פרוטוקול מישיבה מליאה מספר 24/17 – 15
התקיימה ביום ראשון ה 5.12.17 -י"ז בכסלו תשע"ח בחדר הישיבות.
משתתפים:

מר זיו דשא
מר מאיר ואנונו
גב' פנינה סלומון
מר אפרים צוק
מר מימון אוחיון
גב' ריביק שני
מר אריה פולק

ראש המועצה
מ.מ ראש המועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה

חסרים:

מר יצחק בלה
גב' צילה רשף
מר צחי ברוך
מר מישה בלומנפלד
גב' יפעת יהל
מר מאיר אזוט

סגן ראש המועצה
חברת המועצה
חבר מועצה
חבר המועצה
חברת מועצה
חבר מועצה

נוכחים:

מר דני ביתן
מר אבי הוסמן
מר נדב הדר

מזכיר המועצה
גזבר המועצה
מהנדס המועצה

סדר היום:
* זכר נפטרים
* דיווחי ראש המועצה
סדר היום:
 .1תב"ר  1734ע"ס  ₪ 35,000להסדרת תשתית להקמת תחנות אוטובוס.
 .2אישור הלוואה בסך  4מליון  ₪והגדלת תב"ר  1544ב 3.35 -מליון  + ₪שינוי
תמהיל  -הרחבת בי"ס תיכון המושבה.
 .3הארכת "מבצע" לגביית חובות ארנונה.
 .4חיוב גובלים על פי חוק העזר  -טרומפלדור .27
 .5דיווח דו"ח כספי .2016
 .6הקצאת קרקע זכרון טוב.
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* זכר נפטרים
ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 30.11.17 – 1.11.17
בן שטרית ניקול ,טרבלסי יפה ,לוי הדויג רגיה ,מרגשוס פנינה ,אברהמס שלמה ,פינגל
אזקייס ,קליין חיים ,כהן אנט ,ענבי ניסים.
חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.
הערות לפרוטוקול:
אין הערות לפרוטוקולים  21/17ו.22/17 -
דיווחי ראש המועצה
•
•
•
•
•
•

מוכנות המועצה לשריפה – פורסמה כתבה בעיתון אשר לא משקפת את המציאות.
המועצה משפרת את עצמה בהתאם להמלצות של רח"ל ,ועדת בדיקה ,פיקוד העורף
ומשטרת ישראל ,גופי מדינה משבחים את מוכנות המועצה בחירום.
תקציב  – 2018מתקיימים בימים אלה דיונים עם מנהלי המחלקות לעמידה במסגרת
התקציבית.
תוכנית אב לחינוך – הוצגה בפני ועדת חינוך .נערכים לכל השינויים הצפויים
במסגרת תוכנית המתאר ויעדיה ,בשלב ראשון בוחנים פיזור אוכלוסייה ותשתיות
חינוך נדרשת.
אירועי חנוכה  -מתוכננים מגוון של אירועים לכל הגילאים .מסיבת חנוכה לציון 135
שנה לזכרון יעקב ,אירוע מרכזי במדרחוב ביום רביעי ה 13.12.17 -בשעה 17:00
כולם מוזמנים.
ערב בינלאומי לזכויות האדם עם צרכים מיוחדים.
מאבק הגז – נערך היום דיון במועצה הארצית .הועלתה בקשתנו להזיז את אסדות
הגז .מבקש להודות למאות התושבים שסייעו במחאה לרבות תלמידי בתי ספר
ותנועות נוער .המועצה הארצית דנה בנושא מיקום מיכל באתר חגית .נערכים לבג"צ
בנושא האסדות.

