פרוטוקול מישיבה מליאה מספר 10/12 – 14
התקיימה ביום רביעי ה 4.7.12 -י"ד בתמוז תשע"ב בחדר הישיבות.
משתתפים

מר אלי אבוטבול
מר יצחק בלה
מר אפרים צוק
גב' רבקה שני
מר מישה בלומנפלד
מר ואנונו מאיר
מר אבנר שבתאי
מר צחי ברוך

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

חסרים:

מר חיים ליפא
גב' מירב אמתי
מר אריה פולק
מר מימון אוחיון
גב' אריאלה ויזמן

חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה

נוכחים

מר דני שניר
מר דני ביתן
עו"ד יוסי ברזלי
גב' אורית סקר
מר אלי עטיה

גזבר המועצה
מזכיר המועצה
יועץ משפטי
מהנדסת המועצה
קב"ט המועצה – לדיווח התרגיל

* זכר נפטרים
* דיווחים ראש המועצה
* סיכום תרגיל רעידת אדמה – אלי עטיה ,קב"ט המועצה – דיווח לועדת מל"ח/ביטחון.
.1
.2
.3
.4
.5
.6

הלוואת שעה בסך  10מליון  ₪בריבית של פריים פלוס עד  0.5%לשנה,
למימון עבודות בטיחות ,תשתיות ובניה.
אישור משלחת מטעם המועצה לציון  30שנה לברית ערים תאומות שרנטון
לה-פון  +מימון כרטיסי טיסה.
 ₪ 32,000לגיבוש צוות תיכון.
שיפוצי קיץ – מענק משרד החינוך .₪ 143,829
מימון נסיעת מנהלת מח' חינוך כראש משלחת ביה"ס לפולין.₪ 5,200 ,
תב"ר  1265עדכון הוצאות.

 .7ט .ג( .מח' תפעול) – סיום העסקה ותשלום פיצויים.
 .8עדכון הרכב ועדת תחבורה.
 .9תב"ר  – 1360מענק מפעל הפיס .2012
 .10תב"ר  – 1100עדכון הוצאות.
 .11תב"ר בסך  ₪ 80,000למשטח גומי בגן המשחקים ברח' גולומב.
 .12סגירת תב"רים והעברת יתרות.
 .13תב"ר ע"ס  ,₪ 28,000סקר נגישות למוסדות ציבור.
 .14תוספת של  ₪ 5,000למשלחת הטייקאונדו אליפות העולם באנגליה.
 .15חיוב גובלים רחוב הערבה.

* זכר נפטרים
ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 30.6.12 – 1.6.12
קוטור סופיה ,נידרמן דבורה ,אלאלוף דוד ,כרסמן מנשה ,קורצמן אביטן בודה ,גרד דן
ישראל ,חנניה פרחה.
חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.
* לא הוגשו בקשות לתיקון פרוטוקולים מספר  8/12ו9/12 -
* דיווחים ראש המועצה
א .דיווח בנושא המאבק בחוות הגז.
* סיכום תרגיל רעידת אדמה
אלי עטיה ,קב"ט המועצה – מדווח לחברי המליאה על התרגיל בנושא רעידת אדמה.
נציגי משרדי הממשלה ,תרגלו את מחזיקי התיקים ,עובדי המועצה ,ונתנו ציונים
גבוהים למוכנות למצבי חירום שונים .מציין שנציג משרד הפנים ,מוני מטס מתכוון
להעתיק את המודל של זכרון יעקב לרשויות נוספות כפתרון טוב לאירועי חירום.
אלי אבוטבול – מקריא את חוות הדעת של נציבות המים ,בו צויין המוכנה הטובה של
מח' המים.
חברי המועצה שואלים שאלות.
אלי עטיה עונה ,כמו כן מדווח על פרויקט המצלמות שאמורות לתגבר את הביטחון
בישוב .המצלמות יפעלו  24שעות ביממה ויהיו מחוברות למוקד המשטרה.
* אלי עטיה עוזב את הישיבה.
* תוספת לסדר היום:
אלי אבוטבול – מבקש להוסיף נושא לסדר היום ,פניית נאות גלים בנושא תשתיות.
ומציין את הדחיפות בהוספת הנושא לאור העבודות המתוכננות וסגירת כביש הגישה
לשכונה.
החלטה:
חברי המועצה מאשרים פה אחד את התוספת לסדר היום.
אלי אבוטבול – מבהיר את מהות הפנייה ואת היתרון למועצה בסגירה אחת של כביש
הגישה ושיפור התשתיות מבוקש עדכון של הסכם הפיתוח באופן בו עבודות הביוב
יבוצעו ע"י נאות גלים ,במקום חלק מעבודות בשצ"פים בהיקף כספי של עבודות הנחת
קו ביוב.
החלטה:
מאושר פה אחד עדכון הסכם הפיתוח עם נאות גלים.

