פרוטוקול מישיבה מליאה מספר 2/12 – 14
התקיימה ביום שלישי ה 3.1.12 -ח' בטבת תשע"ב בחדר הישיבות.
משתתפים

מר אלי אבוטבול
מר אבנר שבתאי
גב' רבקה שני
מר אריה פולק
גב' אריאלה ויזמן
מר צחי ברוך
מר אפרים צוק
מר מישה בלומנפלד
מר ואנונו מאיר

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

חסרים:

מר יצחק בלה
מר מימון אוחיון
מר חיים ליפא
גב' מירב אמתי

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

נוכחים

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

גזבר המועצה
מזכיר המועצה
מהנדסת המועצה
מנהל מחלקת תפעול
יועמ"ש
מבקר המועצה

* זכר נפטרים.
* דיווחי ראש המועצה
סדר יום:
 .1אישור מסגרות אשראי לשנת  – 2012בל"ל  1מליון  ,₪בנה"פ  2.5מליון ,₪
דיסקונט  1מליון  ,₪סה"כ  4.5מליון .₪
 .2תב"ר  1337ע"ס  180,000לביצוע עבודות שיפוץ במבנה ברחוב הנדיב  26גוש
 11304חלק מחלקה .68
 .3הגדלת תב"ר  1310ב ₪ 72,000 -ל - ₪ 272,000 -התקנת מצלמות בכניסה
לישוב.
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 .4תב"ר  1329ע"ס  ₪ 210,000לבניית מגרש ספורט ברחוב השקד.
 .5תב"ר  1334ע"ס  1.65מליון  - ₪אירועי  130שנה לזכרון יעקב.
 .6הגדלת תב"ר  1317ב ₪ 25,000 -ל - ₪ 90,000 -גן גולומב.
 .7העברת כספי תב"רים – קיזוז יתרות זכות וחובה.
 .8תב"ר  1338ע"ס  ₪ 100,000פירוק ובניית גדר ברחוב הברושים והנשיא
(גבולות מגרש כדורגל).
 .9בקשה למלגה טומי צנטנר.
 .10מימון חולצות לתחרות שחיה ארצית לזכרה של אור כהן ז"ל – .₪ 4,000
 .11דיווח – דו"ח רבעוני .2011 3
 .12הוספת הגב' מירי לשם לועדת קריטריונים דיור מוגן.
 .13הוספת חבר לועדת קריטריונים לדיור בר השגה לזוגות צעירים.
 .14סיום העסקה י.נ – מלווה.
 .15בקשה לחיוב לגובלים ש/מק.1416/
 .16העברות בין סעיפים – מקרן ביוב למט"ש.
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* זכר נפטרים.
ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 31.12.11 – 1.12.11
אקהויז סלביו ,גורישב בוריס ,גליק איטה ,הוך ליאורה ,וינשטיין רחל ,זמנבודה תמר ,זנט
אדית ,טובבין אהרן ,מנדל סוסיה ,נצר אוה ,ערד עילם ,פלדמן שושנה ,צ'גי הדס (מיכל
זהבה) ,קובלנקו ויקטור.
חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.
* דיווחים ראש המועצה
א .שאטלים לרכבת בנימינה.
ב .שדרוג כביש מעלה מנחם כולל ריבוד.
ג .הקמת כיכר בצומת הכניסה המזרחית ,מול מפעלי בית אל.
ד .הקמת כיכר ברחוב החלוצים כביש  ,652כניסה לקיבוץ מעין צבי.
ה .הקמת כיכר בדרך פינלס התאנה.
* לא הוגשו בקשות לתיקון פרוטוקולים מספר 18/11 ,17/11ו.19/11 -
* אפרים צוק עוזב את הישיבה.
סדר יום:
 .1אישור מסגרות אשראי לשנת  – 2012בל"ל  1מליון  ,₪בנה"פ  2.5מליון ,₪
דיסקונט  1מליון  ,₪סה"כ  4.5מליון .₪
דני שניר – מציג את הנושא.
החלטה:
מאשרים פה אחד חידוש מסגרות אשראי לשנת  – 2012בל"ל  1מליון  ,₪בנה"פ 2.5
מליון  ,₪דיסקונט  1מליון  ,₪סה"כ  4.5מליון .₪
 .2תב"ר  1337ע"ס  180,000לביצוע עבודות שיפוץ במבנה ברחוב הנדיב 26
גוש  11304חלק מחלקה .68
אורית סקר – מציגה את השיפוץ הנדרש לאור חוות הדעת המקצועית של אברהם שבתאי.
אלי אבוטבול – מציין שהמבנה הינו לשימור ומצבו חמור.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1337ע"ס  ₪ 180,000לביצוע עבודות שיפוץ במבנה ברחוב
הנדיב  26גוש  11304חלק מחלקה .68
