
 

 

 
 

 1\17  -ת מועצה ישיב פרוטוקול
 בבניין המועצה  19:00בשעה    23.1.17 בתאריך  שנישהתקיימה ביום 

 
 

 :חסרים   :                           נוכחים
  יו"ר                               –רוני כהן 
 רותי ביידץ 
 אבי בן חמו 
 סולימן משה 
 ארז קריטי 
 מנשה ריימונד 
 קרמר גלעד 
  גליל סגרון 
 ישי חורי 
 מעהל נחמן 

 

 על סדר היום:
 הרכב מועצה דתית 

  1.177.077תב"ר גן שיכון ₪  

  150.000היטל השבחה בסך ₪ : 

 שמות לרחובות ₪ 85.000

 מתנ"ס   ₪ 30.000

 שיפוץ מעון שקד   ₪ 20.000

 תכנון   ₪ 15.000

 2017 לשנת אשראי היתר . 

 .שונות 

-------- 

 

 :8/16 אישור פרוטוקול קודם
 חברים בעד  10

 8\16אושר פרוטוקול  

 

 

 

 



 

 הרכב מועצה דתית    .2
 

 רוני: לפי בקשת רותי כל סיעה תחשוב ע"ש .

 גלעד : רוצים את ההרכב הקודם שהוגש למשרד פנים.

 רותי : אולי נפנה לבג"צ?

 .רוני : נפנה לשר להמשך ההרכב הישן 

 .,רב מקומי זכאי לבקשישי : רוני ,הבטחת שנלך לוועדת שרים ולא קיימת 

 מנשה : מה הוא ההרכב הישן?

 ניר קריטי. ששי בקל, ישי חורי, רוני: שלום חדד,

נציג לא רגיש  הביאו ממונה שלא בצדק, רותי : זאת הייתה החלטת מועצה שלא מומשה,
 לאינטרסים של תושבי המקום.

 החלטה : 
 הרכב מועצה דתית. יחד לירושלים לברר את הסוגיה של ורוני ,רותי ומנשה ייסע

 

 תב"רים : .3
 

 .₪ 1.177.077.  גן שיכון אל המעיין ,גן גליל בסך 3.1
הגינון והאחזקה . מימון של מ. הפיס  -רק לא בסכום המדויק  ,ר"כבר אישרנו את התברוני: 

 השוטפת היא באחריות המועצה.

 ל גם האחזקה השוטפת לפחות לשנה הראשונה.ורותי :צריך שכל פרויקט יכל

גלעד : אני חושב שלהשקיע בגן אחד כזה סכום זה בזבוז כספי, אולי כדאי לחלק את זה ולשקם 
 כמה גני שעשועים.

 גליל : צריך פעם אחת במהלך כל כך הרבה שנים להשקיע בשיכון המלוכלך והמסריח ולטפל בו.

 ארז : צריך להשקיע בקירות בשיכון שמתמוטטים ומהווים סכנת חיים.

 הכסף. וכום גדול מאד ,אם נוסיף עוד גן לא יספיק לנרותי :זה לא ס

 עם המעט נעשה הרבה.יה יותר. גלעד : תכנון מקסים ,כל אחד עושה כפי יכולתו זה כסף שלא יה

 ש"ח זה לא הרבה כסף.1.200.000מנשה : 

 מעלים להצבעה את תב"ר גן גליל 

 החלטה:
 נגד  1חברים בעד  9 

  ₪ 1.177.077גן בשיכון בסך  אושר תב"ר

 

 מקור מימון מענקי פיתוח : –. רוני מבקש את אישור החברים לתב"רים 3.2
  291.000בסך : 2016מענקי פיתוח ₪ : 

 שיקום מרחב ציבורי  ₪ 20.000

 כלי אצירה לאסוף פסולת מוצקה ₪ 50.000

 תשתיות ומוסדות ציבור ₪ 30.000



 הצללה גני שעשועים ₪ 51.000

 קום מדרכותיש ₪ 40.000

 תכנון כבישים ₪ 100.000

 החלטה:
 חברים בעד  10

 2016מענקי פיתוח  מקור מימון –ביצוע התב"רים לעיל  אושר

 . שיפוץ מוס"ח ברסלב:3.3
 , משולחנה של סיעת ש"ס  ,רוני :  קיבלנו הרשאות ממשרד החינוך לשיפוץ מוסדות חינוך ברסלב

 לפי הפירוט הבא :

 הקמת יבילים בית פייגא  ₪ 140.000

 הקמת יבילים גנ"י  ילדי חן  ₪ 140.000

 התאמות וחידוש מבנים ילדי חן ₪ 460.000

 בית פייגא חידוש מבנים. ₪ 125.000

 

 רוני :הקרוואנים מוזנחים ,זה כסף שקוף ממשרד החינוך.

 ארז : שחיתות של  ש"ס למבנים של החינוך.

 רותי : חשוב תכנון .

