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פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 51/2
מישיבה שהתקיימה ביום א' ,י"ב שבט תשע"ה 1.2.2015 ,בשעה  18:00בבית המתנדב,
רח' חיים לוי.
נוכחים:

מאיר דהן
יגאל עובדיה
יצחק פסטרנק
שירי בן שמעון
אופירה מור
ישראל רוזנבוים
אבנר דבש
אהוד אביר לב
שלום קמיל

-

ראש המועצה
סגן ומ"מ ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

חסרים:

מוזמנים:

יערה ישורון
גבריאל גאון

-

חברת מועצה
חבר מועצה

ערן לבב

-

גזבר המועצה

סדר יום:
 .1שאילתה – שלום קמיל מיום 28.12.2014
 .2אישור לפתיחת תב"ר תכנון גני ילדים בסך  ₪ 240,000במימון :קרנות המועצה.
רצ"ב מכתב בקשה והסבר של מהנדס המועצה.
 .3אישור פרוטוקול ועדת מחיקת חובות חינוך  1/15מיום  .27.1.15רצ"ב הפרוטוקול.
 .4אישור תיקון בנוהל ועדה למחיקת חובות חינוך .רצ"ב הנוהל.
 .5הנחת פרוטוקול ועדת הנחות ארנונה  2/15מיום  27.1.2015על שולחן המועצה.
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מהלך הישיבה (נפתחה בשעה ) 00:11
מאיר דהן :אני פותח את ישיבת המועצה  .2/2015בתחילת דברי אני רוצה להשתתף בשם כל
חברי המועצה באבלו וצערו של רולי רוזנבוים על פטירתו של אביו .אנחנו ידענו קצת
באיחור שאבא של רולי נפטר אבל כולנו משתתפים בצערך ושלא תדע עוד צער.
 .0שאילתא של שלום קמיל.
מאיר דהן :אני אפתח עכשיו ברשותכם בשאילתא של שלום קמיל.
שלום קמיל :אני מבקש להסיר את השאילתא הזו מסדר היום .אם ארצה אנסח מחדש
ואשלח אותה שוב.
 .2אישור לפתיחת תב"ר תכנון גני ילדים בסך  ₪ 241,111במימון :קרנות המועצה.
מאיר דהן :למרות שאין תקציב למדינה ,אנחנו חייבים להמשיך ולהתקדם בהכנות לבניית
גנ"י .מדובר בתכנון  4גנים מתוכם שלושה במתחם אחד בשכונת בר לב וגן אחד ברחוב
המגן .כפי הנראה ההרשאות לא יגיעו לפני שיאושר תקציב המדינה ולפיכך אנו חייבים
להתקדם בתכנון .יש באמצע רחוב המגן  2מגרשים שמיועדים למבני ציבור .אני מבקש
אישור לתכנון.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר תכנון גני ילדים בסך  ₪ 241,111במימון קרנות
המועצה.
 .3אישור פרוטוקול ועדת מחיקת חובות חינוך  0105מיום  .21.0.05רצ"ב הפרוטוקול.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושר פרוטוקול ועדת מחיקת חובות חינוך  0105מיום 21.0.05
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 .4אישור תיקון בנוהל ועדה למחיקת חובות חינוך .רצ"ב הנוהל.
ערן לבב :בעבר אושר נוהל אבל הוגדרו בו רק חובות חינוך וגנ"י .מאחר ואנחנו רואים
במערכת הגביה שלנו חובות ישנים של מועדוניות ,פנימיות ונושאים נוספים שקשורים
במחלקת הרווחה שלא היה לוועדה סמכות לדון בהם ,אנחנו מבקשים להרחיב את
האפשרות של הועדה .הנוהל הוכן ע"י חברי הועדה כולל היועמ"ש.
מאיר דהן :מועדוניות זה משפחות רווחה ,פנימיות זה רק משפחות רווחה .ההשתתפות היא
סמלית .אבל משפחות לא תמיד משלמות את זה ולפעמים נרשמים חובות של שנים .הם
מבקשים להחיל את התקנון הזה על משפחות הילדים האלה.
ערן לבב :בבי"ס יש תשלומי עולים שמשולמים ישירות בבתי ספר .בי"ס גובה אותם והוא
יודע לתת את ההנחות שלו .אנחנו מדברים על תשלומי מועצה .זה לא קשור לתשלומי
עולים.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושר תיקון בנוהל ועדה למחיקת חובות חינוך בהתאם לרצ"ב.
 .5הנחת פרוטוקול ועדת הנחות ארנונה  2105מיום  21.0.2105על שולחן המועצה.
מאיר דהן :פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה  2/15מונח לפניכם.
מאיר דהן :הודעה אחרונה לפני סיום הישיבה .בשבוע הבא תצא המקהלה הווקאלית של בית
ספר התיכון שלנו עם  9בני נוער לפסטיבל בעיר התאומה מידון .בראש המשלחת יעמדו
טלי ,המורה למוזיקה ואופירה מור ,חברת המועצה.
שלום קמיל :אני מברך על יציאתה של משלחת זו.
הישיבה ננעלה (שעה )81:81
ירון טמיר  -מזכיר המועצה
_________________
מאיר דהן -ראש המועצה

המועצה המקומית מזכרת בתיה שד' אליהו  ,40864 4טל , TEL. 1599-59-7777 .פקסLocal Council: Mazkeret Batya 76804 ,FAX. 08-9349003 .
w w w . m a z k e r e t - b a t ya . m u n i . i l
מינהל כללי\ועדות המועצה\ועדת מליאת \\\172.30.112.1\mazkeret.batya.mpl$
.docהמועצה\פרוטוקולים\331138\2015

