכשרת מגרש פטאנק.
 .9סיוע במימון סייעת רפואית לד.א.
 .10אישור מלגות לסטודנטים במסגרת רוטרי בסך של .₪ 24,000
 .11חיוב בעלי קרקע להשלמת חיזוק קיר תומך ברחוב אח"י אילת.
 .12סגירת תב"רים וקיזוז יתרות.
 ₪ 6,000 .13למשלחת לצרפת.
 ₪ 10,000 .14לקייטנת פסח תשע"א למגזר חרדי.
 .15קמחא דפסחא.
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* זכר נפטרים.
ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 28.2.11 - 1.2.11
בוקר אזזה ג'ז ,ואנה יהודה ,וולק נורית ,יצחק דוד ,נוריאל מוסלי ,רוטנשטיין יוכבד ,שאול
יוסף ,שטון אולג.
חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.
* דיווחים ראש המועצה
 מחזק את ידי העובדים הסוציאליים. מדווח על מכתבו של הממונה על המחוז של משרד הפנים.* לא הוגשו בקשות לתיקון פרוטוקולים  3/11ו.4/11 -
 .1אישור פתיחת חשבון בבנק דקסיה לפרויקטים של מפעל הפיס – בי"ס תיכון.
דני שניר – מציג את הנושא.
החלטה:
בעד אישור חשבון בבנק דקסיה – אלי אבוטבול ,יצחק בלה ,מירב אמתי ,צחי ברוך ,אבנר
שבתאי ,אריה פולק ,אוחיון מימון ,מאיר ואנונו ,ריביק שני.
נגד – אפרים צוק ,אריאלה ויזמן ,מישה בלומנפלד.
מאושר לפתוח חשבון בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים  2011ו 2012 -לכל פרויקט
שימומן על ידי מפעל הפיס בהתאם לנוסח שנדרש ע"י בנק דקסיה.
 .2אישור חוק עזר חניה.
יוסי ברזלי – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד.
 .3תב"ר  1291ע"ס  ₪ 15,000לרכישת רשת צל למגרש הספורט בביה"ס
יעב"ץ.
אלי אבוטבול – מציג את הצורך ברשת צל .לביה"ס אין אולם ספורט.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1291ע"ס  - ₪ 15,000שיפוצי קיץ .2011
 .4דיווח – פרוטוקול ועדת הנחות .2/10
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 .5תב"ר  1291ע"ס  ₪ 10,000לשיפוצים ורכישת מחסן בגן השיטה.
אורית סקר – מציגה את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1291בסך של  ₪ 10,000לעבודות הרחבת הגן ורכישת מחסן –
שיפוצי קיץ .2011
 .6תב"ר  1288ע"ס  2מליון  1.4 ,₪מליון  ₪מענק משרד התחבורה ,להסדרת
צומת ניל"י – הרצל.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא ,מציין שבוצעו הפקעות.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1288ע"ס  1.4מליון  ₪מענק משרד התחבורה להסדרת צומת
ניל"י הרצל.
 .7אישור תב"רים .2011
דני שניר – כנהוג בכל שנה ,מציג את רשימת התב"רים לשנת .2011
החלטה:
בעד אישור תב"רים  – 2011אלי אבוטבול ,יצחק בלה ,מירב אמתי ,צחי ברוך ,אבנר
שבתאי ,אריה פולק ,אוחיון מימון ,מאיר ואנונו ,ריביק שני.
נגד – אפרים צוק ,אריאלה ויזמן ,מישה בלומנפלד.
רשימת התב"רים לשנת  2011מאושרת.
 .8תב"ר  1136ע"ס  ₪ 60,000להכשרת מגרש פטאנק.
ריביק שני –מציגה את הנושא.
החלטה:
בעד אישור התב"ר – אלי אבוטבול ,יצחק בלה ,מירב אמתי ,צחי ברוך ,אבנר שבתאי,
אריה פולק ,אוחיון מימון ,מאיר ואנונו ,ריביק שני ,מישה בלומנפלד ,אריאלה ויזמן.
נמנע – אפרים צוק.
מאושר תב"ר  1136ע"ס  ₪ 60,000להכשרת מגרש פטאנק המיקום יקבע בהתייעצות
עם מחלקת ההנדסה.

4

 .9סיוע במימון סייעת רפואית לד.א.
החלטה:
מאושר פה אחד סיוע במימון סייעת רפואית לד.א .לתקופה של  6חודשים ,מסעיף תמיכות
כללי.
 .10אישור מלגות לסטודנטים במסגרת רוטרי בסך של .₪ 24,000
החלטה:
מאושר פה אחד סך של  ₪ 24,000למלגות במסגרת רוטרי ,מתקציב תמיכות כללי.
 .11חיוב בעלי קרקע להשלמת חיזוק קיר תומך ברחוב אח"י אילת.
אורית סקר – מציגה את הנושא ,מציינת שהקיר מסוכן ושילדים רבים עוברים בסמוך
לקיר.
החלטה:
מאושר פה אחד לחייב את בעלי הקרקע להשלמת העבודות בעניין הקיר המסוכן ברחוב
אח"י אילת.
 .12סגירת תב"רים וקיזוז יתרות – נדחה למליאה הבאה.
 ₪ 6,000 .13למשלחת לצרפת.
אלי אבוטבול – מבקש לאשר מימון של  ₪ 6,000השתתפות בעלות המשלחת לכנס ערים
תאומות מתמיכות כללי.
החלטה:
מאושר סך של  ,₪ 6,000הכסף יועבר לבי"ס אורט בנימינה מתקציב תמיכות.
 ₪ 10,000 .14לקייטנת פסח תשע"א למגזר חרדי.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
בעד אישור סך של  ₪ 10,000לקייטנה – אלי אבוטבול ,יצחק בלה ,מירב אמתי ,צחי
ברוך ,אבנר שבתאי ,אריה פולק ,אוחיון מימון ,מאיר ואנונו ,ריביק שני.
נגד – אפרים צוק ,אריאלה ויזמן ,מישה בלומנפלד.
מאושר סך של  ₪ 10,000קייטנות פסח תשע"א ,לילדי המגזר החרדי מסעיף תמיכות
ככלי ,באמצעות מח' רווחה.
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 .15קמחא דפסחא.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.

החלטה:
מאושר פה אחד סך של  ₪ 40,000לקמחא דפסחא  2011מסעיף תמיכות כללי.

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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