פרוטוקול מישיבה מליאה מספר 1/11 – 14
התקיימה ביום שני ה 3.1.11 -כ"ז בטבת תשע"א בחדר הישיבות.
משתתפים

מר אלי אבוטבול
מר צחי ברוך
גב' מירב אמתי
מר אבנר שבתאי
מר מימון אוחיון
גב' רבקה שני
מר חיים ליפא
מר ואנונו מאיר
מר אפרים צוק
מר מישה בלומנפלד

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

חסרים

מר יצחק בלה
גב' אריאלה ויזמן
מר אריה פולק

מ.מ .ראש המועצה
חברת מועצה
חבר מועצה

נוכחים

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

יועץ משפטי
מהנדסת המועצה
מזכיר המועצה

* זכר נפטרים.
* דיווחים ראש המועצה
הצעות לסדר:
דיווח הלוואות משנת  - 2003אריאלה ויזמן
סדר יום:
 .1תב"ר לשיפוץ אולם ספורט מתנ"ס ע"ס  55% ,₪ 250,000מימון מועצה,
 45%המועצה להסדר ההימורים בספורט.
 .2אישור הסכם מימון ביניים ע"י משכ"ל לביצוע מבנה חברה וסביבה בי"ס
תיכון ע"ס  2מליון .₪
 .3הגדלת תב"ר  1100ע"ס  800אלף  ,₪לבניית סקייטלייט למבנה מדעים
ואומנויות בי"ס תיכון.
 .4תב"ר ע"ס  - ₪ 85,000בי"ס החורש טיפול בחצר המשחקים ורכישת מתקני
חצר  ,₪ 60,000בי"ס פלך גדר בטיחות סביב ביה"ס .₪ 25,000
 .5סיום העסקה עקב פרישה  -להם ציפורה  20/12/10 -וסימה חכם .31.12.10
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 .7דיון בדו"ח כספי מבוקר .2009
 .8אישור מסגרות אשראי לשנת  – 2011בל"ל  1מיליון  ,₪בנה"פ  2.5מליון
 ,₪דיסקונט  1מליון  ,₪סה"כ  4.5מליון .₪
 .9אישור הרכב מועצה דתית.
 .10ליווי מקצועי לביצוע מכרז להקמת תחנת מעבר ומתקן טיפול בפסולת אורגנית
–  + ₪ 40,000מע"מ.
 .11בדיקת לוחות חשמל במבני חינוך ותרבות – .₪ 30,000
 .12תב"ר ע"ס  ₪ 104,000לרכישת ציוד ביטחון.
 .13תב"ר ע"ס  ₪ 20,000השתתפות המועצה בטיפול אקוסטי לבמה באולם הרב
תכליתי במתנ"ס.
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* זכר נפטרים.
ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 31.12.10 - 1.12.10
בחן מרים ,בס פייגה ,גולדפיין ינינה ,לדני מנחם ,פריד יילנה ,קופמן רחל ,קלמנטס לאון
ברנרד ,שמש משה.
חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.
* לא הוגשו בקשות לתיקון פרוטוקולים  17/10 ,16/10ו.18/10 -
* מישה בלומנפלד מבקש לציין כי ההחלטה בישיבה  18/10התקבלה פה אחד על ידי
הנוכחים באותה ישיבה.
הצעות לסדר:
דיווח הלוואות משנת  – 2003בהעדרה של אריאלה ויזמן – נדחה למליאה הבאה.
סדר יום:
 .1תב"ר לשיפוץ אולם ספורט מתנ"ס ע"ס  55% ,₪ 250,000מימון
מועצה 45% ,המועצה להסדר ההימורים בספורט.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר לשיפוץ אולם הספורט של בית ספר החיטה והמתנ"ס ע"ס
 55% ,₪ 250,000מימון מועצה והיתרה מהמועצה להסדר ההימורים בספורט.
 .2אישור הסכם מימון ביניים ע"י משכ"ל לביצוע מבנה חברה וסביבה
בי"ס תיכון ע"ס  2מליון .₪
אלי אבוטבול – מציג את הנושא בפני חברי המליאה ומסביר על מהות ההסדר בכפוף
לקבלת האישורים הנדרשים.
החלטה:
בעד – אלי אבוטבול ,מירב אמתי ,צחי ברוך ,אבנר שבתאי ,רבקה שני ,מאיר ואנונו ,חיים
ליפא.
נגד -אפרים צוק ,מישה בלומנפלד.
מאושר הסכם מימון ביניים ע"י משק וכלכלה לביצוע מבנה חברה וסביבה בבי"ס תיכון
ע"ס  2מליון .₪
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 .3הגדלת תב"ר  1100ע"ס  800אלף  ,₪לבניית סקייטלייט למבנה מדעים