 .1הלוואת שעה בסך  10מליון  ₪בריבית של פריים מינוס  0.5%לשנה,
למימון עבודות בטיחות ,תשתיות ובניה.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
דני שניר – הוגשו הצעות מבנק לאומי ,ומבנק הפועלים ,מצרף מכתב מעודכן.
החלטה:
בעד ההלוואה – אלי אבוטבול ,איציק בלה ,צחי ברוך ,אבנר שבתאי ,מאיר ואנונו ,ריביק
שני.
נגד – מישה בלומנפלד ואפרים צוק.
מליאת המועצה מאשרת לקחת הלוואת שעה בסך  10מליון  ₪בריבית של פריים מינוס
 0.5%לשנה 5 .מליון מבנק הפועלים ו 5 -מליון מבנק לאומי בכפוף לאישור משרד
הפנים.
 .2אישור משלחת מטעם המועצה לציון  30שנה לברית ערים תאומות
שרנטון לה-פון  +מימון כרטיסי טיסה.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא ,מציין כי המימון לנסיעת רעייתו יעשה על חשבונו למרות
שמדובר באירוח רשמי.
החלטה:
בעד הוצאת המשלחת ומימון כרטיסי הטיסה  -אלי אבוטבול ,איציק בלה ,צחי ברוך ,אבנר
שבתאי ,מאיר ואנונו ,ריביק שני.
נמנע – אפרים צוק
נגד – מישה בלומנפלד
מליאת המועצה מאשרת את המשלחת מטעם המועצה לאירוע ומימון כרטיסי טיסה לאלי
אבוטבול ,ניר קבלו ,אורית סקר ,מיכל וונדר שוורץ ,אורן פרץ ,ריקי נצר ,שלמה כהן,
אתי דלויה ,אורלי אבני אביטל אפרת ודני ביתן ,בסך כולל של כ ,$8,340 -מסעיף ערים
תאומות.
 ₪ 32,000 .3לגיבוש צוות תיכון.
אלי אבוטבול – מציג את בקשת מנהלת ביה"ס התיכון החדשה לגיבוש.
החלטה:
מאושר פה אחד סך של  ₪ 32,000לגיבוש צוות ביה"ס התיכון.