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 .3הגדלת תב"ר  1310ב ₪ 72,000 -ל - ₪ 272,000 -התקנת מצלמות בכניסה
לישוב.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד הגדלת תב"ר  1310ב ₪ 72,000 -ל ₪ 272,000 -להתקנת מצלמות
בכניסה לישוב.
 .4תב"ר  1329ע"ס  ₪ 210,000לבניית מגרש ספורט ברחוב השקד.
אלי אבוטבול -מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1329ע"ס  ₪ 210,000לבניית מגרש ספורט ברחוב השקד.
 .5תב"ר  1334ע"ס  1.65מליון  - ₪אירועי  130שנה לזכרון יעקב.
אלי אבוטבול – מבקש לאשר תב"ר בסך  1.65מיליון  ₪מתוכם פועל לגייס כ650,000 -
 ₪בתרומות.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1334ע"ס  1.65מליון  ₪לאירועי  130שנה לזכרון יעקב וחנוכת
פארק זכרון יעקב ₪ 650,000 .תרומות ומליון  ₪כספי מועצה.
 .6הגדלת תב"ר  1317ב ₪ 25,000 -ל - ₪ 90,000 -גן גולומב.
ניר קבלו – מציג את הנושא ואת מיקומו של הגן.
החלטה:
מאושר פה אחד להגדיל את תב"ר  1317ב ₪ 25,000 -ל ₪ 90,000-לגן גולומב.
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 .7העברת כספי תב"רים – קיזוז יתרות זכות וחובה.
דני שניר – מציג את הנושא.
מישה בלומנפלד – מבקש שכל התב"רים יעברו לאישור המחוז.
דני שניר – כך הנוהל מחייב.
החלטה:
מאושר פה אחד העברת כספי תב"רים ,קיזוז יתרות חובה וזכות כמפורט על ידי הגזבר
במכתבו מיום .13.12.11
תבר"ים ביתרת חובה:
1053,1102,1110,1140,1150,1162,1179,1174,1188,1190,1196,1206,1214,
 ,1274,1283בהיקף של .₪ 272,503
תב"רים ביתרת זכות:
 ,945,1078,1098,1170,1212,1236,1238,1251,1262בהיקף של .₪ 564,869
 .8תב"ר  1338ע"ס  ₪ 100,000פירוק ובניית גדר ברחוב הברושים והנשיא
(גבולות מגרש כדורגל).
אלי אבוטבול – מציג את הנושא ואת הדחיפות בצורך לפרק את הגדר שמהווה מפגע
בטיחותי ולתקן את ההצעה ל ₪ 100,000 -בלבד.
החלטה:
מאושר פה אחד ,תב"ר  1338ע"ס  ₪ 100,000לבניית גדר ברחוב הברושים והנשיא.
בניית הגדר תבוצע לאחר קבלת התחייבות להחזר הוצאות מעמותת ועד נאמני מכבי.
 .9בקשה למלגה טומי צנטנר.
החלטה:
מאושר פה אחד מלגה לספורטאית מצטיינת ,לטומי צנטנר ,בהיקף של  ₪ 1,000מתקציב
תמיכות .2012
 .10מימון חולצות לתחרות שחיה ארצית לזכרה של אור כהן ז"ל – .₪ 4,000
החלטה:
מאושר פה אחד מימון חולצות לתחרות שחיה ארצית לזכרה של אור כהן ז"ל בהיקף של
 ₪ 4,000מתקציב תמיכות .2012
 .11דיווח – דו"ח רבעוני .2011 3
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
מישה בלומנפלד – שואל את הגזבר שאלות.
דני שניר – משיב.
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 .12הוספת הגב' מירי לשם לועדת קריטריונים דיור מוגן.
החלטה:
מאושר פה אחד הוספתה של הגב' מירי לשם לועדת קריטריונים לדיור מוגן.
 .13הוספת חבר לועדת קריטריונים לדיור בר השגה לזוגות צעירים.
החלטה:
מאושר פה אחד לצרף את מר מאיר ואנונו לועדת דיור בר השגה לזוגות צעירים.
 .14סיום העסקה י.נ – מלווה.
החלטה:
מאושר פה אחד סיום העסקה ותשלום פיצויים לי.נ.
 .15בקשה לחיוב לגובלים ש/מק – 1416/יורד מסדר היום.
 .16העברות בין סעיפים – מקרן ביוב למט"ש.
דני שניר -מציג את הנושא.
החלטה:
בעד – אלי אבוטבול ,צחי ברוך ,אריה פולק ,ריביק שני ,אבנר שבתאי ,מאיר ואנונו,
אריאלה ויזמן.
נגד – מישה בלומנפלד.
מאושרת העברה בין סעיפים מקרן ביוב למט"ש.

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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