פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 4/19 – 16
התקיימה ביום שלישי ה 5.2.19 -ל' בשבט תשע"ט בחדר הישיבות.
משתתפים:

מר זיו דשא
מר מאיר ואנונו
מר בועז יגר
מר אריה פולק
מר ברונר יהודה
מר מאיר ליאני
מר ברנס דודו
גב' לאופר משכית
גב' פנינה סלומון
מר צחי ברוך
מר אלי אבוטבול
גב' קרן איילי
גב' צילה רשף

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

נוכחים:

מר דני ביתן
מר אבי הוסמן
מר ישראל בן ישראל
עו"ד הילה כהן

מזכיר המועצה
גזבר המועצה
מהנדס המועצה
מבקרת המועצה

• זכר נפטרים
• דיווחי ראש המועצה.
הצעות לסדר יום:
א .עבודות תשתית ברחובות תירוש ,הדרים ,בוסתן ונווה שרת – מאיר ליאני
ב .מגמת ימאות – מאיר ליאני
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סדר יום:
 .1אישור הצטרפות לאשכולות רשויות אזור חוף הכרמל.
 .2תב"ר  1900ע"ס  ₪ 25,000לרכישת מכשירי החייאה.
 .3תב"ר  1901ע"ס  ₪ 65,000לבניית חממה בערוגות רבקה במימון משרד
החינוך.
 .4תב"ר  1902ע"ס  ,₪ 55,000קיר הנצחה נוסף לאנדרטת שם עולם.
 .5תב"ר  1903ע"ס  ₪ 650,000עבור תשתיות בוילות ברכס.
 .6תב"ר  1904ע"ס  ₪ 100,000עבור תכנון וסקר מעבר לתאורת לד.
 .7תב"ר  1906ע"ס  ₪ 300,000לביצוע עבודות תשתית ברחבי הישוב.
 .8תב"ר  1907ע"ס  ₪ 200,000לתכנון ושדרוג מרכז המושבה.
 .9תב"ר  1908ע"ס  ₪ 150,000מחשבים וציוד נלווה לבתי"ס – מימון מפעל
הפיס.
.10תב"ר  1909ע"ס  ₪ 140,000הצללה בבי"ס החורש – מימון מפעל הפיס.
.11מינוי  2נציגים לדירקטוריון בתאגיד מעיינות העמקים – סעיף .61
 .12השלמת ועדות למועצה.
 .13מינוי נציג באיגוד ערים וטרינרי.
.14קמחא דפסחא  ,2019סך של  ,₪ 42,000באמצעות מחלקת רווחה.
.15אישור קבלת תרומה – מחשב לארכיון מחברת אלביט.
.16דיווח – פרוטוקולים ועדת הנחות מספר  3/18ו.4/18-
 .17מינוי נציג זכרון יעקב בוועדה המחוזית חיפה.
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ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 31.1.19 – 1.1.19
אדורין אוה ,אטיה מרסל שנה ,קודמן רפאל ,בן ארוש גילדה ,לוי גאולה ,עורבי נטע ,סבח
אלברט ,לטשמן דוד אנטני ,מוסכים נתן ,תשבי אלישיב חיים ,לנדאו רבקה ,לוי גבריאל,
יששכר שולמית ,יסינגר חנה ,אליצור דוד.
חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.
הערות לפרוטוקול:
אין הערות לפרוטוקול .1/19
* דיווחי ראש המועצה
•
•
•
•
•
•
•

