
 

 

 15/11 – 14פרוטוקול מישיבת מליאה מספר  
 

 בחדר הישיבות. 18:30ד' בחשון תשע"ב בשעה  1.11.11 ה ביום שלישי התקיימה
 

 ראש המועצה  מר אלי אבוטבול                       משתתפים 

 חבר מועצה מר אבנר שבתאי 

 חבר מועצה   מר מימון אוחיון                        

 חבר מועצה נונו מאירמר וא 

 חברת מועצה גב' אריאלה ויזמן 

 חבר מועצה מר צחי ברוך 

 חברת מועצה גב' מירב אמתי 

 חברת מועצה גב' רבקה שני 

 חבר מועצה   מר אפרים צוק                          

 חבר מועצה מר חיים ליפא                          

 חבר מועצה מר אריה פולק 

 חבר מועצה   מר מישה בלומנפלד                   

   

 מ.מ. ראש המועצה מר יצחק בלה חסר

   

 מבקר המועצה מר אילן ורד נוכחים

 יועץ משפטי עו"ד יוסי ברזלי 

 מהנדסת המועצה  גב' אורית סקר 

 מזכיר המועצה מר דני ביתן 

 גזבר המועצה מר דני שניר 

   
 

 

 * זכר נפטרים.

 דיווחי ראש המועצה * 

 

 סדר יום:

 רפי רחמקין –דיווח פעילות סיירת הורים  .1

 2דיון דו"ח רבעוני  .2

לבניית גדר בשטח ציבורי בסמוך לדברי שלום  ₪ 25,000ע"ס  1326תב"ר  .3

 ושלמה.

 החלפת שרת דואר במועצה. - ₪  70,000ע"ס  1327תב"ר  .4

 עדכון תקציב. –פרויקט תכנית מפורטת  – ₪ 95,622 -ל 1286הגדלת תב"ר  .5

 . ₪ 5,220 –מתקן כיוון לסלים במגרש כדורסל  .6

 גרמניה. –נציגי מח' החינוך ונציג המתנ"ס לאפינגן  2אישור משלחת נסיעת  .7

 הפיכת ברירות קנס לברירות משפט. –יועמ"ש  .8

 עדכון שכר מזכיר המועצה. .9



 

 * זכר נפטרים.

 

 31.10.11 - 1.10.11ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 

 חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה. - לאון שרל, ליבוביץ פנינה
 

 .14/11* לא הוגשו בקשות לתיקון פרוטוקול 

 

 סדר יום:

 

   .דיווח פעילות סיירת הורים .1

 

 .ועונים לשאלות חברי המועצה שומרת איסק מציגים את הנושאגב' ו רפי רחמקיןמר 

 

 2דיון דו"ח רבעוני  .2

 

 מציג את הנושא. –ניר דני ש

 שואל שאלות. –מישה בלומנפלד 

 עונה. –אלי אבוטבול 

 

לבניית גדר בשטח ציבורי בסמוך לדברי שלום  ₪ 25,000ע"ס  1326תב"ר  .3

 ושלמה.

 

 מציג את הנושא. –אלי אבוטבול 

 

 החלטה:

לגדרות בשטח הציבורי בסמוך לדברי שלום  ₪ 25,000מאושר פה אחד תב"ר ע"ס 

 ושלמה.

 

 החלפת שרת דואר במועצה. - ₪  70,000ע"ס  1327תב"ר  .4

 

 מציג את הנושא. –דני שניר 

 

 החלטה:

 להחלפת שרת דואר במועצה. ₪ 70,000ע"ס  1327מאושר פה אחד תב"ר 

 

 עדכון תקציב. –פרויקט תכנית מפורטת  – ₪ 95,622 -ל 1286הגדלת תב"ר  .5

 

 מציג את הנושא. –דני שניר 

 

 החלטה:

, פרויקט תכנית מפורטת. של המשרד ₪ 95,622 -ל 1286ד הגדלת תב"ר מאושר פה אח

 להגנת הסביבה.



 

 . ₪ 5,220 –מתקן כיוון לסלים במגרש כדורסל  .6

 

 מציג את הנושא. –אלי אבוטבול 

 

 החלטה:

 .5,220לתשלום עבור מתקן לכיוון לסלים בסך של  1291מאושר פה אחד תב"ר 

 

 גרמניה. –ינוך ונציג המתנ"ס לאפינגן נציגי מח' הח 2אישור משלחת נסיעת  .7

 

 מציג את הנושא. –אלי אבוטבול 

 

 החלטה:

לתשלום חלקי של  ₪ 1,500מאושרת פה אחד הוצאת משלחת לאפינגן ומימון סך של 

 כרטיסי הטיסה.  המשתתפים במשלחת, מרים פאנויאן, עדנה חן ואריאל ליסמן. 

 

 הפיכת ברירות קנס לברירות משפט. –יועמ"ש  .8

 

 מציג את הנושא. –וסי ברזלי י

 

 החלטה:

, לפנות לשר המשפטים בבקשה לקביעת עבירות הקנס של המועצה מאושר פה אחד

 .לעבירות של ברירת משפט

 
 * דני ביתן יוצא מחדר הישיבות.

 

 עדכון שכר מזכיר המועצה. .9

 

  .מציג את הנושא -אלי

 .מציינים לחיוב את פעולתו של מזכיר המועצה –חברי המועצה 

 

 החלטה:

לשכר הבכירים החל ממשכורת  5% -מאושר פה אחד, עדכון שכר מזכיר המועצה ב

, )לאחר שעברו שנתיים מהעדכון האחרון( וזאת בכפוף לאישור משרד 2011נובמבר 

 הפנים. 

 

 רשם: דני ביתן

 אלי אבוטבול          דני ביתן                                                                            

 מזכיר המועצה                                 ראש המועצה                                             

 עתק: חברי המועצהה

 נוכחים          

 גב' רוממה תמאם, קצינת מחוז, משרד הפנים, חיפה          

 31043חיפה  4394משרד מבקר המדינה, אגף ה', ת.ד.           


