פרוטוקול מישיבה מליאה מספר 6/12 – 14
התקיימה ביום שלישי ה 3.4.12 -י"א בניסן תשע"ב בחדר הישיבות.
משתתפים

מר אלי אבוטבול
מר יצחק בלה
מר אבנר שבתאי
מר צחי ברוך
מר אפרים צוק
מר מימון אוחיון
גב' מירב אמתי
מר אריה פולק
גב' אריאלה ויזמן
מר מישה בלומנפלד

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

חסרים:

מר חיים ליפא
גב' רבקה שני
מר ואנונו מאיר

חבר מועצה
חברת 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

סדר יום:
 .1תב"ר  1321בסך  1.07מליון  ₪לבניית גן ילדים (זמיר) בחלומות זכרון.
 .2תב"ר  1322בסך  1.07מליון  ₪לבניית גן ילדים בנווה הברון.
 .3תב"ר  1336בסך  1.07מליון  ₪לבניית גן ילדים (עפרוני) בחלומות זכרון.
 .4תב"ר  1346ע"ס  ₪ 200,000לתכנון מערכת לסילוק שפכים.
 .5הקצבה של  ₪ 12,000לציור פילרים.
 .6תב"ר  1293ע"ס  16מליון  ₪לפארק זכרון יעקב.
 .7תב"ר  1351ע"ס  ₪ 160,000להסדרת תאורה ברחוב המייסדים.
 .8רבעון  – 2011 4דיווח.
 .9קמחא דפסחא תשע"ב – .₪ 42,000
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 .10ו .ג -.יוצא לפנסיה ב 01/04 -עובד מח' התפעול .סיום העסקה של אילן ורד בסוף
אפריל  ,2012סיום העסקה ופיצויים ל .ש – .סייעת מחליפה גני ילדים ,ג.ד עובד
מחלקת תפעול הוכר  100%נכות ע"י ביטוח לאומי.
 .11תמיכה  ₪ 5,000צעדת אקים.
 .12אישור הקמת עמותה לתועלת הציבור – מתנ"ס.
 .13שיתוף פעולה עם עמותת כרמלים ,אישור השתתפות חודשית בסך .₪ 4,000
 .14אישור חיוב גובלים על פי חוק עזר סלילה ש + 619/ש.343/
 ₪ 5,000 .15לתקצוב מימונה לנוער – "מימונוער" .
 .16אישור יקירי זכרון לשנת  - 2012עמנואל וילדר ,ד"ר צבי לב ,ממן חביב ,לואיז
טוכמן,חיליק לייטנר ,אביב קרניאל.
 .17פניית רב המושבה – בקשה להגדלת תקציבה תרבות התורנית.
 .18עדכון תקציב .2012
 .19אישור הקצאת קרקע למועצה דתית.
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* זכר נפטרים.
ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 31.3.12 – 1.3.12
גרסטל דניאל ,רבן רות ,נאור שושנה ,יוזף שושנה ,גולדבך יחיאל ,גולדשטיין אפרים,
גולדשמיט רחל ,מגן אליהו.
חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.
* לא הוגשו בקשות לתיקון פרוטוקול מספר 5/12
הצעה לסדר
אריאלה ויזמן  -מבקשת עדכון בנושא הצבת מצלמות במושבה.
אלי אבוטבול – נותן דיווח כללי ומציין כי במליאה הבאה מפקד תחנת המשטרה המקומית
יעביר סקירה בנושא.
סדר יום:
 .1תב"ר  1321בסך  1.07מליון  ₪לבניית גן ילדים (זמיר) בחלומות זכרון.
אורית סקר – מציגה את הבהילות בבניה בשל הצורך הדחוף ב 3 -גנ"י לשנת הלימודים
הקרובה.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1321בסך  1.07מליון  ₪לבניית גן ילדים זמיר בחלומות זכרון.
 .2תב"ר  1322בסך  1.07מליון  ₪לבניית גן ילדים בנווה הברון.
אורית סקר – מציגה את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1322בסך  1.07מליון  ₪לבניית גן ילדים בנווה הברון.
 .3תב"ר  1336בסך  1.07מליון  ₪לבניית גן ילדים (עפרוני) בחלומות זכרון.
אורית סקר – מציגה את הנושא.
דני שניר – מציין שלמועצה אין עדיין אישור על גובה ההשתתפות של משרד החינוך
לבניית הגנים.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1336בסך  1.07מליון  ₪לבניית גן ילדים עפרוני בחלומות זכרון.
 .21יום העצמאות
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 .4תב"ר  1346ע"ס  ₪ 200,000לתכנון מערכת לסילוק שפכים.
אורית סקר – מציגה את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1346ע"ס  ₪ 200,000לתכנון מערכת לסילוק שפכים.
 .5הקצבה של  ₪ 12,000לציור פילרים.
אלי אבוטבול -מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר סך של  ₪ 12,000לציור על גבי פילרים מסעיפי אחזקה.
 .6תב"ר  1293ע"ס  16מליון  ₪לפארק זכרון יעקב.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
בעד – אלי אבוטבול ,איציק בלה ,אבנר שבתאי ,צחי ברוך ,אוחיון מימון ,אריה פולק,
מירב אמתי.
נמנעת – אריאלה ויזמן.
נגד – מישה בלומנפלד ,אפרים צוק.
מאושר תב"ר  1293ע"ס  16מליון  ₪בהתאם לפירוט הבא :קק"ל  4מליון  ,₪תעשיות
בית אל  1.5מליון  ,₪שיכון עובדים  1.5מליון  ,₪מכירת קרקע בגבעת זמארין  6מליון
 ,₪היתרה בסך  2.5מליון  ₪מקרן השבחה.
 .7תב"ר  1351ע"ס  ₪ 160,000להסדרת תאורה ברחוב המייסדים.
אלי אבוטבול ואורית סקר – מציגים את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1351ע"ס  ₪ 160,000להסדרת תאורה ברחוב המייסדים.
 .8רבעון  – 2011 4דיווח.
מישה בלומנפלד -מציג שאלות.
אריאלה ויזמן  -מציגה שאלות.
אלי אבוטבול -עונה ונותן דיווח כללי על התוצאות הכספיות כפי שמשתקף בדו"ח הרבעוני
האחרון לשנת .2011
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 .9קמחא דפסחא תשע"ב – .₪ 42,000
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאשרים פה אחד סך של  ₪ 42,000לקמחא דפסחא תשע"ב מסעיף תמיכות והעברה
למועצה הדתית.
 .10ו .ג -.יוצא לפנסיה ב 01/04 -עובד מח' התפעול .סיום העסקה של אילן ורד
בסוף אפריל  ,2012סיום העסקה ופיצויים ל .ש – .סייעת מחליפה גני ילדים,
ג.ד עובד מחלקת תפעול הוכר  100%נכות ע"י ביטוח לאומי.
החלטה:
מאשרים פה אחד-
א .יציאה לפנסיה של ו.ג .ב.1.4.12 -
ב .סיום העסקה של אילן ורד ב.30.4.12 -
ג .סיום העסקה ופיצויים ל.ש – סייעת מחליפה בגני ילשים.
ד .סיום העסקה ג.ד – .עובד מחלקת התפעול שהוכר כנכה  100%ע"י הביטוח
הלאומי.
 .11תמיכה  ₪ 5,000צעדת אקי"ם.
החלטה:
מאשרים פה אחד סך של  ₪ 5,000למימון צעדת אקי"ם ,מתקציב תמיכות כלליות .2012
 .12אישור הקמת עמותה לתועלת הציבור – מתנ"ס.
החלטה:
מאושר פה אחד להקים עמותה לתועלת הציבור – מתנ"ס.
 .13שיתוף פעולה עם עמותת כרמלים ,אישור השתתפות חודשית בסך .₪ 4,000
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאיר ואנונו ,כרמלה בן משה ודני שניר ייפגשו עם נציגי עמותת כרמלים .מאשרים פה
אחד את שיתוף הפעולה עם העמותה בסך של  ₪ 4,000לחודש ₪ 20,000 .מסעיף
תמיכות והיתרה מסעיפים שוטפים אחרים.