חלוקת מלגות לספורטאים מצטיינים – אביב בן ארי  -שחקן טניס שולחן .רוני
קלט – שחיינית ,גפן לוי – התעמלות על גלגלי ענק.
מבקש מכול הנוכחים לנהל שיח מכובד ,באחריותנו כנבחרי ציבור לשמש דוגמא
מבקש לציין כי במידת הצורך יסגרו ישיבות לקהל.
מאבק בהסדרת הגז – שלבים אחרונים של התקשרות לקבלת דו"ח שפך ואידוי.
הוסטל בגבעת עדן – יש התקדמות ואנחנו לקראת סיום.
בי"ס קשת – ממשיכים בקידום מבנה קבוע .ממתינים למבנה השרותים למתחם
הקרוואנים.
צו המיסים  -מבקש לתקן דברים שנאמרו על ידי אלי אבוטבול בכל הקשור
להעלאת הארנונה .בשנים  2015 ,2011ו 2016 -היו בקשות חריגות להעלאת
מיסים.
אירוע של קריסת הצללה  -בבי"ס החורש לאור רוחות עזות קרסה הצללה,
הצללות עוברות כל שנה בדיקות תקינות ,יעשה תחקיר על ידי מהנדס המועצה.
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זיו דשא – לאור העובדה שמר ארז קלייזר ,נציג משרד הפנים ,צריך להציג את נושא
האשכולות ,מבקש להתחיל בנושא זה.
סדר יום:
 .1אישור הצטרפות לאשכול רשויות אזור חוף הכרמל.
זיו דשא – מבקש להביא לדיון במליאה את הצטרפותה של המועצה לאשכול הרשויות.
מבקש ממר ארז קלייזר להציג את הנושא.
ארז קלייזר – נותן סקירה על הפעלת אשכולות ברשויות מקומיות .לאחר כישלון נסיון
איחוד רשויות ,נדרש מודל שמאפשר שיתוף פעולה בין רשויות .מדובר במודל וולונטרי
ניתן להצטרף או לפרוש בהתאם להחלטת המועצה .יש צורך לנצל יתרון לגודל .מביא
דוגמאות מהמשרד לאיכות הסביבה ,נגב מזרחי מכרז פינוי אשפה ,הצטרפות לכל נושא
ונושא מותנית בהתאם לאישור מליאה לפי נושא.
חברי מועצה – שואלים שאלות בנושא תקציב האשכול ,מבקשים דוגמאות לקשיים
וכשלונות ,מהם סוגי שיתוף הפעולה הקיימים ,סוגיות של ניהול ,מנגנון של האשכול ,עלות
למועצה ,השתתפות חברי האשכול בתקציב .מבקשים הבהרות לגבי מקצועיות האשכול
והיכולת שלו לבנות מכרזים ,כמה זמן המדינה תסבסד את פעילות האשכול ,אופן פרישה
מהאשכול ,מהו היתרון היחסי.
ארז קלייזר -משיב לשאלות 50% .מחברי האשכול הם בעלי תפקידים מקצועיים ו50% -
נבחרי ציבור חברי מועצה .נדרש לבנות אמון בין הרשויות .האשכול מכין מכרזים בשיתוף
פעולה עם הרשויות ובאישורן ,ניתן להסתייע בקולות קוראים שהמדינה מפרסמת למימון
הליווי המקצועי .צריכים להיעזר במומחים במימון המדינה .נותן סקירה על תקציב
האשכול ,המדינה מתחייבת ל 3-שנים בעיקר למימון הנהלה וכלליות בתוספת חצי מליון
 ₪חד פעמי להקמה .כל פרויקט פועל כמרכז רווח .כל אשכול בונה נוסחה לקביעת גובה
ההשתתפות של הרשות.
צילה רשף – מבקשת להקים צוות בדיקה .אין מספיק נתונים האם נכון להיכנס לאשכול.
אלי אבוטבול – בשם הסיעה מבקש להצטרף לסיור באחד האשכולות הקיימים בליווי של
ארז קלייזר .ישנם אלמנטים חיוביים אבל מבקש ללמוד את הנושא לדון בו בישיבה הבאה.
זיו דשא -מבקש להצביע על הנושא.
החלטה:
בעד הצטרפות לאשכול – זיו דשא ,מאיר ואנונו ,משכית לאופר ,בועז יגר ,יהודה ברונר,
אריה פולק ,דודו ברנס ומאיר ליאני.
נגד – צילה רשף.
נמנעים – פנינה סלומון ,צחי ברוך ,קרן איילי ,אלי אבוטבול.
ההצטרפות לאשכול אזור חוף כרמל מאושרת.
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הצעות לסדר:
א .עבודות תשתית ברחובות תירוש ,הדרים ,בוסתן ונווה שרת – מאיר ליאני
