 - 61 .91הודעת חברי המועצה קרן כצמן ודויד וודיס על התפטרותם מוועדת ביקורת במועצה
הודעתם התקבלה .הנושא יובא לדיון עם קבלת חו"ד היועצת המשפטית כיצד לנהוג.
 .02אישור חשבון עזר בבנק דקסיה עבור מרכז פיס קהילתי
הצעת החלטה :המועצה מאשרת פתיחת חשבון עזר מרכז פיס קהילתי בבנק דקסיה ישראל
(מימון ציבורי) בע"מ.
הצבעה פה אחד
 .09דיון – החלטה בעניין פיתוח שצ"פ בתחום התכנית הצ 961 /9-9 /ו' :
הצעת החלטה:
עמוס עזאני :א .עפ"י החלטת ועדת הערר המחוזית ,החובה לבצע את פיתוח השצ"פ חלה על יזם התכנית
(ולא על המועצה).
מכאן גם ההוראה שנקבעה בתקנון התב"ע הצ 611 /6-6/ו' כי תנאי לאכלוס בתי המגורים
הינו הביצוע בפועל של השצ"פ.
ב .המדובר במתחם המיועד ל 8 -בתי מגורים ,אשר מתוכו נבנה בית אחד ע"י עו"ד
חיימובסקי.
טרם ניתן לבית הנ"ל טופס  4בשל התנאי הנ"ל.
כמו כן ,הוגשה בקשה להיתר בניה ,ע"י ה"ה בוקר ,לבית מגורים נוסף.
לאור זאת יש לי רצון לסיים את הנושא ובלבד שהמועצה והתושבים ייהנו מהשטח הציבורי.
הצעת החלטה:
המועצה מסמיכה את היועצת המשפטית עו"ד חיה גוגיג ואת חבר המועצה עו"ד נחמיה יעקב לבוא
בדברים עם חב' נאות רייכמן תוך שמירה על העקרונות הבאים:
 .6יצירת מנגנון התחייבות של כל בעלי המגרשים לשלם את חלקם היחסי לפיתוח השצ"פ הנדון.
 .2מימון הפיתוח על ידי כל בעלי המגרשים יעמוד ע"ס .₪ 055,555
קרן כצמן :האם ההמלצות יובאו לאישור המועצה?
עמוס עזאני :בהחלטה אנו מסמיכים את היועצת המשפטית ואת חבר המועצה עו"ד נחמיה יעקב לבוא
בדברים על סמך העקרונות שצויינו .המלצותיהם יובאו לדיון המועצה.
הצעת החלטה :לאשר את הצעת ההחלטה:
הצבעה פה אחד.

 - 61 .00קבלת החלטה בעניין אירוע ביום העצמאות בעין-יעקב
עמוס עזאני :כפי שציינתי בישיבת ההנהלה מזה מס' שנים פונים אלי תושבים בבקשה לחדש מסורת של
קיום אירוע ביום העצמאות בשכונה .גם השנה פנו אלי לקיים אירוע ביום העצמאות במסגרת  10שנים
לאבן-יהודה ו 15 -שנה מדינה .העלות המתוכננת  ₪ 10,555שרובה להוצאות אבטחה ותיחום וזאת על
פי הנחיות גורמי הביטחון .על כן נדרש לאשר תקציב .כמו כן נדרש לאשר מקור תקציבי.
קרן כצמן :אני בעד האירוע אך מציעה כי הכספים ישולמו מהמתנ"ס ולא מהמועצה וזאת משום שבשנת
 2551היו עודפי תקציב במתנ"ס.
אבי אייזנמן :כפי שהוסבר לקרן בעבר העודפים שהיו במתנ"ס בשנת  2551היו בחשבון השוטף ושימשו
ברובם ככולם לסגירת גירעון העבר.
אני מצטער על כך שבכל הזדמנות ממשיכה קרן לצטט נתונים חלקיים ומטעים בניסיון לנגח ולפגוע
במתנ"ס.
אשר שמע :מקורות המימון המוצעים :תמיכות ₪ 61,055
פרסום ₪ 16,055
תאורת רחוב ₪ 01,555
סה"כ ₪ 10,555
קרן כצמן :האם הגופים להם יועדו התמיכות ייפגעו?
עמוס עזאני :הגופים להם יועדו התמיכות קיבלו על פי הסכום את שהוחלט.
הצעת החלטה :א .לאשר את התב"ר
ב .לאשר את מקורות המימון.
הצבעה פה אחד.
אבי אייזנמן :אני מבקש לציין כי עובדי המתנ"ס לא יוכלו לעסוק באירוע זה הואיל והם יהיו באירועי יום
העצמאות עד השעות המאוחרות .יש לקבוע מנגנון שיטפל באירוע.
 .02מינוי ועדה לבחינת הסכמי פשרה בעניין תביעות ביטוח
אלי גטר :מוגשות למועצה תביעות ביטוחיות שונות אשר מועברות לטיפול חב' הביטוח באם מעבר לגבול
ההשתתפות העצמאית קיימים מצבים בהם חב' הביטוח מגיעות לפשרה עם התובע .חב' הביטוח ממליצה
למועצה להסכים לפשרה .נדרש מנגנון של הרשות לאשר את התביעות .כמו כן לדון ולאשר תביעות שהן
מתחת להשתתפות העצמית.

 - 68הצעת החלטה :חברי הוועדה :סגן ראש המועצה מר אבי הררי ,היועצת המשפטית עו"ד חיה גוגיג ,יועץ
הביטוח מר עודד וורמל .מזכיר המועצה ירכז את הנושא.
הצבעה פה אחד.
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מזכיר המועצה
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ראש המועצה