זיו דשא – מבקש לשנות את סדר היום ולדון בנושא מספר  6כסעיף ראשון.
החלטה:
מאושר פה אחד לדון בסעיף  6בתחילת הישיבה.
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 .6הקצאת קרקע זכרון טוב
דני ביתן – מציג את הנושא ,חולקו לפני כשבוע קלסרים המפרטים את הליך ההקצאה לרבות
פרוטוקולים ונייר המסכם את המלצת הועדה.
אוחיון מימון – מבקש לשבח את עבודת הועדה אשר עמלה שעות רבות על מנת להביא חוות
דעת מנומקת ,המבקשים מחפשים מזה כעשר שנים מקום להתפלל בו ,קיימת חשיבות רבה
להקים בית כנסת ,בתי כנסת הם הגנה על העם והמדינה ולכן מבקש מהחברים להצביע בעד.
אפרים צוק – לא רוצה להיכנס לוויכוח תיאולוגי .מדובר בנושא מנהלי בלבד .ההגנה היא
המדינה ,הציונות והצבא ,לכן לא צריך לקחת לכיוון המוצע .אין לי דבר כנגד היהדות .הייתי
במסייעים להקמת בית כנסת ברחוב ראובן כי לא היה איפה להתפלל ,הוחלט להתפלל בסגנון
צה"לי אחיד .אני מתנגד להקמת בית כנסת כיתתי ועדתי ,צריך לבדוק היכן צריך בית כנסת
כמשימה של המועצה ולא של מגזר.
פנינה סלומון – מאמינה בציונות ובדת כשני דברים חשובים .מסכימה שמדובר בנושא
מנהלתי ,מדובר בפעילות ציבורית ,הדרך לקבל את הקרקע היא דרך ועדת הקצאות .צריך
לבחון את פעילות כלל בתי הכנסת בישוב .ישנם בתי כנסת נוספים שאין בהם מקום להתפלל.
היעוד של השטח הוא מבנה ציבור ולכן אני בעד.
ריביק שני – רוצה לדבר על הפחדים שיש לאנשים משינויים באזור המגורים שלהם .מבינה
את הצורך אבל צריך להתחשב בפחדים לאור אירועים שקרו במקומות אחרים בארץ כגון
בחיפה ובבית שמש.
מאיר ואנונו – אין כל בעיה לעבור ליד בתי כנסת בשבת בישוב ,אנשים מכבדים אחד את
השני .בשבתות יש פעילות תיירותית רבה בישוב.
זיו דשא – זכרון הייתה מושבה חקלאית מאז ומעולם כיבדו את הדת ,היה כבוד הדדי ,אין
בזכרון יעקב רחובות סגורים ,הכל פתוח ,הקהילה הדתית לא דורשת זאת גם בסמיכות לבתי
כנסת .מכבוד לרב המושבה ,בעבר לא נסעו במסלול בו צעד רב המושבה ,יקותיאלי עזריאלי
ז"ל ,ממקום מגוריו ברחוב האורנים דרך הנשיא עד לבית הכנסת .אני חבר בקהילה היהודית
רפורמית ,גם אנחנו פתוחים לקהל הרחב ,אם ההליך ההקצאה תקין אני בעד .מבקש להודות
לכל מי שעסק במלאכה ,חברי ועדת הקצאות ,וגם תמר בר אל יניר ,יסמית דקל ודיקלה בלה,
מבקש לציין כי לא הייתה כל התערבות בעבודת הועדה .מדובר בהליך מקצועי ביותר ולכן
אני תומך בו ובתהליך ארוך מאוד .הקרקע המבוקשת בשטח חום של כ 3 -דונם ביעודים
מוגדרים .בכל האזור מערבית לצד דרך אהרון ,המייסדים ,פינלס ,אין כמעט בתי כנסת
ציבוריים ,בכל מרחב נווה הברון ,שמורה ושכונת יעקב כ –  8000תושבים יש בית כנסת
ציבורי אחד ברחוב ראובן .בכל המושבה יש כ 20 -בתי כנסת ציבוריים.