הצעה לסדר – כניסה מרחוב תירוש למקבץ הרחובות שבנדון מהווה סכנה לנכנסים וגורם
לעצירות פתע מסוכנות .התמרונים של בעלי הבתים עם המכוניות מסוכנת מכיוון שניתן
להחנות רק ברוורס ,אין תאורה מתאימה .הסחף במתחם מסוכן .מבקש להביא הצעת
החלטה להשלים במידי סלילה ,התקנת פנסי תאורה ,השלמת אקרשטיין ע"ג המדרכה
שהולך נעלם ונלקח.
זיו דשא -היה רצף של מספר רב של מכרזים שיצאו בחודשים האחרונים .בימים אלה
המועצה יצאה למכרז לטיפול בנושא.
מאיר ליאני – מבקש להציג את הנזק הצפוי למועצה .תושבים ידרשו פיצויים על נזקים
שנגרמים להם ,יחד עם זאת לאור העובדה שיצא מכרז לטיפול בסוגיה מאשר להוריד את
הבקשה מסדר היום.
ב .מגמת ימאות – מאיר ליאני
הצעה לסדר – מצ"ב אישור המפקח על החינוך הימי למגמת ימאות .למיטב הבנתי המגמה
שפעלה בהצלחה מרובה בשנים האחרונות נסגרה .אבקש להביא לאישור המליאה החלטה
לפתוח מגמה חשובה זו וזאת לאור בקשתם של כ 30 -תלמידים בבית הספר התיכון.
זיו דשא – מבקש להביא לאישור לדון בבקשה.
החלטה:
מאושר פה אחד לעלות לסדר היום.
מאיר ליאני – ברשויות רבות מעודדים לפתוח מגמות כאלה אשר נותנת מענה גם לשירות
הצבאי .ילדים רבים רוצים להירשם למגמה .מדוע נושא כזה לא בא לידי ביטוי כמגמה
בתיכון?
זיו דשא -פועלים בהתאם להנחיות משרד החינוך בנושא .נאסר לפתוח את המגמה
במתכונת שהייתה.
בועז יגר – קיים קושי בשל הצורך לדרוש מההורים סכומים מאוד גבוהים ולכן משרד
החינוך דורש לעבוד בהתאם לנהלים ואלה לא מאפשרים לגבות כספים בהיקפים כאלה.
הפיקוח דרש לסגור את המגמה בשל האופן בו נגבים התשלומים מההורים.
אלי אבוטבול – משרד החינוך נתן בעבר כל שנה אישור למגמה הזו וצריך לפעול כדי לתת
מענה ל 26-תלמידים שרוצים את המגמה.
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מאיר ליאני – מוכן לסייע מול משרד החינוך לקדם ולהביא את האישורים הנדרשים ,אין
כל סיבה להכליל את החלק המעשי במסגרת תשלומי הורים אלא כתשלום נפרד כדוגמת
חוג .הורים ישלמו לגורם המפעיל בימי שישי ולא לבית הספר להבדיל מתשלום מגמה
רגילה לביה"ס.
בועז יגר – עלות המגמה מאוד גבוהה ולא כל משפחה יכולה לעמוד בעלויות.
קרן איילי – במידה ויש לתלמידים מסויימים קשיים במימון ,יש להביא לטיפול פרטני.
החלטה:
בועז יגר ,מאיר ליאני ,מאיר ואנונו ואלי אבוטבול ,יבחנו את האופציות לאפשר את המשך
פעילות המגמה מול מחוז משרד החינוך  -מאושר פה אחד.
שינוי סדר הדיון:
זיו דשא – לאור העובדה שמספר חברי מועצה צריכים לצאת מוקדם ,מבקש להתחיל
בסעיף .11
החלטה:
מאושר פה אחד.
 .11מינוי  2נציגים לדירקטוריון בתאגיד מעיינות העמקים – סעיף .61
זיו דשא – מבקש לאשר את רו"ח מיכל לוי חברוני כנציגת ציבור בדירקטוריון התאגיד,
בהמשך נמנה נציג נוסף.
החלטה:
מאושר פה אחד למנות את רו"ח מיכל לוי חברוני כנציגת הציבור של זכרון יעקב בתאגיד
מעיינות העמקים.
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 .12השלמת ועדות למועצה.
צילה רשף – מבקשת לציין שקיים חוסר איזון בין נציגי האופוזיציה לקואליציה בוועדות.
קרן איילי – ברשויות אחרות חברי אופוזיציה הם גם יו"רים של ועדות.
זיו דשא – מציע שלאחר קביעת כל הוועדות צילה רשף תיפגש עם מאיר ואנונו לבחון את
סוגיית האיזונים בוועדות.
שם הועדה