 .4תב"ר  1362שיפוצי קיץ – מענק משרד החינוך 943,000 + ₪ 143,829
 ,₪סה"כ .₪ 1,086,000
אלי אבוטבול -מציג את הנושא ומציין כי יש להוסיף למענק את חלקה של המועצה.
מישה בלומנפלד – מתנגד לתיקון המבוקש.
החלטה:
בעד תב"ר  1362שיפוצי קיץ – אלי אבוטבול ,איציק בלה ,צחי ברוך ,אבנר שבתאי ,מאיר
ואנונו ,ריביק שני.
נגד – מישה בלומנפלד ואפרים צוק.
המליאה מאשרת תב"ר שיפוצי קיץ הכוללים ,קבלת מענק ממשרד החינוך בסך 143,829
 ₪והעברה לרשויות מל"ת  ,₪ 32,092רננים  ₪ 7,353ובית אל 630,000 .₪ 3,740
 ₪לשיפוצי קיץ ו 313,000 -להצטיידות .סה"כ תב"ר  1362יעמוד על .₪ 1,086,829
המקור למימון ע"ח המועצה וקרן השבחה.
 .5מימון נסיעת מנהלת מח' חינוך כראש משלחת ביה"ס לפולין.₪ 5,200 ,
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד מימון נסיעתה של מחלקת החינוך כראש משלחת ביה"ס התיכון לפולין,
בסך של  ,₪ 5,200מתקציב ערים תאומות.
 .6תב"ר  1265עדכון הוצאות – ספריית ילדים.
דני שניר – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד הגדלת תב"ר  1265מ 2.5 -מליון  ₪ל 3 -מליון  ₪וזאת לעדכון הוצאות
בהתאם לנייר העבודה שהוצג ע"י הגזבר.
 .7ט .ג( .מח' תפעול) – סיום העסקה ותשלום פיצויים.
החלטה:
מאושר פה אחד סיום העסקה ותשלום פיצויים לט.ג.
 .8עדכון הרכב ועדת תחבורה.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאשרים פה אחד לצרף את ראש המועצה ,מר אלי אבוטבול ,כחבר בועדת התחבורה.

 .9תב"ר  – 1360מענק מפעל הפיס .2012
דני שניר – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1360בסך  , ₪ 916,000מענק מפעל הפיס למוסדות חינוך
והצטיידות מוס"ח.
 .10תב"ר  – 1100עדכון הוצאות.
דני שניר – מציג את הנושא.
החלטה:
בעד אישור תב"ר  1100לעדכון הוצאות – אלי אבוטבול ,איציק בלה ,צחי ברוך ,אבנר
שבתאי ,מאיר ואנונו ,ריביק שני.
נגד – מישה בלומנפלד ואפרים צוק.
מליאת המועצה מאשרת הגדלת תב"ר  1100ב ,₪ 2,322,080 -לעדכון הוצאות למימון
הבינוי והפיתוח בביה"ס התיכון ,מקרן בינוי.
 .11תב"ר בסך  ₪ 80,000למשטח גומי בגן המשחקים ברח' גולומב.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר בסך  ₪ 80,000למשטח גומי ברחוב גולומב.
 .12סגירת תב"רים והעברת יתרות.
דני שניר – מציג את הנושא ,בהתאם להנחיות משרד הפנים.
החלטה:
מאושר פה אחד סגירת תב"רים והעברת יתרות בהתאם לרשימה:
תב"רים בגרעון:
1043,1070,1084,1131,1165,1167,1182,1204,1226,1233,1237,1264,1269,
 ,1277,1280,1282,1289,1292,1294,1301,1323,1330בסך כולל של 2,028,443
.₪
תב"רים בעודף:
,1107,1175,1192,1195,1245
 ,1249,1252,1253,1258,1260,1263,1270,1276,1299,1320סה"כ .₪ 709,747

 .13תב"ר ע"ס  ,₪ 28,000סקר נגישות למוסדות ציבור – יורד מסדר היום.
 .14תוספת של  ₪ 5,000למשלחת הטייקאונדו אליפות העולם באנגליה.
אלי אבוטבול – מבקש לסייע לילדה ,אשר שכלה את אחיה החייל ומצבה הכלכלי של
המשפחה .ולממן את השתתפותה באליפות העולם באנגליה.
החלטה:
מאושר פה אחד .הכסף יעבור למתנ"ס עבור הילדה מתקציב תמיכות .2012
 .15חיוב גובלים רחוב הערבה.
אורית סקר  -מציגה את הנושא.
החלטה:
מאשרים פה אחד מכח חוק העזר לזכרון יעקב (סלילת רחובות) ,תשי"ח  1958 -להודיע
על חיוב גובלים לבעלי הנכסים ב רחוב הערבה.

רשם :דני ביתן

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

אלי אבוטבול
ראש המועצה

