פרוטוקול מישיבת מליאה מספר 9/11 – 14
התקיימה ביום שני ה 6.6.11 -ד' בסיון תשע"א בחדר הישיבות.
משתתפים

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

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

חסרים

גב' מירב אמתי
מר אריה פולק

חברת מועצה
חבר מועצה

נוכחים

גב' גניה ויינשטוק
גב' סמדר שוילי
עו"ד יוסי ברזלי
גב' אורית סקר
מר דני ביתן
מר דני שניר

מנהלת מח' רווחה
מדור מתנדבים מח' רווחה
יועץ משפטי
מהנדסת המועצה
מזכיר המועצה
גזבר המועצה

* זכר נפטרים.
* דיווחי ראש המועצה
אות הוקרה למתנדבים

הצעה לסדר:
הצעה לסדר בנושא הועדה לתכנון ובנייה שומרון – אריאלה ויזמן ,מישה בלומנפלד,
אפרים צוק.
סדר יום:
 .1תב"ר  1267מכירת נכס – חלקה  47וחלק מחלקה  48בגוש  11317ברחוב
החרוב.
 .2תב"ר  ₪ 20,000 1299להסדרת שביל לבית הכנסת שבי ציון.
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 .3תב"ר  1303בסך  100,000ש"ח לרכישת כלי מוזיקה למתנ"ס עבור תזמורת
והרכבי המוזיקה ( )₪ 25,000וציוד מקצועי לאולפן הקלטות וחדר חזרות
באוונגרד (.)₪ 75,000
 .4תב"ר  1300ע"ס  ₪ 250,000אירועי סיום קיץ וחזרה לביה"ס – תרומה.
 .5תב"ר  1304ע"ס  ₪ 150,000לעבודות בטיחות דחופות.
 .6בקשת המתנ"ס ל ₪ 60,000-לתוכנית פעילות קיץ  2011של המתנ"ס.
 .7תב"ר  1305ע"ס  ₪ 102,000לרכישת מקרנים ומחשבים לבי"ס החורש ולבי"ס
החיטה.
 .8תב"ר  1306ע"ס  ,₪ 129,000לפני מע"מ לשדרוג והסדרת גני משחקים.
 .9תב"ר  1301ע"ס  ₪ 60,000להפעלת נוער במצוקה.
 .10שינוי רישום מקורות כספיים לתב"רים הבאים :תב"ר  – 1143כביש  ,652תב"ר
 – 1216הפעלת נוער במצוקה ,תב"ר  1223תכנון רח' קיבוץ גלויות ,תב"ר 1226
מבנה יביל בי"ס חיטה.
 .11העברת עודפי תב"רים לקרן השבחה – תב"ר  – 1146תשתיות בזק דרך אהרון,
תב"ר  – 1191מרכיבי בטחון ,תב"ר  – 1195שיפוצי קיץ ,תב"ר  – 1202שרותי
הפעלת נוער בחופשה ,תב"ר  – 1221הדברה  ,2009תב"ר  – 1209מימון החזר
הלוואות.
 .12סגירת תב"ר  – 1233גן מעפילים.
 .13עורב גולני בקשה ל.₪ 15,000 -
 .14תב"ר  1180הסכם פיתוח אולגה מרכזים בע"מ עדכון.
 .15הגדלת תב"ר  1100ב ₪ 550,000 -ל 1.75 -מליון  ,₪הצטיידות בי"ס תיכון.
 .16דיווח – דו"ח רבעוני .1/2011
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* זכר נפטרים.
ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 31.5.11 - 1.5.11
גולדשטיין ורה ,זילברשטיין ישראל ,כרמל שלמה ,נימן אליה ,רוימי זהבה.
חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.
* אות הוקרה למתנדבים – חברי המועצה מוקירים את פועלם של לאה שרון ,אסתי בן
יצחק ,מירי לשם ,שולה כהן ,מנשה בן מאיר ,יובל רויז וחיים רותם אשר מתנדבים בקהילה
ותורמים מזמנם לרווחת כלל התושבים במושבה.

