פרוטוקול מישיבת מליאה מספר 11/06 -13
ביום שלישי ה 26.09.06 -ד' בתשרי תשס"ז התקיימה ישיבת מליאה בחדר הישיבות במועצה.
משתתפים :מר אלי אבוטבול
מר חיים ליפא
מר איתמר בר עזר
מר ניסים שרעבי
מר אמיר צאירי
מר מימון אוחיון
מר מישה בלומנפלד
מר חגי מזורסקי
מר אפרים צוק
מר ארנון קרמר
מר יצחק בלה
מר דני שניר
עו"ד יוסי ברזלי
גב' לילך נוימרק
מר דני ביתן

חסרים:
נוכחים:

ראש המועצה המקומית
סגן ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
מ.מ .ראש המועצה
גזבר המועצה
יועץ משפטי
מהנדסת המועצה
מזכיר המועצה

סדר היום:
-

זכר נפטרים – ניסים שרעבי
אישור פרוטוקול 10/06 - 13

 .1תב"ר  1051ע"ס  - ₪ 7,000שילוט קשתות.
 .2תב"ר  821ע"ס  - ₪ 2,884,321בי"ס רננים.
 .3אישור ביצוע עבודה ע"ס  480,000מתב"ר .1036
 .4דיווח ועדת הנחות  -פרוטוקול .3/06
 .5תב"ר  - 1068גן טיול – אישור כספי לתכנון נוף –  ₪ 50,000כולל מע"מ.
 .6אישור דו"ח חצי שנתי .2006
 .7מלגה לספורטאי מצטיין ע"ס  – ₪ 1,500ראופמן בר.
 .8מכירת רכב רנו קנגו.
 .9תב"ר  - 972העברת תקבול משיכון עובדים בגין בניית מועדון נוער.
 .10פיצויים לפורשים.
 .11תב"ר  - 1060מכירת נכס רח' התפוח.
 .12החלטת ועדת תחבורה מיום – 2.08.06שינויים בצומת פינלס המייסדים הרצל.
 .13טגניה מלקו – סיוע כספי.
 .14תב"ר  1071ע"ס  ₪ 50,000כולל מע"מ  -פארק זכרון יעקב – (מדידות  ₪ 8,500לפני מע"מ,
הכנת תוכנית –  ₪ 30,000לפני מע"מ).
 .15הגדלת תקצוב משמר אזרחי ב₪ 2,500-
 .16תב"ר  - 1051מדידות לצורך תכנון כביש לבית עלמין –  ₪ 16,000לפני מע"מ.
 .17הקצאת קרקע – "סולם יעקב".

זכר נפטרים:
מר ניסים שרעבי מעלה את זכרם של הנפטרים מיום .31.08.06 – 1.08.06
אלמלך מרדכי ,ברומברג מרדכי ,זליקוב אסתר ,חזן נעים ,מנדלוביץ (מנדל) מנחם (ישראל),
שבילי מרגלית ,שהם מרדכי ,שמש אברהם.
חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.
אלי אבוטבול – מבקש לברך את התושבים משכונת נווה הברון .אתמול בלילה פנה אלי יו"ר
קהילת סולם יעקב וציין בפני כי הם מבינים כי הקצאת הקרקע ברחוב השיטה מעוררת מחלוקת
רבה בקרב חלק מתושבי השכונה וכי הוא מבקש שלא לדון בנושא .במצב נתון זה ולאור העובדה
שאין רב לבקשה במליאת המועצה ,אני רואה לנכון לעדכן אתכם כי לא יוקצה ברחוב השיטה
שטח לקהילת סולם יעקב והנושא יורד מסדר היום של מליאת המועצה.
-

אישור פרוטוקול 10/06 - 13

בהתאם לפניה של חבר המועצה אפרים צוק להלן תיקון פרוטוקול .10/06
בדברי ראש המועצה בסקירה הביטחונית יתווסף המשפט הבא:
"על פי הנחיות פיקוד העורף ,המועצה תפעל בהתאם לנוהל ירי טילים על ישראל ולא עפ"י ועדת
מל"ח /פס"ח .קב"ט המועצה ימסור המסמכים התומכים בזה".
* חגי מזורסקי עוזב את הישיבה.

 .1החלפת מדבקות לשילוט קשתות.
החלטה:
מאושר פה אחד סך של  ₪ 7,000לשיקום שלטי קשתות – תב"ר .1051
 .2תב"ר  821ע"ס  - ₪ 2,884,321בי"ס רננים.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  821ממשרד החינוך ע"ס  ₪ 2,884,321בי"ס רננים.
 .3אישור ביצוע עבודה ע"ס  480,000מתב"ר .1036
חיבור בתי ספר למערכת ביוב עירונית ,כחודש עבודה במתחם .מקור התקציב מתב"ר  1036או
ממנהלת הביוב על פי התחייבות שר התשתיות.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1036ע"ס  ,₪ 480,000הנחת קו ביוב.

 .4דיווח ועדת הנחות  -פרוטוקול .3/06
 .5תב"ר  ,1068גן טיול – אישור כספי לתכנון –  ₪ 50,000כולל מע"מ.

