פרוטוקול מישיבה מליאה מספר 7/12 – 14
התקיימה ביום שלישי ה 1.5.12 -ט' באייר תשע"ב בחדר הישיבות.
משתתפים

מר אלי אבוטבול
מר יצחק בלה
מר אפרים צוק
גב' רבקה שני
גב' מירב אמתי
מר אריה פולק
גב' אריאלה ויזמן
מר מישה בלומנפלד
מר ואנונו מאיר
מר צחי ברוך

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

חסרים:

מר חיים ליפא
מר מימון אוחיון
מר אבנר שבתאי

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

נוכחים

מר דני שניר
מר דני ביתן
מר ניר קבלו
גב' אורית סקר
עו"ד יוסי ברזלי

גזבר המועצה
מזכיר המועצה
מנהל מח' תפעול
מהנדסת המועצה
יועמ"ש

* תעודת הוקרה יאיר מורטוב.
סדר יום:
 .1תב"ר  1350ע"ס  ,₪ 300,000פרויקט ווינר לקהילה  ₪ 200,000 ,2012מענק
המועצה להסדר בספורט.
 .2ביטול תב"ר  1301בסך  - ₪ 60,000הפעלת נוער במצוקה.
 .3ביטול תב"ר  1303בסך  - ₪ 100,000הצטיידות למתנ"ס.
 .4סגירת תברים מאוזנים .2011
 .5הגדלת תב"ר  1277בב 16.5 -אלף  ₪ל 116 -אלף  ,₪תשתיות במתחם החיטה.
 .6אישור תמיכות .2012
 .7החלפת יו"ר ועדת דיור בר השגה ודיור מוגן.
 .8החלפת יו"ר ועדת ביקורת.
 .9מענק עליה חלק ב' – הפועל בנות זכרון.
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 .10עדכון שכר מהנדסת מועצה.
 .11חיוב גובלים רחוב תאשור ותדהר.
 .12בקשה לתמיכה עבור קייטנת קיץ לציבור החרדי –  ,₪ 30,000והשתתפות במימון
שעות בריכה נפרדת לגברים ונשים – .₪ 15,000
 .13הסכם השכרת שטח מכבי לאירועי יום העצמאות.
 .14ח.ת – .עובד מחלקת התפעול ,אישור פיצויים – סיום העסקה.
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* זכר נפטרים.
ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 30.4.12 – 1.4.12
אוחיון רחל ,זיסמן צבי ,ליפמן שרה ,פורת חנה ,פלדוורי מלבינה ,ראובן שרה ,שרון
רבקה.
חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.
* לא הוגשו בקשות לתיקון פרוטוקול מספר 6/12
דיווחי ראש המועצה :
א .פסטיבל פסח ,אירועי יום הזכרון ויום העצמאות.
ב .הדברת יתושים – דיווח על הטיפול שנעשה להדברת היתושים.
ג .יאיר מורטוב  -אלי אבוטבול ,מוקיר את פעילותו של מר יאיר מורטוב
להנצחת חללי צה"ל ודאגה לבני משפחותיהם.
ד .מציין שעו"ד יוסי ברזלי היועץ המשפטי של המועצה זכה לתעודת
הצטיינות בצבא התעודה הוענקה לו ע"י הפרקליט הצבאי הראשי .ראש
המועצה מברך אותו על כך.
ה .מדווח על פרויקט התקנת המצלמות ,במסגרת שיפור אמצעי האבטחה
בישוב.
 .1תב"ר  1350ע"ס  ,₪ 300,000פרויקט ווינר לקהילה ₪ 200,000 ,2012
מענק המועצה להסדר בספורט ₪ 100,000 ,מקרן השבחה.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1350ע"ס  ,₪ 300,000פרויקט ווינר לקהילה 200,000 ,2012
 ₪מענק המועצה להסדר ההימורים בספורט ,היתרה מקרן השבחה.
 .2ביטול תב"ר  1301בסך  - ₪ 60,000הפעלת נוער במצוקה.
דני שניר – מציין שמשרד הפנים לא אישר את התב"ר.
החלטה:
מאושר פה אחד ביטול תב"ר  1301בסך .₪ 60,000
 .3ביטול תב"ר  1303בסך  - ₪ 100,000הצטיידות למתנ"ס.
דני שניר – מציין שמשרד הפנים לא אישר את התב"ר.
החלטה:
מאושר פה אחד ביטול תב"ר  1303בסך  - ₪ 100,000הצטיידות למתנ"ס.
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 .4סגירת תברים מאוזנים .2011
דני שניר – מציג את הנושא.
בבדיקת תברים שהסתיימו ,נמצא כי התברים הנ"ל מאוזנים ועל כן יש לסגור אותם,להלן
הפירוט:
תב"ר  – 1078גן אקולוגי משנת .2006
תב"ר  – 1150הסכם בית ניר משנת .2008
תב"ר  – 1170תשתיות בזק משנת 2008
תב"ר  – 1174צביעת מעברי חציה משנת .2008
תב"ר  – 1188שדרוג שרת מחשבים משנת 2008
תב"ר  – 1190מתקני חצר גני ילדים משנת .2008
תב"ר  – 1191מרכיבי ביטחון גני ילדים משנת .2008
תב"ר  – 1196בית כנסת רמז ,שיפוץ והרחבה משנת .2008
תב"ר  – 1202שירותי הפעלת נוער משנת .2008
תב"ר  – 1206בית אנגל השמורה משנת .2008
תב"ר  – 1209מימון החזר הלוואות משנת .2008
תב"ר  – 1216הפעלת נוער במצוקה משנת .2009