* דיווחים ראש המועצה
א .הודעה חד צדדית של מד"א על ביטול ניידת טיפול נמרץ במושבה למרות הסכומים
שמועברים למד"א מידי שנה.
ב .עדכון על הכנסים לשיתוף הציבור – פארק זכרון יעקב ,פרויקט פינוי בינוי בנוה שרת,
גבעת זמארין ,לב המושבה ,עדן אין.
ג .הצטרפות מאיר ואנונו להנהלת המועצה.
* לא הוגשו בקשות לתיקון פרוטוקולים  7/11ו.8/11 -
הצעה לסדר:
הצעה לסדר בנושא הועדה לתכנון ובנייה שומרון – אריאלה ויזמן ,מישה בלומנפלד,
אפרים צוק.
מישה בלומנפלד – מציג את השאילתה בנושא ארוחת פרידה למהנדסת הועדה לתכנון
ובנייה שומרון.
אלי אבוטבול – עונה להצעה לסדר.
החלטה:
בעד הורדת הנושא מסדר היום – אלי אבוטבול ,איציק בלה ,צחי ברוך ,אבנר שבתאי,
מאיר ואנונו ,ריביק שני ,אוחיון מימון ,חיים ליפא.
נגד – אפרים צוק ,אריאלה ויזמן ,מישה בלומנפלד.
הנושא יורד מסדר היום.