יו"ר ועדה

ועדת הנצחת
נפגעי טרור

צחי ברוך

מרכז/ת ועדה
דני ביתן

חברי ועדה
צחי ברוך

הערות
חבר מועצה
נציג ציבור

אבנר וייס

נציג משפחות

החלטה:
מאושר פה אחד.

ועדת שמות

יו"ר ועדה

מרכז/ת ועדה

חברי ועדה

הערות

אריה פולק

דני ביתן

אריה פולק

חבר מועצה

ארקדי ברנשטין
דני ביתן

נציג מהנדס המועצה
מזכיר המועצה

החלטה:
מאושר פה אחד.
שם הועדה

יו"ר ועדה

מרכז/ת ועדה

חברי ועדה

הערות

ועדת יקיר זכרון

מאיר ואנונו

דני ביתן

מאיר ואנונו

מ.מ .וסגן ראש המועצה

משכית לאופר

חברת מועצה

פנינה סלומון

חבר מועצה

מאיר ליאני

חבר מועצה

יצחק שגב

נציג ציבור

החלטה:
מאושר פה אחד.
שם הועדה
ועדת

בחינה

יו"ר ועדה

מרכז/ת ועדה

חברי ועדה

הערות

זיו דשא

יעל סוקולר

שלמה שמש

נציג ציבור
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לקבלת עובדים

החלטה:
מאושר פה אחד.

הוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים ולמיגור האלימות.
דודו ברנס – מבקש להיות חבר ועדה ולא יו"ר ועדה.
החלטה:
פנינה סלומון תמונה ליו"ר הוועדה במקומו של דודו ברנס שיהיה חבר ועדה.
ועדת תחבורה
דני ביתן – נדרש להשלים נציג ציבור לוועדת תחבורה.
החלטה:
מאשרים פה אחד את מר דניאל שקד כנציג ציבור.
קרן איילי – מבקשים להוסיף נציג ציבור בוועדת חינוך.
זיו דשא – ועדת חינוך כבר אושרה במליאה הקודמת.
• כמו כן תיבחן על ידי היועמ"ש סוגיית מינוי לוועדות של נציגי ציבור שלקחו
חלק פעיל בבחירות לרשות המקומית והיו ברשימת המועמדים למועצה.
 .13מינוי נציג באיגוד ערים וטרינרי.
זיו דשא – מבקש למנות נציג מועצה לאיגוד הווטרינרי.
החלטה:
מאושר פה אחד למנות את יואל שגיא לנציג המועצה באיגוד.
• אריה פולק עוזב את הישיבה.
 .14קמחא דפסחא  ,2019סך של  ,₪ 42,000באמצעות מחלקת רווחה.
זיו דשא – כפי שנעשה בשנה שעברה ,מבקשים לאשר סך של  ₪ 42,000שיאפשר תווי
קניה למשפחות .הנושא יהיה באחריות מחלקת הרווחה.
החלטה:
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מאושר פה אחד רכישת תווי שי למשפחות בסך כולל של  ₪ 42,000מתקציב תמיכות
.2019

