פרוטוקול מישיבת מליאה מספר 12/06 -13
ביום שלישי ה 21.11.06 -ב' בחשון תשס"ז התקיימה ישיבת מליאה בחדר הישיבות במועצה.
משתתפים :מר אלי אבוטבול
מר חיים ליפא
מר איתמר בר עזר
מר ניסים שרעבי
מר מימון אוחיון
מר מישה בלומנפלד
מר חגי מזורסקי
מר אפרים צוק
חסרים:
נוכחים:

מר יצחק בלה
מר ארנון קרמר
מר אמיר צאירי
מר דני שניר
עו"ד יוסי ברזלי
גב' לילך נוימרק
מר אילן ורד
מר דני ביתן

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

סדר היום:
 זכר נפטרים – ניסים שרעבי אישור פרוטוקול 11/06 - 13 .1תב"ר  1074תיקון רצפת  P.V.Cמתנ"ס ( ,)₪ 7,124בי"ס החורש  -חדרי שקט ( )₪ 6,000ושיפוץ
מתקני משחקים.
 .2תב"ר  – 935מט"ש  -הגדלת הלוואה ע"ס .₪ 1,300,000
 .3תב"ר  1021ע"ס  – ₪ 1,202,212סגירת תב"ר.
 .4סיום העסקה אישור פיצויים
 .5אישור סייעת הוראה ל 3-כיתות א' – בית ספר החורש ( 30שעות שבועיות).
 .6תב"ר  – 1036הצמחה  2כיתות ו' בי"ס החיטה – הרשאת משרד החינוך ע"ס .₪ 696,696
 .7תב"ר  – 1070משרד להגנת הסביבה –  ₪ 122,880להפרדת גזם ופסולת בניין.
 .8עדכון תקציב המועצה הדתית – תוספת של .₪ 163,871
 .9תב"ר  – 1030ע"ס  ₪ 200,000השלמת עבודות פיתוח בי"ס נילי.
 .10תב"ר שירותי תרבות מתנ"ס – .₪ 107,000
 .11תב"ר ( 1031דרך אהרון) – עדכון תב"ר וסגירה.
 .12תב"ר  – 1040עדכון עבודות וסגירה.
 .13תב"ר ( 993מעגל תנועה דרך שרה) – עדכון הוצאות וסגירה.
 .14תב"ר ע"ס  - ₪ 150,000קו תיעול מבית העלמין.
 .15העברת מתחמי גינון לקבלן.

זכר נפטרים:
מר ניסים שרעבי מעלה את זכרם של הנפטרים מיום .31.10.06 – 1.09.06
גץ אברהם ,עמור דניס ,ישראל דוד ,ברונשטיין לאה ,טל שלומית ,בונשטיין כוכב ,טמור שלמה,
גרינקר אריאל ,מדקדנקו רחל ,צר'נישבה אירינה ,סגל אברהם ,שמש אליהו.
חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.
אישור פרוטוקול 11/06 - 13
החלטה:
מאושר פה אחד.
 .1תב"ר  1074תיקון רצפת  P.V.Cמתנ"ס ( ,)₪ 7,124בי"ס החורש  -חדרי שקט
( )₪ 6,000ושיפוץ מתקני משחקים.
החלטה:
בעד  -אלי אבוטבול ,חיים ליפא ,איתמר בר עזר ,ניסים שרעבי ,מימון אוחיון ,מישה בלומנפלד,
חגי מזורסקי.
נגד  -אפרים צוק.
תב"ר  1074ע"ס  ₪ 107,124מאושר.
 .2תב"ר  – 935מט"ש  -הגדלת הלוואה ע"ס .₪ 1,300,000
החלטה:
בעד  -אלי אבוטבול ,חיים ליפא ,איתמר בר עזר ,ניסים שרעבי ,מימון אוחיון.
נגד  -אפרים צוק .מישה בלומנפלד ,חגי מזורסקי.
הגדלת תב"ר  935בסך של  1.3מיליון  ₪מאושר.
 .3תב"ר  1021ע"ס  – ₪ 1,202,212סגירת תב"ר.
החלטה:
סגירת תב"ר  1021ע"ס  ₪ 1,202,212מאושר פה אחד.
 .4סיום העסקה אישור פיצויים:
אושר הדיווח על תשלום הפיצויים.