3

סדר יום:
 .1תב"ר  1267מכירת נכס – חלקה  47וחלק מחלקה  48בגוש  11317ברחוב
החרוב.
יוסי ברזלי – מציג את חוות הדעת בנושא.
החלטה:
בעד – אלי אבוטבול ,איציק בלה ,צחי ברוך ,אבנר שבתאי ,מאיר ואנונו ,ריביק שני,
אוחיון מימון ,חיים ליפא.
נגד – אפרים צוק ,אריאלה ויזמן ,מישה בלומנפלד.
מאושר תב"ר  ,1267מכירת נכס במכרז פומבי ,חלקה  47וחלק מחלקה  48בגוש 11317
ברחוב החרוב בסך של  2.555מליון  . ₪כפוף לאישור משרד הפנים .הסכום מיועד
להמשך בינוי ,פיתוח והצטיידות ביה"ס התיכון המושבה.
 .2תב"ר  ₪ 20,000 1299להסדרת שביל לבית הכנסת שבי ציון.
אורית סקר מציגה את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1299ע"ס  ₪ 20,000להסדרת שביל לבית הכנסת שבי ציון,מקרן
השבחה.
 .3תב"ר  1303בסך  100,000ש"ח לרכישת כלי מוזיקה למתנ"ס עבור תזמורת
והרכבי המוזיקה ( )₪ 25,000וציוד מקצועי לאולפן הקלטות וחדר חזרות
באוונגרד (.)₪ 75,000
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
אפרים צוק – שואל שאלות.
אריאלה ויזמן – שואלת שאלה.
אלי אבוטבול – עונה.
החלטות:
מאושר פה אחד תב"ר  1303ע"ס  ₪ 25,000 .₪ 100,000לרכישת כלי מוזיקה
לתזמורת ₪ 75,000 ,לציוד מקצועי לאולפן הקלטות וחדר חזרות באוונגרד ,מקרן
השבחה.
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 .4תב"ר  1300ע"ס  ₪ 250,000אירועי סיום קיץ וחזרה לביה"ס – תרומה.
אלי אבוטבול – מציין כי התקבלה תרומה כספית של אגודת הכורמים.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1300ע"ס  .₪ 250,000חסות של אגודת הכורמים למועצה
לטובת אירועי קיץ באמצעות המתנ"ס.
 .5תב"ר  1304ע"ס  ₪ 150,000לעבודות בטיחות דחופות.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1304ע"ס  ₪ 150,000לעבודות בטיחות דחופות ,מקרן השבחה.
 .6בקשת המתנ"ס ל ₪ 60,000-לתוכנית פעילות קיץ  2011של המתנ"ס.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד מתקציב שוטף .ראש המועצה והגזבר יפעלו לאיתור מקור תקציבי.
 .7תב"ר  1305ע"ס  ₪ 102,000לרכישת מקרנים ומחשבים לבי"ס החורש
ולבי"ס החיטה.
אלי אבוטבול -מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1305ע"ס  ₪ 102,000לרכישת מקרנים ומחשבים לבי"ס החורש
ולבי"ס החיטה מקרן השבחה.
 .8תב"ר  1306ע"ס  ,₪ 129,000לפני מע"מ לשדרוג והסדרת גני משחקים.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר ע"ס  ₪ 129,000לפני מע"מ לשדרוג ותיקון גני משחקים בהתאם
לסדר העדיפויות שנבנה ע"י מנהל מח' תפעול ,לרבות גני המשחקים ברחוב הזית וברחוב
גולומב.
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 .9תב"ר  1301ע"ס  ₪ 60,000להפעלת נוער במצוקה.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1301ע"ס  ₪ 60,000להפעלת נוער במצוקה ,מקרן השבחה.
 .10שינוי רישום מקורות כספיים לתב"רים הבאים :תב"ר  – 1143כביש ,652
תב"ר  – 1216הפעלת נוער במצוקה ,תב"ר  1223תכנון רח' קיבוץ גלויות,
תב"ר  1226מבנה יביל בי"ס חיטה.
דני שניר – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד שינוי רישום מקורות כספיים לתב"רים הבאים :תב"ר  – 1143כביש
 ,652תב"ר  – 1216הפעלת נוער במצוקה ,תב"ר  1223תכנון רח' קיבוץ גלויות ,תב"ר
 1226מבנה יביל בי"ס חיטה.
 .11העברת עודפי תב"רים לקרן השבחה – תב"ר  – 1146תשתיות בזק דרך
אהרון ,תב"ר  – 1191מרכיבי בטחון ,תב"ר  – 1195שיפוצי קיץ ,תב"ר
 – 1202שרותי הפעלת נוער בחופשה ,תב"ר  – 1221הדברה  ,2009תב"ר
 – 1209מימון החזר הלוואות.
דני שניר – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד להעביר עודפי תב"רים לקרן השבחה – תב"ר  – 1146תשתיות בזק דרך
אהרון ,תב"ר  – 1191מרכיבי בטחון ,תב"ר  – 1195שיפוצי קיץ ,תב"ר  – 1202שרותי
הפעלת נוער בחופשה ,תב"ר  – 1221הדברה  ,2009תב"ר  – 1209מימון החזר
הלוואות.
 .12סגירת תב"ר  – 1233גן מעפילים.
דני שניר – עם סיום העבודות להקמת גן הילדים ,מבקש לסגור כרטיס הנה"ח של
הפרויקט כפי שצורף למכתבי לסדר היום.
החלטה:
מאושר פה אחד לסגור כרטיס הנה"ח לתב"ר  – 1233גן מעפילים.
* דני שניר עוזב את הישיבה

6

 .13עורב גולני בקשה ל.₪ 15,000 -
החלטה:
מאושר פה אחד סך של  ₪ 15,000מתקציב תמיכות ,לעמותת עורב גולני שהינה היחידה
המאומצת של המועצה ,כפוף לקבלת ניהול כספי תקין ודו"ח כספי מבוקר.
 .14תב"ר  1180הסכם פיתוח אולגה מרכזים בע"מ עדכון.
אלי אבוטבול -מציג את הנושא בהתאם למכתב שצורף לסדר היום.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  - 1180עדכון הסכם פיתוח עם אולגה מכרזים בע"מ.
 .15הגדלת תב"ר  1100ב ₪ 550,000 -ל 1.75 -מליון  ,₪הצטיידות בי"ס תיכון.
החלטה:
מאושר פה אחד הגדלת תב"ר  1100ב ₪ 550,000 -ל 1.75 -מליון  ₪להצטיידות ביה"ס
התיכון מקרו בינוי מכירת נכסים.
 .16דיווח – דו"ח רבעוני .1/2011
מישה בלומנפלד – מבקש לדון בדו"ח בנוכחות הגזבר.
החלטה:
יידון במליאה הבאה.
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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