 .15אישור קבלת תרומה – מחשב לארכיון מחברת אלביט.
זיו דשא – מציג את הבקשה לקבל מחשב בתרומה.
החלטה:
מאושר פה אחד לקבל בתרומה מחשב לארכיון מחברת אלביט.
.16דיווח – פרוטוקולים ועדת הנחות מספר  3/18ו.4/18-
.17מינוי נציג זכרון יעקב בוועדה המחוזית חיפה.
זיו דשא – יש למנות נציג מועצה לוועדה המחוזית חיפה.
החלטה:
מאושר פה אחד למנות את זיו דשא כנציג המועצה בוועדה המחוזית חיפה ולהציג
מועמדותו ,כמו כן ממליצים לשר הפנים למנות גם את אלי דוקורסקי ,ראש מועצת קרית
ביאליק ואת אסיף איזיק ,ראש מועצת חוף הכרמל כנציגים בוועדה המחוזית חיפה.
זיו דשא – מבקש להוסיף נושא נוסף לסדר היום .לאור העובדה שאני עלול להימצא בניגוד
עניינים לא אשתתף בדיון.
דני ביתן – על מנת להוסיף נושא לדיון נדרשת הסכמתם של כל  13חברי המועצה .אריה
פולק לא נמצא וזיו דשא מבקש שלא להשתתף בהצבעה להעלאת הנושא לדיון כמו גם
בדיון עצמו ,לאור זאת לא ניתן להוסיף נושא לסדר היום.
• זיו דשא יוצא מחדר הישיבות ומבקש מסגן ראש המועצה וממלא מקומו
להמשיך בניהול הישיבה.
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מאיר ואנונו – מבקש מישראל בן ישראל להציג את הנושא.
ישראל בן ישראל -מבקש להוסיף לסדר היום את הצטרפותה של המועצה כיזמית בתוכנית
בניין עיר  ,353-0359422תחנת דלק בכביש  4בשל היות המועצה בעלת חלק מזערי
מהקרקע.
החלטה:
בעד להוסיף לסדר היום – מאיר ואנונו ,פנינה סלומון ,צחי ברוך ,צילה רשף ,אלי
אבוטבול ,מאיר ליאני ,דודו ברנס ,יהודה ברונר ,קרן איילי.
נגד  -משכית לאופר ובועז יגר.
דני ביתן – כאשר יש מתנגדים לא ניתן להוסיף לסדר היום.
ישראל בן ישראל – הנושא דחוף ממליץ שלא לדחות אותו.
• משכית לאופר ובועז יגר מסירים את ההתנגדות.
ישראל בן ישראל – מזה מספר שנים קיים הליך תכנוני להכשיר את תחנת הדלק שנבנתה
בשנת  1954כדין .הוכנה תוכנית בנין עיר בסמכות ועדה מקומית שהופקדה וללא קבלת
התנגדויות .מאחר שהוועדה המחוזית קבעה שהתוכנית צריכה להיות בסמכות ועדה
מחוזית ,קבע היועמ"ש של הוועדה המחוזית כי על הרשות להצטרף כיזמית התכנית לחיים
קליאוט בע"מ ,זאת בשל העובדה כי לרשות המקומית יש חטיבת קרקע צרה ברוחב של כ-
 5מ' .לאור זאת בקשתי כי המועצה תצטרף כמגישת התוכנית ואין בבקשה זו משום כל
התחייבות ו/או העברת קרקע ליזם.
מאיר ליאני – האם כרוך בעלויות ? מי בעלים?
ישראל בן ישראל  -הבעלים הם חברת קליאוט ,אין עלות כספית למועצה.
צילה רשף – על בסיס מה אנחנו צריכים להצטרף לתוכנית?
ישראל בן ישראל – על פי דרישת היועמ"ש של הוועדה המחוזית.
אלי אבוטבול – מדובר בהליך טכני .המחוקק מחייב את המועצה לדון בנושא.