 .5אישור סייעת הוראה ל 3-כיתות א' – בית ספר החורש ( 30שעות שבועיות).
אלי אבוטבול – לאור בקשת מח' החינוך ולאור העובדה שקיימת צפיפות בכיתות א' בבית הספר
החורש ,מבקש לאשר סייעת הוראה לכיתות אלה ביקף של  30שעות שבועיות.
החלטה:
מאושר פה אחד העסקת סייעת בהיקף של  30שעות שבועיות לכיתות א' בבית ספר החורש.
 .6תב"ר  – 1036הצמחה  2כיתות ו' בי"ס החיטה – הרשאת משרד החינוך ע"ס
.₪ 696,696
דני שניר – משרד החינוך אישר מתן מענק לבניית  2כיתות ו' בבית ספר החיטה.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1036ע"ס .₪ 696,696
 .7תב"ר  – 1070משרד להגנת הסביבה –  ₪ 122,880להפרדת גזם ופסולת בניין.
חיים ליפא – המשרד להגנת הסביבה אישר למועצה מענק בסך  ₪ 122,880להקמת מתחמי
מיחזור והפרדת גזם ופסולת בניין סכום זה יספיק לבניית כ 5-נקודות מחזור לאור העובדה
שהמועצה בונה בעצמה את אותם מרכזים והכסף משמש בעיקר לרכישת חומרים.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1070ע"ס .₪ 122,880
 .8עדכון תקציב המועצה הדתית – תוספת של .₪ 163,871
דני שניר – נתקבלה דרישה ממשרד ראש הממשלה ,הממונה על תיק הדתות ,לעדכן את תקציב
המועצה הדתית בזכרון יעקב לאור העובדה שהתקציב מתחלק  60%ע"ח המועצה ו 40%-משרד
ראש הממשלה .התוספת המבוקשת עומדת על .₪ 163,871
החלטה:
בעד  -אלי אבוטבול ,חיים ליפא ,איתמר בר עזר ,ניסים שרעבי ,מימון אוחיון.
נגד  -אפרים צוק .מישה בלומנפלד ,חגי מזורסקי.
עדכון תקציב אושר.

 .9תב"ר  – 1030ע"ס  ₪ 200,000השלמת עבודות פיתוח בי"ס נילי.
לילך גינת-נוימרק – הפרויקט הושלם ונדרשנו לתוספת של כ ₪ 200,000 -לסיום העבודות.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1030ע"ס .₪ 200,000
 .10תב"ר תרבות מתנ"ס – .₪ 107,000
דני שניר – מבקש לאשר תב"ר למספר שירותים/אירועים שבוצעו עבור המועצה ע"י המתנ"ס
בעבר וטרם שולמו בסך של .₪ 107,000
החלטה:
בעד  -אלי אבוטבול ,חיים ליפא ,איתמר בר עזר ,ניסים שרעבי ,מימון אוחיון.
נגד  -אפרים צוק .מישה בלומנפלד ,חגי מזורסקי.
תב"ר

ע"ס  ₪ 107,000מאושר.

 .11תב"ר ( 1031דרך אהרון) – עדכון תב"ר וסגירה.
דני שניר – על מנת לסגור את התב"ר נדרשת תוספת של  ₪ 53,393מכספי היטלי השבחה.
החלטה:
מאושר פה אחד עדכון וסגירת תב"ר  1031ע"ס .₪ 53,393
 .12תב"ר  – 1040עדכון עבודות וסגירה.
דני שניר – בתב"ר זה קיימת יתרת זכות בסך  .₪ 157,937הפרש זה יעבור למימון תב"ר 1021
ע"ס  ₪ 57,937לביצוע כבישים ולתב"ר  1039ע"ס  ₪ 100,000לסלילת כביש ברח' יגאל
אלון.
החלטה:
מאושר פה אחד עדכון וסגירת תב"ר  1040ע"ס .₪ 157,937

 .13תב"ר ( 993מעגל תנועה דרך שרה) – עדכון הוצאות וסגירה.
דני שניר – מבקש לאשר עדכון תב"ר מ ₪ 300,000 -ל ₪ 529,197 -מכספי היטלי השבחה.
החלטה:
מאושר פה אחד עדכון לתב"ר  993בסך של .₪ 229,197
 .14תב"ר ע"ס  - ₪ 150,000קו תיעול מבית העלמין.
לילך גינת נוימרק – יש צורך דחוף בביצוע קו תיעול מבית העלמין לרחוב ביאליק למניעת
שיטפונות באזור .הדחיפות נובעת מהעבודה שאנו מקפיאים תחילת בניית פרטית במקום עד
להטמנת קו התיעול.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר ע"ס .₪ 150,000
 .15העברת מתחמי גינון לקבלן.
חיים ליפא – לאחר בחינת הצרכים בשטח ואי היכולת של המועצה לעמוד בטיפול בכל מתחמי
הגינון במועצה לרבות טיפול במתקנים ,הוחלט כי הדרך הנכונה והזולה ביותר תהיה בהפעלת
אותם מתחמים ע"י קבלן גינון וזאת מבלי לפגוע בעובדי המועצה .לשליטת הקבלן יועברו כ200 -
דונם של גינות ציבוריות ,במסגרת זו יתקן הקבלן את כל הליקויים שמפורטים בדו"ח של מכון
התקנים שבגינו זומנה המועצה לשימוע .במקביל ינהל הקבלן את כח האדם של מח' הגינון כאשר
יפקח עליו מנהל מח' הגינון של המועצה.
דני שניר – מבקש שהנושא יטופל רק לאחר ההחלטה על תקציב  2007מאחר והוצאה נוספת
הינה גרעונית.
החלטה:
בעד  -אלי אבוטבול ,חיים ליפא ,איתמר בר עזר ,ניסים שרעבי ,מימון אוחיון.
נגד  -אפרים צוק .מישה בלומנפלד ,חגי מזורסקי.

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

אלי אבוטבול
ראש המועצה

מישה בלומנפלד – מתריעה וטוען שהליך אינו הליך נכון ,המועצה יקשה בעבר להגדיל את
תקציב המט"ש ב 1.5 -מיליון  ₪והיום מבקשת עוד  1.3מיליון  .₪לדעתי הדבר לא תקין.

