פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר 9/12 – 14
התקיימה ביום שלישי ה 19.6.12 -כ"ט בסיון תשע"ב בחדר הישיבות.
משתתפים

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

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

חסרים:

מר יצחק בלה
מר חיים ליפא
מר צחי ברוך
מר מימון אוחיון

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

נוכחים

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

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

סדר יום:
 .1אישור תקנון המתנ"ס.
 .2טורניר כדורגל ע"ש גבריאל צ'פיץ – החזר הוצאות לעמותת הזכרונים3,594 ,
 ₪ 590 + ₪למד"א.
 .3הנצחת זכרו של החייל סמ"ר גבריאל צ'פיץ ז"ל.
 .4שינוי הרכב מועצה דתית.
 .5בקשת עמותת הפועל זכרון יעקב – סיוע חד פעמי בסך .₪ 15,000
 .6עידכון שכר  5%מנהלת לשכה.
 .7תמיכה במשלחת טאיקוונדו לאליפות עולם ( 25משתתפים).
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 .8טיפול בחתולים במדרחוב.
 .9סיוע למשפחת א.
 .10משטח גומי בגן המשחקים ברח' גולומב – .₪ 80,000
 .11דיווח – רבעון 2012 1
 .12תב"ר  1355בסך  ₪ 30,000לתיקון מתקנים בגני משחקים ציבוריים.
 .13תב"ר  1356בסך  ₪ 100,000לפיתוח תשתיות.
 .14בקשה לסבסוד קייטנות לבי"ס יעב"ץ בסך .₪ 26,000
 .15הצטרפות לעמותת כרמלים – .₪ 50,000
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 .1אישור תקנון המתנ"ס.
אלי אבוטבול – מציג את נושא הסדרת פעילות העמותה.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקנון העמותה מתנ"ס מרכז קהילתי זכרון יעקב.
 .2טורניר כדורגל ע"ש גבריאל צ'פיץ – החזר הוצאות לעמותת הזכרונים,
 ₪ 590 + ₪ 3,594למד"א.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא מבקש לסייע.
החלטה:
מאושר פה אחד תשלום החזר הוצאות מתקציב תמיכות  ,2012בכפוף להגדלת תקציב
התמיכות.
 .3הנצחת זכרו של החייל סמ"ר גבריאל צ'פיץ ז"ל.
אלי אבוטבול – מציג את בקשת המשפחה.
החלטה:
מאשרים פה אחד את בקשת המשפחה להנציח את זכרו של החייל באמצעות קריאת מגרש
משחקים ,ברחוב העליה ,על שמו .מירב אמתי תסייע למשפחה מול משרד הבטחון
 .4שינוי הרכב מועצה דתית.
אלי אבוטבול -מציג את הנושא ,מציין כי סיעת זכרון שבלב ממליצה בפני השר להחליף
את הנציג המומלץ שלה ,אביחי יצחק ,במקומו יבוא אשר אוסטר ,אשר עומד
בקריטריונים .שאר הסיעות לא הגישו בקשה להחליף נציג.
החלטה:
חברי המועצה מאשרים פה אחד את הרשימה המצורפת להלן להרכב המועצה
הדתית:
 .1ניסן סוקולר – נציג רשימת זכרון שבלב.
 .2רמי כדר – נציג רשימת המפד"ל.
 .3משכית לאופר – נציגת רשימת כן (נציגת האופוזיציה).
 .4ניר קובי – נציג מטעם רב הישוב.
להלן מומלצי המועצה לנציג השר:
 .5פרץ מאיר – נציג מטעם חי.
 .6אשר אוסטר – נציג מטעם זכרון שבלב.
 .7אריה ויזל – נציג מטעם חי (דגל התורה).
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 .5בקשת עמותת הפועל זכרון יעקב – סיוע חד פעמי בסך  - ₪ 15,000ידון
במליאה הבאה.
 .6עידכון שכר  5%מנהלת לשכה.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד ,עדכון שכר מנהלת לשכת ראש המועצה ב ,5% -מ 40% -ל,45% -
משכר בכירים החל ממשכורת אוגוסט .2012
 .7תמיכה במשלחת טאיקוונדו לאליפות עולם ( 25משתתפים).
אליי אבוטבול – מציג את הנושא
החלטה:
מאושר פה אחד תמיכה במשלחת טאיקוונדו לאליפות עולם .בסך כולל של ₪ 5,000
מתקציב תמיכות  ,2012כפוף להגדלת תקציב התמיכות.
 .8טיפול בחתולים במדרחוב.
אלי אבוטבול – מציג את בעיית החתולים במדרחוב .מבקש להעביר אותם לטיפול
וטרינרי .ייפנה לוטרינר מקומי לטפל באותם חתולים.
החלטה:
מאושר פה אחד.
 .9סיוע למשפחת א.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא .מציין את פניית מח' הרווחה בנושא .מציין כי נדרשת
השגחה צמודה של  24שעות ביממה לתינוקת חולה.
החלטה:
מאושר פה אחד סך של  ₪ 2,400לחודש למשך חצי שנה מתקציב תמיכות כללי .2012
 .10משטח גומי בגן המשחקים ברח' גולומב –  - ₪ 80,000יידון במליאה
הבאה.
.11דיווח – רבעון 2012 1
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 .12תב"ר  1355בסך  ₪ 30,000לתיקון מתקנים בגני משחקים ציבוריים.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1355בסך  ₪ 30,000לתיקון מתקנים בגני משחקים ציבוריים
בהתאם לדו"ח הבטיחות שהוכן למועצה.
 .13תב"ר  1356בסך  ₪ 100,000לפיתוח תשתיות.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1356בסך  ₪ 100,000לפיתוח תשתיות.
 .14בקשה לסבסוד קייטנות לבי"ס יעב"ץ בסך .₪ 26,000
אלי אבוטבול – מציג את הבקשה לסבסוד קייטנות.
החלטה:
מאושר פה אחד סך של  ₪ 26,000לסבסוד קייטנות לבי"ס יעב"ץ ,מסעיף תמיכות כללי.
 .15הצטרפות לעמותת כרמלים –  - ₪ 50,000יורד מסדר היום.

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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