לילך גינת-נוימרק – מדובר ב 5%-מהיקף עבודה של כ 800 -אלף  ₪לתכנון נוף לגן טיול וזאת
מכספי יזמים שהבטיחו מימון לפרויקט.
החלטה:
בעד  -אלי אבוטבול ,חיים ליפא ,אוחיון מימון ,מישה בלומנפלד ,ניסים שרעבי ,איתמר בר עזר,
אמיר צאירי.
נמנע – אפרים צוק.
מאושר תב"ר  1068ע"ס  ₪ 50,000כולל מע"מ .מתכנן אמיר בלום.
 .6אישור דו"ח חצי שנתי .2006
הדו"ח משקף גרעון זמני של כ 1.849 -מיליון  ,₪פירוט הסיבות במסמך שצורף ע"י גזבר
המועצה.
החלטה:
בעד  -אלי אבוטבול ,חיים ליפא ,אוחיון מימון ,אפרים צוק ,.ניסים שרעבי ,איתמר בר עזר ,אמיר
צאירי. ,
נגד – מישה בלומנפלד
דו"ח כספי חצי שנתי מאושר.
 .7ספורטאי מצטיין – ראופמן בר.
מתן מלגה בסך  ₪ 1,500לספורטאי מצטיין הלומד בוינגייט.
החלטה:
בעד  -אלי אבוטבול ,חיים ליפא ,אוחיון מימון ,מישה בלומנפלד ,ניסים שרעבי ,איתמר בר עזר,
אמיר צאירי.
נמנע – אפרים צוק.
מאושר מתן מלגת ספורט ע"ס  ₪ 1,500לראופמן בר מתקציב תמיכות.

 .8מכירת רכב רנו קנגו.
בעקבות ההחלטה להעביר את רכבי המועצה באופן הדרגתי לשיטת הליסינג ,הוצע למכירה
במכרז פומבי פעמיים ,אך לא היו מציעים .לאור זאת מבוקש מהמחיאה לאשר לנהל מו"מ
למכירת רכב הרנו קנגו.
החלטה:

מאושר פה אחד ניהול מו"מ למכירת רכב רנו קנגו ,זאת לאור העובדה שבשני מכרזים פומביים
לא הוצעו הצעות – המליאה תעודכן בפירטי המכירה.
 .9תב"ר  - 972העברת תקבול משיכון עובדים בגין בניית מועדון נוער.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  972העברת תקבול של שיכון עובדים מבנית גן לבניית מועדון נוער תב"ר
 ,1007ברמת צבי ע"ס  .$100,000מאושר תחילת ביצוע כולל יועצים (חשמל – אלון רז,
בטיחות – יוסי פניני ,אינסטלציה – יוסי פניני ,מיזוג אויר – יגאל שושן) .יערך עדכון לחוזה
הפיתוח בין המועצה לבין שיכון עובדים ואמירי גן.
 .10פיצויים לפורשים.
החלטה:
מאושר פה אחד.
 .11תב"ר  - 1060מכירת נכס רחוב התפוח.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1060ע"ס  $ 349,168בש"ח על פי שער יציג של  ,4.386מכירת נכס
ברחוב התפוח על פי מכרז  .16/06כפוף לקבלת אישור ממשרד הפנים.
 .12החלטת ועדת תחבורה מיום – 2.08.06שינויים בצומת פינלס המייסדים הרצל.
אלי אבוטבול – ועדת התחבורה ביקשה להביא את הנושא לדיון בהנהלה ובמליאת המועצה לאור
העובדה שמדובר באחד הצמתים המסוכנים במושבה .על כן אני ממליץ להביא הצעות מיועץ
מקצועי בתחום על מנת למצוא פתרון תחבורתי לדיון במליאה .ההצעות יובאו לדיון במליאה.
החלטה:
מהנדסת המועצה מתבקשת להביא הצעת מחיר למתן יעוץ לאישור המליאה.

 .13טגניה מלקו – סיוע כספי
אלי אבוטבול – הבן הבכור במשפחה נהרג בתאונת דרכים .הבן סייע רבות בפרנסת המשפחה
ולאחר ביקור בבית המשפחה יחד עם חיים ליפא אני מבקש לאשר סיוע חד פעמי למשפחה בסך
של .₪ 6,000
החלטה:

מאושר פה אחד מענק חד פעמי של  ₪ 6,000למשפחה.
 .14תב"ר  - 1071פארק זכרון יעקב – .₪ 50,000
אלי אבוטבול – באזור מתוכנן פארק בהיקף של כ 40-דונם .מבקש לאשר תב"ר להכנת תוכנית
ומדידות.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1071ע"ס  ₪ 50,000כולל מע"מ.
 .15הגדלת תקצוב משמר אזרחי ב₪ 2,500-
החלטה:
מאושר פה אחד הגדלת תקצוב משמר אזרחי ב.₪ 2,500 -
* מישה בלומנפלד עוזב את הישיבה.
 .16מדידות לצורך תכנון כביש לבית עלמין –  ₪ 16,000לפני מע"מ.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1051ע"ס  ₪ 16,000לפני מע"מ.

דני ביתן
מזכיר המועצה
העתק :חברי מועצה
נוכחים
גדעון פרידמן ,קצין מחוז ,משרד הפנים ,חיפה

אלי אבוטבול
ראש המועצה