דני ביתן – מבקש לציין כי המלצת הועדה עומדת על הקצאת  1/2דונם שטח ובניית בית
כנסת שלא יעלה על  400מ"ר.
החלטה:
בעד אישור ההקצאה – זיו דשא ,מאיר ואנונו ,אוחיון מימון ,אריה פולק ,פנינה סלומון,
ריביק שני.
נגד – אפרים צוק.
ההקצאה מאושרת ,יוכן חוזה בהתאם לנוהל הקצאות אשר יובא לאישור המליאה.
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 .1תב"ר  1734ע"ס  ₪ 35,000להסדרת תשתית להקמת תחנות אוטובוס.
זיו דשא – מבקש להוריד את הנושא מסדר היום ,מבקש להודות לעמית אסימיני ונדב הדר על
העבודה המקצועית בקביעת מיקום תחנות.
 .2אישור הלוואה בסך  4מליון  ₪והגדלת תב"ר  1544ב 3.35 -מליון + ₪
שינוי תמהיל  -הרחבת בי"ס תיכון המושבה.
נדב הדר – צריכים להקים מבנה נוסף בתיכון המושבה ,כיתות והרחבת  2ממ"דים.
אבי הוסמן – מציג את הנושא ,על מנת לאפשר את בניית הכיתות לרבות תיכנון והצטיידות,
יש לקחת הלוואת פיתוח בהיקף של עד  4מליון  .₪מבקשים אישור עקרוני לקחת הלוואה,
להגדיל את התב"ר ולבצע שינוי תמהיל על מנת לזכות את הקרנות.
אפרים צוק – יש לדרוש ממשרד החינוך את ההפרשים לבניית בית הספר היות והם אישרו
את התוכנית.
החלטה:
בעד – זיו דשא ,מאיר ואנונו ,פנינה סלומון ,אוחיון מימון ,אריה פולק ,ריביק שני.
נגד – אפרים צוק.
מאושרת הלוואה בסך של עד  4מליון  ₪להגדלת תב"ר  1544ב 3.35 -מליון  ₪ושינוי
תמהיל להרחבת ביה"ס .מקור להגדלת התב"ר הלוואת פיתוח מבנק.
 .3הארכת "מבצע" לגביית חובות ארנונה.
אבי הוסמן – משרד הפנים מאפשר להאריך את מבצע הגבייה.
החלטה:
מאושר פה אחד להאריך את ה"מבצע" לגביית חובות ארנונה עד סוף דצמבר כמפורט
בתקנות.
 .4חיוב גובלים על פי חוק העזר  -טרומפלדור .27
נדב הדר – מציג את הנושא.
החלטה:
מאשרים פה אחד מכח חוק העזר לזכרון יעקב (סלילת רחובות) ,תשי"ח  1958 -להודיע על
חיוב גובלים ברחוב טרומפלדור .27
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 .5דיווח דו"ח כספי .2016
אבי הוסמן – מודה לצוות הגזברות ולמנהלי המחלקות שעשו רבות לאיזון תקציבי ,הגרעון
הרשום עומד על  722אלף  .₪הגרעון כולל הפרשה לגרעון מצטבר כך שהנטו עומד על 222
אלף  ,₪נציין כי גם השנה אין הסתייגויות לדו"ח וכי מספר הליקויים צומצם משמעותית.
נדרשים לעבות מקורות הכנסה נוספים.
זיו דשא  -עובדים בבקרה תקציבית על כל הוצאה ומקפידים להוציא כפי שמופיע בתקציב
ללא חריגות ,נדרשת התנהלות מושכלת בקרנות הרשות .אנחנו נמצאים בתהליך התייצבות.

רשם :דני ביתן

דני ביתן
מזכיר המועצה

זיו דשא
ראש המועצה

העתק :חברי המועצה
נוכחים
מר מרק ויין ,קצין מחוז ,משרד הפנים ,חיפה
משרד מבקר המדינה ,אגף ה' ,ת.ד 4394 .חיפה 31043
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