5

 .14אישור חיוב גובלים על פי חוק עזר סלילה ש + 619/ש.343/
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
בעד – אלי אבוטבול ,איציק בלה ,מירב אמתי ,צחי ברוך ,אבנר שבתאי ,אוחיון מימון,
אריה פולק ,מישה בלומנפלד ,אריאלה ויזמן.
נמנע  -אפרים צוק
מאשרים מכח חוק העזר לזכרון יעקב (סלילת רחובות) ,תשי"ח  1958 -להודיע על חיוב
גובלים לבעלי הנכסים ב ש 619/ו -ש.343/
 ₪ 5,000 .15לתקצוב מימונה לנוער – "מימונוער"  -יורד מסדר היום.
 .16אישור יקירי זכרון לשנת  - 2012עמנואל וילדר ,ד"ר צבי לב ,ממן חביב,
לואיז טוכמן,חיליק לייטנר ,אביב קרניאל.
החלטה:
רשימת המומלצים ליקיר זכרון  2012מאושרת פה אחד.
* צחי ברוך עוזב את הישיבה.
 .17פניית רב המושבה – בקשה להגדלת תקציבה תרבות התורנית.
אריה פולק -מציג את הנושא.
החלטה:
בעד – אלי אבוטבול ,איציק בלה ,אבנר שבתאי ,אוחיון מימון ,אריה פולק ,מירב אמתי.
נמנעת – אריאלה ויזמן.
נגד – מישה בלומנפלד ,אפרים צוק.
מאושרת תוספת של  ₪ 20,000לתרבות תורנית ,באמצעות עמותת ע.ל.ה מתקציב
תמיכות כלליות .2012
 .18עדכון תקציב .2012
דני שניר – מציג את הנושא ואת דרישת משרד הפנים להתאמת התקציב הכולל קיצוץ של
 1.540מליון .₪
החלטה:
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מאושר פה אחד התאמה ועדכון התקציב שכולל קיצוץ של  1.494מליון  ₪כמפורט
במכתבו של גזבר המועצה מיום  27.3.2012שצורף לסדר היום.

 .19אישור הקצאת קרקע למועצה דתית.
החלטה:
בעד – אלי אבוטבול ,איציק בלה ,אבנר שבתאי ,אוחיון מימון ,אריה פולק ,מירב אמתי.
נגד – אריאלה ויזמן ,מישה בלומנפלד ,אפרים צוק.
מאושר פה אחד הקצאת קרקע למועצה הדתית בהתאם למכתב יועמ"ש משרד הפנים מיום
.6.4.11

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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