 

 החלטה:
 נגד 1 ים בעדחבר 9

 לשיפוץ מוסדות חינוך ברסלב. ,החינוך מ. מקור מימון  –בהתאם לפירוט לעיל רים "אושרו התב

 

 

 :  ₪ 150.000. תב"רים מהיטל השבחה בסך 3.4
 שילוט רחובות ₪ 85.000

 מתנ"ס שיפוץ בריכת שחייה ₪ 30.000

 שיפוץ מעון שקד  ₪ 20.000

 תכנון . ₪ 15.000

 

 החלטה:
 חברים בעד  10

 היטל השבחה .-לעיל, מקור מימון  רים"אושרו  התב

 

 

 

 



 אישור היתרי אשראי בבנקים למועצה מקומית יבנאל :  .4
 צריך את אישור המליאה . - 2017לקבל אשראי בבנקים לשנת  על מנתרוני: 

  ₪ 315.000בנק מרכנתיל היתר אשראי  על סך  -

   ₪ 550.000בנק דקסיה היתר על סך  -

 

 החלטה:
 חברים בעד . 10

 ואת היתר,  ₪ 315.000לבנק מרכנתיל בסך האשראי מליאת המועצה מאשרת פה אחד את היתר 
 . ₪ 550.000לבנק דקסיה בסך  האשראי

 שונות:.  5
 צעדת יבנאל:. 5.1

בוא נתאחד שלא תהייה צעדה בשבת , אני  - ביקש ממני אחדות–רוני : הייתה לי ישיבה עם גליל 
 מסכים.

 :הייתה צעדה והצבענו נגד שלא תעשה במימון המועצה.מנשה 

 רוני : משהו מתנגד להצעה של גליל?

 ארז : מתנגד, רוצה שהצעדה תתקיים בשבת.

מקבלת את מקום לדיבור ואחדות מתוך דיבור.  מחליטים על כפייה יש רותי : החלטה אומללה,
 החלטה רעה. הרעיון לשנות את זה ,אבל לא לכפות.

 נו ועדה שתדון בזה.משי. נוי שמוכנים לשבת ולהגיע להחלטהישי : יש שי

 גלעד: מצטרף לדבריה של רותי ומחזקם.

 ישי : קבענו שנקים וועדה ונשב לא לעשות את הצעדה בשבת.

 הפורום שמחליט לא משתתף בצעדה. -נפגםארז: נושא הצעדה ,יש טעם 

 גליל : אתה אומר דברים לא נכונים.

 נגד כפייה דתית.נחמן : יש הסכמה מלאה 

 לא תתקיים צעדה בשבת

 . תב"ר טוטו ווינר :5.2
  . ₪ ןמיליו 6.3מגרש שחב"ק כולל תאורה בסך של  רוני : קיבלנו הרשאה להקים אולם ספורט,

 מקור מימון :טוטו ווינר.

 המהנדס ואני נוסעים .  - . מוזמנים לראות סוגי אולמות30.1-ב

 בשיכון?נחמן : זה יכול להיות במגרש 

 רוני : לא, המגרש בשיכון מתפנה  תוך חודש וחצי.

 : קופת חולים לאומית חייבת לנו מגרש . ארז

לא תיתן פעילות לנוער , הם יתחילו לחפור. ם משחקיםיאם לא ניתן לילד סולימן : אני איש חינוך,
 סתובבו ברחובות.יהם 

 לדים האלו .במתנ"ס יש פרויקט לי ילדים בפנימיות . 36רוני : סידרנו 

 

 



 . מינוי דפנה קריאף למנהלת הארנונה :5.3
הסבה את תשומת ליבי שצריך אישור מועצה למינוי של דפנה  -}יועמ"ש{רוני :  רונית בן אלי

 צריך לרשום ברשומות. למנהלת הארנונה.

 ישי : איך לא נרשמה ושלחה מכתבים?

עכשיו כבר אין בה. הייה מופתעים בישירותי : אני לא בעד ,דבר ראשון צריך ליידע אותנו ושלא נ
 באפשרותנו להביע דעה.

 החלטה:
 נגד. 1חברים בעד  9

כמנהלת הארנונה במועצה  ,מליאת המועצה שבה ומאשררת את מינוייה של הגב' דפנה קריאף
 המקומית יבנאל.

 

 . העברת חשבון בית ספר נפתלי מבנק הדואר לבנק מרכנתיל :5.4
והם מעוניינים לנהל את חשבונם  ,לא מרוצה מהשירות של בנק הדוארברוריה : בית ספר נפתלי 

 בבנק מרכנתיל .

 החלטה:
 חברים בעד פתיחת חשבון הבנק . 10

בבנק מרכנתיל סניף  ,, עבור ביה"ס נפתליחשבון בנק פה אחד פתיחתמליאת המועצה מאשרת 
 . 023957772ענת קריטי ת.ז.   034513424מורשה חתימה קרן אריש ת.ז. . התבור

 

 

 

 גלעד : לא תקין שבאים לישיבת מועצה ומשחילים עוד סעיפים ולא יכולים לקיים דיון . 

 רוני: יש מסמכים שהגיעו ממש היום וחבל לא לאשרם.

 

 

--------- 

 הישיבה ננעלה .

 

 על החתום:
 
 

 ____________    _____________ 
 רוני כהן                              אברמסון ברוריה                                  

 מזכירת המועצה                                                            ראש המועצה 
 
 


