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  א"כסלו תשע' יז
  2010נובמבר  24 

  
  21 /2010'  יבת מליאה מספרוטוקול יש

   3.11.102א "בכסלו תשע' מיום טז                                 

  :נוכחים
   ראש המועצה -  מר הרצל בן ארי

  חבר מליאה -  ד מיכאל טפלו"עו
  חבר מליאה  -    מר אבי לנקרי
  חבר מליאה -    מר יורם לסר

  חבר מליאה -  יכלוביץמר בני מ
  חבר מליאה -    מר יגאל להב 

  חבר מליאה -  ד פיני דנינו"עו
  חברת מליאה -  שמחה אשואל ' גב
  

  :  חסרים
  מ וסגן ראש המועצה"מ -    מר אסי לוי

  מבקר המועצה - מר גרשון וינגורט        
  
  

  :משתתפים
  יועץ משפטי -ד ברוך חייקין        "עו

  גזבר המועצה - מר גיורא ראובני        
  ומנהל הלשכה מנהל מוניציפאלי -רגר           מר אריק זו

  מזכירת הלשכה - עדינה זהבי            ' גב
  ע"ר מועצת יש"יו -    דני דיין

  חינוך' מנהל מח -    יאיר ושדי 
  
  

  :סדר יום

 .ע מר דני דיין"ר מועצת יש"סקירה מדינית  מפי יו .1

 ).יורם לסרפ בקשת "ע( מי הורים בתי ספרתשלו .2

 .ס"חברה כלכלית ומתנ, דים מועצה"אישור חח .3

 .ס"דים חברה כלכלית ומתנ"אישור ערבות חח .4

 .אישור קריטריונים למתן תמיכות .5

 .רים"סגירת תב .6

 .₪ 20,000 -השתתפות משרד התחבורה –ר בטיחות בדרכים "תב .7

 . ₪  2.222           - השתתפות קרן פיתוח                                        
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 ע מר דני דיין"ר מועצת יש"מפי יוסקירה מדינית  : נושא לסדר יום 
  : הרצל 

 ע "ר מועצת יש"יו, ביקשתי את ידידי דני דיין, עקב המצב המדיני בו אנו נמצאים, ערב טוב
  .מדיניתהה לתת סקיר

  
  דני דיין

הסכמות איתם אך דובר על כאילו . ב"ההקפאה החוזרת עליה מדובר היא עסקה עם ארה
חשוב . ולא על מכתב נשיאותי לא על הקפאות נוספות, בפועל אין הסכמות לא על ירושלים

  . שבבניהגם בתים , נתניהו הסכים שההקפאה תחול על כל בית, להבין
כבר (ס הודיעו שהם יימנעו "שתה היתכנות להעברת ההחלטה בקבינט וימים היי 10לפני 

  .רךובכך נסללה הד) למעלה מחודש
ב בנושא ירושלים ובנושא "המחלוקות עם ארההאמת יצאה לאור והובהרו , למזלנו

  . וזה מה שגורם לעיכוב כרגע הקפאות נוספות
אשר מתנגדים למהלכים וגם זה מקשה , נעשתה עבודה פוליטית גדולה בתוך הליכוד

  . מ"פוליטית על רה
  .ים לתרחישים במטרה להיות ערוכמ בנושא "ל קדמי מול משרד רה"הקמנו חמ

  .ב רוצה לפתור את נושא הגבולות"הימים הללו ארה 90מהלך הנחת העבודה היא כי ב
והסכנה הגדולה היא  ההקפאה היא רק הסימפטום. זה קושי מהותי יותר מההקפאה עצמה

  . מ"מתוצאות המו
מהלך הסברתי ותודעתי גדול בצד הנגטיבי , דבר נוסף בו אנו עסוקים הוא נושא ההסברה