תב"ר  – 1219הסכם בית ניר  2009משנת .2009
תב"ר  – 1221הדברה  2009משנת .2009
תב"ר  – 1223תכנון רחוב קיבוץ גלויות משנת .2009
תב"ר  – 1236הצמחה יעבץ  +החלפת אסבסט משנת .2009
תב"ר  – 1238סימון והתקני בטיחות משנת .2009
תב"ר  – 1247בי"ס יעבץ שורשים משנת .2009
תב"ר  – 1251הסדרת תנועה בי"ס קשת רח' השיטה משנת .2010
תב"ר  – 1254תכנון תב"ע – מגרש כדורגל משנת  – 2010בוטל.
תב"ר  – 1262פסטיבל פסח משנת .2010
תב"ר  – 1283טיפול חצר משחקים משנת .2011
תב"ר  – 1297משיכת כספי פיתוח מהוועדה – בוטל.
תב"ר  – 1300אירועי קיץ חזרה לביה"ס משנת .2011
החלטה:
מאשרים פה אחד סגירת תב"רים מאוזנים לשנת .2011
 .5הגדלת תב"ר  1277בב 16.5 -אלף  ₪ל 116 -אלף  ,₪תשתיות במתחם
החיטה.
החלטה:
מאושר פה אחד הגדלת תב"ר  1277ב 16.5 -אלף  ₪ל 116 -אלף ₪
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 .6אישור תמיכות .2012
אלי אבוטבול – מציג את המלצת ועדת התמיכות ,מציין כי בהמשך השנה יוגדל ככל
הנראה התקציב .בכפוף לשנויים המתאימים בתקציב המועצה.
החלטה:
מאושר פה אחד התמיכות והתבחינים לתמיכות לשנת .2012
 .7החלפת יו"ר ועדת דיור בר השגה ודיור מוגן.
יוסי ברזלי – מסביר את הסיבות להחלפת יו"ר הועדה.
החלטה:
מאשרים פה אחד את מינויו של רו"ח ניר נחמני ליו"ר ועדות דיור בר השגה ודיור מוגן.
 .8החלפת יו"ר ועדת ביקורת.
אלי אבוטבול – אריאלה ויזמן מבקשת שמישה בלומנפלד יחליף אותה בתפקיד יו"ר ועדת
הביקורת.
החלטה:
מאושר פה אחד להחליף את יו"ר ועדת הביקורת .מישה בלומנפלד ימונה כיו"ר הועדה.
 .9מענק עליה חלק ב' – הפועל בנות זכרון.
אלי אבוטבול – מציין כי המליאה אישרה ב ,2011 -מענק עליה של  ₪ 50,000שיחולק
לשתי שנות תקציב.
החלטה:
מאושר פה אחד סך של  ₪ 25,000להשלמת מענק העלייה ,מתקציב תמיכות כללי.
 .11חיוב גובלים רחוב תאשור ותדהר
דני שניר – מבקש לחייב את התושבים הגובלים ברחוב תדהר ותאשור בקטעים
הרלוונטיים על פי חוק עזר סלילת כבישים ומדרכות.
החלטה:
מאשרים פה אחד ,מכח חוק העזר לזכרון יעקב (סלילת רחובות) ,תשי"ח  1958 -להודיע
על חיוב בדמי השתתפות לבעלי הנכסים הגובלים ברחובות תדהר ותאשור .מח' ההנדסה
תוציא הודעה לגובלים.
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 .12בקשה לתמיכה עבור קייטנת קיץ לציבור החרדי –  ,₪ 30,000והשתתפות
במימון שעות בריכה נפרדת לגברים ונשים – .₪ 15,000
אלי אבוטבול  -מציג את בקשתו של חבר המועצה ,מר אריה פולק .מבקש לאשר בהיקף
שאושר בשנה שעברה.
החלטה:
בעד -אלי אבוטבול ,איציק בלה ,צחי ברוך ,מירב אמתי ,אריה פולק ,אריאלה ויזמן ,מאיר
ואנונו ,ריביק שני.
נגד -מישה בלומנפלד.
מאושר סך של  ₪ 30,000לסבסוד קייטנות לנזקקים במגזר החרדי מתקציב תמיכות כללי
 2012ובתיאום עם מח' הרווחה .כמו כן מאושר פה אחד סך של  ₪ 15,000לסבסוד
כניסה לבריכה מתקציב תמיכות כללי .2012
 .13הסכם השכרת שטח מכבי לאירועי יום העצמאות.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא .מציין כי במהלך השנה נערכו ויערכו מספר אירועים
במגרש הכדורגל.
החלטה:
מאשרים פה אחד סך של  ₪ 15,000תשלום בגין שימוש במגרש הכדורגל.
 .14ח.ת – .עובד מחלקת התפעול ,אישור פיצויים – סיום העסקה.
החלטה:
מאושר פה אחד סיום העסקה של ח.ת ותשלום פיצויים.
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* אורית סקר יוצאת מחדר הישיבות.
 .10עדכון שכר מהנדסת מועצה.
אלי אבוטבול – מציין לחיוב את עבודתה של מהנדסת המועצה .מבקש לעדכן את שכר
המהנדסת ל 85% -משכר הבכירים.
החלטה:
מאושר פה אחד ,עדכון שכר מהנדסת המועצה ל 85% -משכר בכירים החל ממשכורת יוני
 2012וזאת בהתאם לחוזר מנכ"ל מדצמבר .2002
רשם :דני ביתן

דני ביתן
מזכיר המועצה

אלי אבוטבול
ראש המועצה

העתק :חברי המועצה
נוכחים
גב' רוממה תמאם ,קצינת מחוז ,משרד הפנים ,חיפה
משרד מבקר המדינה ,אגף ה' ,ת.ד 4394 .חיפה 31043
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