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שהתקיימה ביום שני 12.6.2017
נוכחים :ד .אפרצב , ,א.זכריה ,ל .ליבוביץ ,ש .לבקוביץ ,ש.רואס ,י .זרגרי ,א.גורן ,י .גרוסמן.
חסרים :ל .שרייבר
מוזמנים :עו"ד א .נון ,א .ברמי ,ל .גבע

על סדר היום:
 .1פרוטוקול 282
ד .אפרצב :לא הוגשו תיקונים לפרוטוקול.
בעד :ד .אפרצב ,ל .לייבוביץ ,ש.לבקוביץ ,א .גורן.
נגד :א .זכריה
נמנעת :י .זרגרי ,י .גרוסמן ,ש .רואס.
החלטה:
פרוטוקול מליאה  282מאושר.
()4

.2דירות רחוב חוקוק
התקיים דיון בהשתתפות :ד .אפרצב ,א .זכריה ,א .נון ,י .זרגרי ,י .גרוסמן ,א .גורן ,ש.
לבקוביץ .עיקריי הדיון :חוקיות הדיון בסעיף טרם עברו שלושה חודשים ,הצורך בקבלת
החלטה בנושא  ,מבנים ריקים עליהם המועצה משלמת שכירות ,גובה השכירות בסך
 ,₪ 2400שימוש חורג ,סמכות ועדת הקצאות ,אי עמידת העמותות בקריטריונים ובשל כך
אי יכולת להקצאות ,פנייה לעמותות  ,תשובת העמותות ,הסבר על התהליך אותו עשתה
ועדת הקצאות ,האפשרות להעביר לרשות המתפללים את המבנה ללא תשלום או תמורת
תשלום סמלי ,כמות בתי הכנסת ביישוב ,הצורך בבית כנסת נוסף ,הצעה לפרסם קול
קורא.
הצעת ד .אפרצב כפי שניסח עו"ד א .נון מאשרים השכרת מבנה שתי הדירות ברחוב
חוקוק לעמותת צדק בנוסח ובתנאים שהוצעו ע" ועדת ההקצאות על פי סעיף )2(3ד'
בתוספת הרביעית לצו המועצות המקומיות .בתום תקופת השכירות תפורסם מחדש
ההקצאה.
בעד :א .גורן ,ד .אפרצב ,ל .לייבוביץ ,ש .לבקוביץ ,ש .רואס.
נגד :אורי ז.
נמנעים:י .זרגרי ,י .גרוסמן.
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הצעת א .זכריה :לדחות מכל וכול את הצעת ראש המועצה כפי שנוסחה על ידי היועץ
המשפטי למועצה ,מדובר בהליך בלתי תקין ,בלתי חוקי ,ועדת הקצאות חרגה מסמכותה
לשכת ראש
כאשר המליצה .בכל מקרה ובכל מצב מציע שלא יגבה כסף מהעמותה שתכנס ,שכן זו
המועצה
תהיה הפעם הראשונה שגובים כסף עבור מבנה בית כנסת.
בעד :א.זכריה
נגד :א .גורן ,ד .אפרצב ,ל .לייבוביץ ,ש .לבקוביץ ,ש .רואס.
נמנעים :י .זרגרי ,י .גרוסמן.
החלטה :מאשרים השכרת מבנה שתי הדירות ברחוב חוקוק לעמותת צמח צדק בנוסח
ובתנאים שהוצעו ע" ועדת ההקצאות על פי סעיף )2(3ד' בתוספת הרביעית לצו המועצות
המקומיות .בתום תקופת השכירות תפורסם מחדש ההקצאה.
( .)5

 .3תבחיני תמיכות 2018
א .ברמי :מבקש את אישור התבחינים זהים לתבחינים משנה קודמת.
מתקיים דיון בהשתתפות א .זכריה ,א .ברמי עיקרי הדיון :האם הוגשו בקשות חדשות
או שונות בשנה שעברה.
בעד :ד .אפרצב ,ל .לייבוביץ ,.ש .לבקוביץ ,ש .רואס ,א .זרגרי ,א .גורן ,י .גרוסמן(.)7
נמנע :א .זכריה)1(.
מצ"ב התבחינים.
החלטה :מאשרים תבחינים לתמיכות )7( 2018

.4תב"רים
א .ברמי :מציג את טבלת התב"רים.
מתקיים דיון בהשתתפות :י .זרגרי ,א .זכריה עיקרי הדיון תב"ר תוכנית לחיזוק הצפון ,תכני
התוכנית ,בקשה לראות את התכניות לכשיהיו מוכנות.
בעד :ד .אפרצב ,ל .לייבוביץ ,.ש .לבקוביץ  ,א .גורן ,ש .רואס ,י .זרגרי ,י .גרוסמן.
נמנע :א .זכריה (ביחס לתב"ר תוכנית לחיזוק הצפון).

מצ"ב הטבלה.
החלטה :אושרה פתיחת וסגירת תב"רים על פי הטבלה המצורפת.
(.)6
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 .5דיון בדוח רבעון ראשון 2017
א .ברמי :מציג את הדו"ח הרבעוני
מתקיים דיון בהשתתפות ש .לבקוביץ ,א .ברמי עיקרי הדיון גרעון בתקציב החינוך
שנובע מחודשי פעילות.
בעד :ד .אפרצב ,ל .לייבוביץ ,.ש .לבקוביץ  ,א .גורן ,ש .רואס ,י .זרגרי ,י .גרוסמן.
נמנע :א .זכריה.
החלטה :דו"ח רבעוני  2017 1מאושר()7
ד .אפרצב :מבקש לעלות בקשה שהוגשה היום ולא נמצאת בסדר היום של עובדת
המבקשת אישור לעבודה נוספת
א .זכריה :מתנגד
א .נון :מצריך הסכמת כל חברי המליאה.
 .6דג הגולן – מחיקת חובות:
א .ברמי מתאר את ההסדר המבוקש מדובר בסוגיה שמתנהלת מ  2007ונמצאת בטיפול
היועץ המשפטי של מילגם  ,זו חברה שפשטה רגל ואין סיכוי להברחת נכסים  .החוב
עומד על חצי מיליון ,רובו נובע מחיובים שיוצאים מידי שנה ,הנושא נידון בוועדת
הנחות שם הומלץ לקבל את חוות הדעת של היועץ המשפטי להסדר בסך  45אלש"ח
וסגירת התיק .יש יזם המעוניין להפעיל את העסק לאחר סגירת הנושא.
מתקיים דיון בהשתתפות :א .זכריה ,א .גורן ,א .ברמי ,ד .אפרצב ,עיקרי הדיון :המשך
החיוב ,סיבת הטיפול ע"י מלגם ,הרכב החוב , ,המלצת ועדת הנחות ,עתיד המקום ,לאחר
אישור המליאה יועבר לאישור משרד הפנים.
החלטה:
מאושר מחיקת חוב דג הגולן תמורת תשלום בסך  45אלש"ח( .פה אחד)
א.גורן :מבקש רשימה של בעלי העסקים בעיקר במרכז המסחרי שפועלים ללא טופס .4
מבקש שהנושא ידון במליאה הבאה.
ד .אפרצב :מבקש לבחון את הנושא.
י .זרגרי :מבקשת לעלות שאילתא
ד .אפרצב :לא ניתן לעלות בישיבה זו  ,הגישי בישיבה הבאה בצורה מסודרת.

רשמה :ל .גבע
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