פרוטוקול מישיבה מליאה מספר 15/12 – 14
התקיימה ביום שלישי ה 4.12.12 -כ' בכסלו תשע"ג בחדר הישיבות.
משתתפים:

מר אלי אבוטבול
מר מימון אוחיון
גב' רבקה שני
גב' מירב אמתי
מר אבנר שבתאי
מר צחי ברוך
גב' אריאלה ויזמן
מר אריה פולק
מר אפרים צוק
מר ואנונו מאיר

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

חסרים:

מר יצחק בלה
מר חיים ליפא
מר מישה בלומנפלד

מ.מ .ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

נוכחים:

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

גזבר המועצה
מזכיר המועצה
יועץ משפטי
מנהל מח' תפעול
מהנדסת המועצה

סדר יום:
* זכר נפטרים
* דיווחי ראש המועצה
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

הגדלת תב"ר  1311בסך  - ₪ 18,000הצללה.
הגדלת תב"ר  1334ב ₪ 53,000 -למתנ"ס בגין אירועי  130שנה לזכרון יעקב.
הגדלת תב"ר  1146ב - ₪ 88,000 -תב"ע זאמרין.
תב"ר ע"ס  - ₪ 100,000הריסת מבנה ברחוב ז'בוטינסקי.
הגדלת תב"ר  1173ב 3.2 -מליון  ₪תכנון וביצוע גשר להולכי רגל.
תב"ר בסך  ₪ 936,000לכיכר בצומת הרחובות פינלס התאנה.
הגדלת תב"ר  1368ב 1.2 -מליון  ₪לכיכר ברחוב מעוף הציפור.
תב"ר  1371בסך  ₪ 236,000למעקות בטיחות בשדרות ניל"י.
תב"ר  1371בסך  ₪ 185,000לתאורה בשדרות ניל"י.
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 .10תב"ר  1376בסך  ₪ 600,000להקמת מערכת  G.I.Sלמועצה.
 .11נוהל מחיקת חובות.
 .12נ.צ – .פרישה לפנסיה.
 .13אירוח ילדים מדרום הארץ – .₪ 2,000
 .14פתיחת חשבונות בנק לבתי ספר תיכון ממ"ד ופלך.
 .15דו"ח כספי מבוקר .2011
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* זכר נפטרים
ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 30.11.12 – 1.10.12
אפרתי אבישי ,בוצ'וק רינה ,גייזר הילדגרד ,גל-רום יניב ,גראור גרטוד ,דניאלי מלכה,
דנינו פירחה ,חביב משה ,חרפונסקי יפים ,יצחק אביחי ,לבנשטיין אשר ,מכני סולטנה,
סטיגאי סול ,צוקרמן אטקה ,קליין גבריאל ,קליין דן ,קפל קרול.
חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.
* לא הוגשו בקשות לתיקון פרוטוקולים מספר  13/12ו .14/12
דיווח – ראש המועצה מדווח על סוגיית הבקשה וההתנגדויות להקמת מגרש ספורט
בשמורה .מציין כי יערוך בהקדם פגישה עם התושבים לקבחינת מקום להקמת מגרש.
 .1הגדלת תב"ר  1311בסך  - ₪ 18,000הצללה.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד הגדלת תב"ר  1311בסך  ₪ 18,000להצללה.
 .2הגדלת תב"ר  1334ב ₪ 53,000 -למתנ"ס בגין אירועי  130שנה לזכרון
יעקב.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
בעד -אלי אבוטבול ,מירב אמתי ,צחי ברוך ,אריה פולק ,אבנר שבתאי ,אוחיון מימון ,מאיר
ואנונו ,ריביק שני.
נגד -אפרים צוק ואריאלה ויזמן
מאושר הגדלת תב"ר  1334ב ₪ 53,000 -עבור המתנ"ס ,לכיסוי עלויות לאירועי 130
שנה לזכרון יעקב ,מקרן השבחה.
 .3הגדלת תב"ר  1146ב - ₪ 88,000 -תב"ע זאמרין.
אלי אבוטבול ואורית סקר – מציגים את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד הגדלת תב"ר  1146בסך  ₪ 88,000לתב"ע לזאמרין ,מחצית הסכום הינו
מענק החברה הממשלתית לתיירות היתרה מקרן השבחה.
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 .4תב"ר ע"ס  - ₪ 100,000הריסת מבנה ברחוב ז'בוטינסקי.
אלי אבוטבול ואורית סקר – מציגים את הנושא.
החלטה:
בעד -אלי אבוטבול ,מירב אמתי ,צחי ברוך ,אריה פולק ,אבנר שבתאי ,אוחיון מימון ,מאיר
ואנונו ,ריביק שני.
נגד -אפרים צוק ואריאלה ויזמן
מאושר  ₪ 100,000להריסה מבנים ושיקום הכניסה לרחוב זבוטינסקי.
 .5הגדלת תב"ר  1173ב 3.2 -מליון  ₪תכנון וביצוע גשר להולכי רגל.
אורית סקר ואלי אבוטבול -מציגים את הנושא.
דני שניר – מציין כי בשלב זה אין מקור תקציבי.
החלטה:
בעד -אלי אבוטבול ,מירב אמתי ,צחי ברוך ,אריה פולק ,אבנר שבתאי ,אוחיון מימון ,מאיר
ואנונו ,ריביק שני ,אריאלה ויזמן.
נגד -אפרים צוק.
מאושר הגדלת תב"ר  1173ל 3.2 -מליון לתכנון וביצוע גשר להולכי רגל.
 .6תב"ר בסך  ₪ 936,000לכיכר בצומת הרחובות פינלס התאנה.
אורית סקר – מציגה את הנושא.
דני שניר – מציין כי בשלב זה אין מקור תקציבי.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר ע"ס  ,₪ 936,000לכיכר בצומת הרחובות פינלס התאנה.
 .7הגדלת תב"ר  1368ב 1.2 -מליון  ₪לכיכר ברחוב מעוף הציפור.
אלי אבוטבול -מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד הגדלת תב"ר  1368ב 1.2 -מליון  ₪לביצוע כיכר ברחוב מעוף הציפור.
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 .8תב"ר  1361בסך  ₪ 236,000למעקות בטיחות בשדרות ניל"י.
אורית סקר -מציגה את הנושא.
דני שניר – הפרויקט ימומן מהלוואות פיתוח בסך  5מליון  ₪שהמועצה קיבלה.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1361בסך  ₪ 236,000למעקות בטיחות בשדרות ניל"י.
 .9תב"ר  1361בסך  ₪ 185,000לתאורה בשדרות ניל"י.
אורית סקר -מציגה את הנושא.
דני שניר – הפרויקט ימומן מהלוואות פיתוח בסך  5מליון  ₪שהמועצה קיבלה.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1361בסך  ₪ 185,000לתאורה בשדרות ניל"י.
 .10תב"ר  1376בסך  ₪ 600,000להקמת מערכת  G.I.Sלמועצה.
אורית סקר – מציגה את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1376בסך  ₪ 600,000להקמת מערכת  G.I.Sלמועצה .הפרויקט
ימומן בשתי שנות תקציב 2014 ,2013 ,מקרן השבחה.
 .11נוהל מחיקת חובות.
יוסי ברזלי -מציג את הנושא.
החלטה:
הצעת הנוהל למחיקת חובות מאושרת בזאת.
המליאה מאשרת לנקוט בהליכי גבייה מינהליים ו/או משפטיים ביחס לכל חוב בהתאם
לסמכות המוקנית למועצה בדין.
כן מאושרים הכללים למחיקת חובות ליחידים מטעמים של טובת הציבור בהתאם להוראות
הנוהל.
 .12נ.צ – .פרישה לפנסיה.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאשרים פה אחד את פרישתה לפנסיה של נ.צ.
5