מאיר ואנונו – לאור העובדה שחברי מועצה מבקשים הבהרות ומסמכים נוספים מבקש
לדחות את הדיון בנושא לישיבה הבאה.
החלטה:
בעד להביא לדיון במליאה הבאה – מאיר ואנונו ,משכית לאופר ,בועז יגר ,מאיר ליאני,
דודו ברנס ,פנינה סלומון ,צחי ברוך.
נמנעים  -יהודה ברונר ,צילה רשף ,אלי אבוטבול ,קרן איילי.
יבוא לדיון בישיבת המליאה הבאה בכפוף לבדיקת חוקיות ההחלטה על ידי היועמ"ש.
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קרן איילי – מבקשת מראש המועצה לשאת דברים.
זיו דשא – מאשר.
קרן איילי – נפגשתי עם מועצת הנוער של המועצה שמורכבת מכל בני הנוער בזכרון יעקב
ומבקשת לברך על הפעילות שלהם.
זיו דשא – מציין כי לראשונה המועצה תומכת במימון פעילות של מועצת הנוער וכך היה
גם בסמינר זה.
• מאיר ואנונו וצחי ברוך עוזבים את חדר הישיבות.
 .2תב"ר  1900ע"ס  ₪ 25,000לרכישת מכשירי החייאה.
זיו דשא – מציג את הנושא ,מציין שקיים צורך להשלים ערכות של מכשירי החייאה בחווה
החקלאית ,בספריה ,באולם הספורט במתחם חינוך רחוב עזריאלי ובמתחם חינוך אהל חנה.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1900ע"ס  ₪ 25,000לרכישת מכשירי החייאה בחמישה מתחמי
חינוך מקרנות הרשות.
 .3תב"ר  1901ע"ס  ₪ 65,000לבניית חממה בערוגות רבקה במימון משרד
החינוך.
זיו דשא  -קיים מימון מלא ממשרד החינוך לפרויקט.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1901ע"ס  ₪ 65,000לבניית חממה בערוגות רבקה במימון משרד
החינוך.
 .4תב"ר  1902ע"ס  ,₪ 55,000קיר הנצחה נוסף לאנדרטת שם עולם.
זיו דשא – מציג את הנושא ,מבקש להוסיף קיר נוסף לאנדרטה ,כולל תשתיות ולוח זכרון.
כמו כן מבקש לקבוע קריטריונים ברורים לנושא כמו גם פורמט אחיד לרישום על קיר
ההנצחה .יובא לדיון בועדת הנצחה.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1902ע"ס  ₪ 55,000קיר הנצחה נוסף לאנדרטת שם עולם
מקרנות המועצה.
סוגיית קביעת הקריטריונים לצירוף שמות לקיר ההנצחה כמו גם אופן הרישום יובא לדיון
בועדת הנצחה.
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 .5תב"ר  1903ע"ס  ₪ 650,000עבור תשתיות בוילות ברכס.
ישראל בן ישראל – מתחם באזור רחוב הבוסתן/הדרים ,בוצעו חלק מהעבודות נדרש
להשלים עבודות.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1903ע"ס  ₪ 650,000עבור תשתיות בוילות ברכס ,מקור
תקציבי חיוב גובלים.
 .6תב"ר  1904ע"ס  ₪ 100,000עבור תכנון וסקר מעבר לתאורת לד.
ישראל בן ישראל – מבקשים לערוך סקר ותכנון להסבת התאורה לתאורת לד לחיסכון
באנרגיה.
עלות מוערכת במליוני  ,₪לאחר הסקר נדע פרטים מדויקים יותר ,לרבות מצב עמודים.