  . ש"תוך חיזוק הקשר של הציבור הישראלי ליו, פוזיטיביוה
  

  ).פ בקשת יורם לסר"ע(תשלומי הורים בתי ספר : נושא לסדר יום 

  )יורם אינו בדיון. (לבקשת יגאל יורד מסדר היום

  
  ס"חברה כלכלית ומתנ, דים מועצה"אישורי חח: נושא לסדר יום 

  
ם בתנאים כפי שסוכמו עם בפני המליאה מוגשת בקשה לאשר את הסעיפים הבאי

  :הבנקים

  .י תנאי הבנק"עפ 2011ח בבנק המזרחי לשנת "מלש 1.5ד של המועצה בסך "חח אישור      .1

ההכנסות העצמיות של הרשות ושיעבוד הארנונה לטובת בנק המזרחי  שיעבוד אישור      .2
  .ח"מלש 1.5ד של "חח למסגרת 2011לשנת 

י תנאי "עפ 2011בבנק אוצר החייל לשנת ₪  400,000של המועצה בסך  ד "חח אישור      .3
  .הבנק
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של הרשות ושיעבוד הארנונה לטובת בנק אוצר  העצמיותשיעבוד ההכנסות  ישורא  .4
  .ח"ש 400,000של  ד"למסגרת חח 2011החייל לשנת 

  .2011לשנת ₪  100,000ס "ס בבנק המזרחי ע"ד של המתנ"חח אישור      .5

 100,000ס "ס בבנק המזרחי ע"ד של המתנ"של המועצה למסגרת החח ערבות אישור      .6
  .י תנאי הבנק"עפ 2011לשנת ₪ 

  .2011לשנת ₪  170,000ס "ד של החברה הכלכלית בבנק המזרחי ע"חח אישור      .7

ס "ד של החברה הכלכלית בבנק המזרחי ע"של המועצה למסגרת החח ערבות אישור.     8
  .י תנאי הבנק"עפ 2011 שנת ל₪  170,000

  בעד  : הצבעה
  אושר פה אחד  :החלטה

  
  

  אישור קריטריונים למתן תמיכות: נושא לסדר יום 
  

   :גיורא
ולכן הצענו טיוטא , תמיכות . נתבקשנו לקבוע קריטריונים לאור העובדה שאנו מקימים ו

  .בנושא הקריטריונים
  

  :הרצל
י יגאל להוסיף גופים נוספים "הוצע ע. יכותלמתן תמ קריטריוניםהועברו במייל הצעה של 

. "או מוסדות דת/  מוסדות תרבות ו"לטיוטא המוצעת יתווסף אי לכך  .בנושאי תרבות
  .כפי שמצורף בזה אבקש לאשר את הקריטריונים ואת השיטה המוצעת לתמיכות

  פה אחד  : הצבעה
  אושר  :החלטה

  
  

  ר לועדת תמיכות"בחירת יו: נושא לסדר יום 
  

  :הרצל
  טפלו מיכאלד "עומוצע  –ר "עדה צריך למנות יוומהומיכלוביץ לאור התפטרות בני 

  פה אחד  : הצבעה
  אושר  :החלטה
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  רים "סגירת תב: נושא לסדר יום 
  

  :יגאל
  רים"טלפוני לסגירת תב/ מציע להבא להעביר אישור אינטרנטי 

  
 ₪  0 –סגירה ל   - גן טיפולי ובתי ספר משלבים -₪   54,200    385ר  "תב
  ₪  0 –סגירה ל   – מצפור גלעד -₪       65,000    397ר  "תב
  ₪ 0 –סגירה ל  - הצטיידות מבני חינוך חדשים -₪   132,300     407ר "תב
   ₪  244 -תקציב ב תהגדל -  2009בטיחות בדרכים      384ר "תב

  ₪ 49מימון מקרן עבודות פיתוח בסך של                      
  ₪  195                                            תחבורה                     

  פה אחד      : הצבעה
  אושר      :החלטה

  
  

  2010בטיחות בדרכים  - ₪  22,222בסך  415מספר ר "תב

 .₪ 20,000      -השתתפות משרד התחבורה 

  ₪ 2.222 -פיתוח לעבודות  השתתפות קרן
  פה אחד  : הצבעה

  אושר  :טההחל
  
  
  
  אריק זורגר: רשם                                         _____________________ 

  מוניציפאלית' ראש המועצה                                                      מנהל מח –הרצל בן ארי 
  ומנהל הלשכה                                                                                                    

  