 .13אירוח ילדים מדרום הארץ – .₪ 2,000
אלי אבוטבול – מבקש להודות לתורמים הרבים שנרתמו לנושא.
החלטה:
מאשרים לשלם לחברת ההסעות  ₪ 2,000לכיסוי חלקי של הוצאות המסיע.
 .14פתיחת חשבונות בנק לבתי ספר תיכון ממ"ד ופלך.
דני שניר -מציג את הנושא.
החלטה:
א .מאושר פה אחד לפתוח חשבון בבנק דיסקונט עבור תיכון ממ"ד (הורים).
מורשה א  -מר שמעון רפופורט ,ת.ז.303612402 .
מורשה ב' ,הגב' ורד נדף ת.ז  040464463ומר ערן ברעם ת.ז .054148051
הרכב חתימות מחייב מורשה אחד א' ומורשה אחד ב'.
ב .מאושר פה אחד לפתוח חשבון בבנק דיסקונט עבור תיכון ממ"ד פלך (הורים).
מורשה א  -הגב' ברכה דביר ת.ז.058326596 .
מורשה ב -הגב' ורד נדף ת.ז  040464463והגב' נסיה גולדמן ת.ז .069529717
הרכב חתימות מחייב מורשה אחד א' ומורשה אחד ב'.
ג .מאושר פה אחד לפתוח חשבון בבנק דיסקונט עבור תיכון ממ"ד.
מורשה א  -מר שמעון רפופורט ,ת.ז.303612402 .
מורשה ב  -הגב' ורד נדף ת.ז  040464463והגב' ברכה דביר ת.ז.058326596 .
הרכב חתימות מחייב מורשה אחד א' ומורשה אחד ב'.
 .15דו"ח כספי מבוקר .2011
החלטה:
אלי אבוטבול – מדווח על דו"ח כספי.
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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