ואומנויות בי"ס תיכון.
החלטה:
בעד – אלי אבוטבול ,מירב אמתי ,צחי ברוך ,אבנר שבתאי ,רבקה שני ,מאיר ואנונו ,חיים
ליפא.
נגד -אפרים צוק ,מישה בלומנפלד.
מאושרת הגדלת תב"ר  1100ע"ס  800אלף  ,₪לבניית סקייטלייט למבנה מדעים
ואומנויות בי"ס תיכון.
 .4תב"ר ע"ס  - ₪ 85,000בי"ס החורש טיפול בחצר המשחקים ורכישת
מתקני חצר  ,₪ 60,000בי"ס פלך גדר בטיחות סביב ביה"ס .₪ 25,000
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר ע"ס  ₪ 85,000לטיפול בחצר משחקים ורכישת מתקני חצר בבי"ס
החורש .₪ 60,000 ,בנוסף לכך מאושר פה אחד סך של  ₪ 25,000לגדר בטיחות מסביב
לבי"ס פלך( ,מהווים  50%השתתפות).
 .5סיום העסקה עקב פרישה  -להם ציפורה –  20.12.10וסימה חכם
.31.12.10
החלטה:
מאושר פה אחד סיום העסקה עקב פרישה  -להם ציפורה –  20.12.10וסימה חכם
.31.12.10
 .6דיון בדו"ח רבעוני .2010 3
 .7דיון בדו"ח כספי מבוקר  – 2009 -נדחה למליאה הבאה.
מישה בלומנפלד – מבקש את נוכחות הגזבר בדיון זה.
החלטה:
מאושר פה אחד להעביר לדיון במליאה הבאה.
* אפרים צוק יצא מחדר הישיבות
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 .8אישור מסגרות אשראי לשנת  – 2011בל"ל  1מיליון  ,₪בנה"פ 2.5
מליון  ,₪דיסקונט  1מליון  ,₪סה"כ  4.5מליון .₪
החלטה:
בעד – אלי אבוטבול ,מירב אמתי ,צחי ברוך ,אבנר שבתאי ,רבקה שני ,מאיר ואנונו ,חיים
ליפא.
נגד -מישה בלומנפלד.
מאושר חידוש מסגרות אשראי לשנת  – 2011בל"ל  1מיליון  ,₪בנה"פ  2.5מליון ,₪
דיסקונט  1מליון  ,₪סה"כ  4.5מליון .₪
 .9אישור הרכב מועצה דתית.
אלי אבוטבול – מציג את הרשימת נציגי המועצה למועצה הדתית הכוללת את נציגת
האופוזיציה ,הגב' משכית לאופר וכן את מר ניסן סוקולר ומר רמי כדר.
אוחיון מימון – מבקש לציין לפרוטוקול כי הוא מתכוון להצביע בעד הרשימה אבל באופן
עקרוני מתנגד למינויה של אישה למועצה הדתית.
החלטה:
מאשרים פה אחד את נציגי המועצה המקומית זכרון יעקב – במועצה הדתית ,ניסן סוקולר,
רמי כדר ומשכית לאופר.
 .10ליווי מקצועי לביצוע מכרז להקמת תחנת מעבר ומתקן טיפול בפסולת
אורגנית –  + ₪ 40,000מע"מ.
אלי אבוטבול – מציג בפני חברי המליאה את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד ליווי מקצועי לביצוע מכרז להקמת תחנת מעבר ומתקן טיפול בפסולת
אורגנית –  + ₪ 40,000מע"מ.
 .11בדיקת לוחות חשמל במבני חינוך ותרבות – .₪ 30,000
החלטה:
מאושר פה אחד סך של  ₪ 30,000לבדיקת לוחות חשמל במבני חינוך ותרבות.
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 .12תב"ר ע"ס  ₪ 104,000לרכישת ציוד ביטחון.
אלי אבוטבול  -מציג את בקשתו להצטיידות לאירועי חירום בסך כולל של .₪ 104,000
החלטה:
מאשרים פה אחד תב"ר להצטיידות בציוד לאירועי חירום.
* אפרים צוק חזר לישיבה
 .13תב"ר ע"ס  ₪ 20,000השתתפות המועצה בטיפול אקוסטי לבמה באולם
הרב תכליתי במתנ"ס.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר ע"ס  ₪ 20,000השתתפות המועצה בטיפול אקוסטי לבמה באולם
הרב תכליתי במתנ"ס.

דני ביתן
מזכיר המועצה

אלי אבוטבול
ראש המועצה

העתק :חברי המועצה
נוכחים
גדעון פרידמן ,קצין מחוז ,משרד הפנים ,חיפה
משרד מבקר המדינה ,אגף ה' ,ת.ד 4394 .חיפה 31043
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