יהודה ברונר  -מבקש להבין את החשיבות כרגע לנושא והאם נמצא בראש סדר
העדיפויות.
זיו דשא – יביא חסכון כספי בעתיד גם בחשמל וגם בתחזוקה.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1904ע"ס  ₪ 100,000עבור תכנון וסקר מעבר לתאורת לד,
מקרנות הרשות.
 .7תב"ר  1906ע"ס  ₪ 300,000לביצוע עבודות תשתית ברחבי הישוב.
ישראל בן ישראל – יש צורך לממש את החלטות ועדת התחבורה.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1906ע"ס  ₪ 300,000לביצוע עבודות תשתית ברחבי הישוב,
מקרנות הרשות.
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 .8תב"ר  1907ע"ס  ₪ 200,000לתכנון ושדרוג מרכז המושבה.
ישראל בן ישראל – משרד התיירות מתקצב סך של כ 1.75-מליון  ₪לשדרוג מרכז
המושבה כנגד מאצ'ינג של המועצה שתידרש להשתתפות בסכום זהה בפרויקט ,מבקש
לאשר על חשבון אותה השתתפות חלקית  ₪ 200,000לתכנון השדרוג.
אלי אבוטבול – מבקשים לאשר סכום לתכנון ,אבקש הבהרות לגבי התוכנית המיועדת
למתחם המדרחוב במסגרת כספים אלה.
זיו דשא  -יהיה שדרוג של תאורה ,ספסלים ,שירותים ,הצללות ,חניות ,שילוט כולל
הסדרת שילוט ועוד.
צילה רשף – לא ניתן להצביע על נושא בהיקפים כספיים כאלה מבלי לקבל פירוט.
החלטה:
הנושא יידון במליאה הבאה.
 .9תב"ר  1908ע"ס  ₪ 150,000מחשבים וציוד נלווה לבתי"ס – מימון
מפעל הפיס.
אבי הוסמן – מפעל הפיס מסייע ברכישת מחשבים וציוד נלווה לבתי"ס.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1908ע"ס  ₪ 150,000לרכישת מחשבים וציוד נלווה לבתי"ס
פלך ,יעב"ץ ,קשת ,ניל"י ,וחורש במימון מפעל הפיס.
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 .10תב"ר  1909ע"ס  ₪ 140,000הצללה בבי"ס החורש – מימון מפעל
הפיס.
זיו דשא – רשת צל נפלה בבי"ס החורש ונדרש לתקן בהקדם.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1909ע"ס  ₪ 140,000עבור הצללה בבי"ס בבי"ס החורש במימון
מפעל הפיס.
אבי הוסמן  -מבקש להציג את מצב הקרנות .היתרה בקרנות עומדות על סך של כ 10.7-
מיליון  .₪מסכום זה יש לשריין כ 6.3 -מיליון לכיסוי הוצאות מחלקת הנדסה והחזר
מלוות פיתוח 2 .מיליון יש לשריין לתביעות תלויות (תביעות המתנהלות בוועדה לתכנון
ובניה) 1.5 ,מיליון  ₪נוספים יש לשריין עבור רבעון  4/2018לצורך כיסוי הוצאות
הנדסה והחזר מלוות פיתוח.
סך ההחלטות היום (לאחר הורדת סעיף  – 7תב"ר  )1907עומד על  480אלף  ₪כך
שלאחר יישום ההחלטות של היום נותרו כ  400-אלף ש
 ₪לתקצוב תב"רים עתידיים.

רשם :דני ביתן

דני ביתן
מזכיר המועצה

זיו דשא
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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