פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מספר 11/11 – 14
התקיימה ביום שני ה 22.8.11 -כ"ב באב תשע"א בחדר הישיבות.
משתתפים

מר אלי אבוטבול
מר יצחק בלה
מר אבנר שבתאי
גב' רבקה שני
מר צחי ברוך
מר מישה בלומנפלד
גב' מירב אמתי
גב' אריאלה ויזמן

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

חסרים

מר אריה פולק
מר ואנונו מאיר
מר מימון אוחיון
מר אפרים צוק
מר חיים ליפא

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

נוכחים

מר אילן ורד
עו"ד יוסי ברזלי
מר דני ביתן

מבקר המועצה
יועץ משפטי
מזכיר המועצה

סדר יום:
 .1בית כנסת "מגדל דוד" נווה רמז הקצאת קרקע לעמותה.
 .2ביטול תב"רים:
א .תב"ר  – 1242תכנון גן ירוק,₪ 70,000 ,
ב .תב"ר  1254 – 1254תכנון תב"ע מגרש כדורגל.₪ 214,000 ,
ג .תב"ר  – 1275שיפוץ מבנה מועצה.₪ 170,000 ,
 .3תב"ר  1316לכריתה ושיקום חורשת לנגה.₪ 100,000 ,
 .4תב"ר  1317לביצוע גן משחקים גן גולמב עד .₪ 65,000
 .5תב"ר  1289ע"ס  ₪ 248,453לסימון כבישים ₪ 98,453 ,מימון משרד
התחבורה ,היתרה מקרן השבחה.

 .6הגדלת תב"ר  1291ב - ₪ 341,000 -שיפוצי קיץ .הצטיידות גן הכרם – 15,000
 ,₪בדיקת חשמל במוסדות חינוך –  ,₪ 10,000גינון בי"ס החיטה – ,₪ 7,500
משכ"ל –  ,₪ 10,000שפ"י –  ,₪ 3,500הצטיידות ישיבה בנים – ,₪ 49,000
מגרש ספורט ישיבה תיכונית –  ,₪ 60,000מגרש ספורט בי"ס קשת – 50,000
 ,₪שיפוץ מבנה ישיבה תיכונית –  ,₪ 15,000הצטיידות ישיבה תיכונית –
 ,₪ 30,000בניה והצטיידות מעבדה בבי"ס יעבץ –  ,₪ 35,000שביל גישה
לבי"ס ניל"י –  ₪ 38,000 ,₪ 18,000לעבודות חשמל בבית ספר ממלכתי דתי
בנים (ישיבה תיכונית).
 .7תב"ר  1309ע"ס  1.5מליון  ₪מדרכה ותאורה בדרך ניל"י 80% ,מימון משרד
התחבורה.
 .8אירועי תרבות ותיירות בקיץ .₪ 20,000 ,2011
 .9סיום העסקה :מח' תפעול  -י .פ , .א .ש .שרות פסיכולוגי  -י.ר .סייעות  -א.ל.ח,
ה.ע ,.י.ב .מח' חינוך  -ל.ד ,ו.א ,צ.ד .בי"ס תיכון – א.ג ,ח.ד ,צ.ע ,ל.א ,ש.צ ,כ.ש,
נ.ס.ס ,כ.ר ,ר.ו ,ס.ה.
 .10תב"ר  1312ע"ס  ,₪ 4,029,806פרויקט הפרדה במקור ורכישת כלי אצירה.
 .11תב"ר  1311הצללה בגני משחקים בסך .₪ 160,000
 .12תב"ר  1313ע"ס  ,₪ 286,000רכישת  3מבנים יבילים לפלך.
 .13תב"ר  1134ע"ס  ,₪ 199,701המשך מימון בניית מרכז פיס קהילתי.
 .14הגדלת סעיף תמיכות בסך .₪ 130,000
 .15שינוי בסעיפים תקציביים.
 .16תב"ר  1315ע"ס  .₪ 115,000פסטיבל פסח –  ,₪ 55,000אירועי קיץ -
.60,000
 .17תב"ר  1320חלקת הורים שכולים.
 .18מימון הסעות חינם לחוף דור במהלך חודש אוגוסט – .₪ 10,000
 .19תב"ר  1314ע"ס  ,₪ 30,000הוצ' משפטיות מקרן השבחה.
 .20עבודה נוספת י .ש.
 .21תב"ר  1318ע"ס  ₪ 300,000שיפוץ בטיחותי באולם הספורט שבמתחם
המתנ"ס.
 .22תב"ר  1319ע"ס  ₪ 250,000לריבוד רחוב הנדיב והסדרת צומת הנדיב
המייסדים.
 .23אישור חוזה בכירים בהיקף של  60%ליניב מדאר.

* לא הוגשו בקשות לתיקון פרוטוקול .10/11
 .1בית כנסת "מגדל דוד" נווה רמז הקצאת קרקע לעמותה.
יוסי ברזלי – מציג את הנושא בהתאם לחוות הדעת הנתונה אשר נמסרה לחברי המועצה.
החלטה:
מאושר פה אחד הקצאת קרקע לעמותת בית הכנסת "מגדל דוד" ,כפוף לאישור משרד
הפנים.
 .2ביטול תב"רים:
א .תב"ר  – 1242תכנון גן ירוק,₪ 70,000 ,
ב .תב"ר  1254 – 1254תכנון תב"ע מגרש כדורגל.₪ 214,000 ,
ג .תב"ר  – 1275שיפוץ מבנה מועצה.₪ 170,000 ,
החלטה:
מאושר פה אחד ביטול תב"רים  1254 ,1242ו.1275 -
 .3תב"ר  1316לכריתה ושיקום חורשת לנגה.₪ 100,000 ,
אלי אבוטבול – מציג את הנושא ,מציין שהשיקום יעשה בשיתוף עם התושבים לאחר
הכריתה ההכרחית.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1316ע"ס  ₪ 100,000לכריתה ושיקום חורשת לנגה ,מקרן
השבחה.
 .4תב"ר  1317לביצוע גן משחקים גן גולמב עד .₪ 65,000
החלטה:
מאושר פה אחד הגדלת תב"ר  1317בסך של  ₪ 65,000להקמת גן משחקים בגן גולומב,
מקרן השבחה.
 .5תב"ר  1289ע"ס  ₪ 248,453לסימון כבישים ₪ 98,453 ,מימון משרד
התחבורה ,היתרה מקרן השבחה.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1289ע"ס  ₪ 248,453לסימון כבישים .מהם  ₪ 98,453במימון
משרד התחבורה והיתרה מקרן השבחה.

 .6הגדלת תב"ר  1291ב - ₪ 341,000 -שיפוצי קיץ .הצטידות גן הכרם – 15,000
 ,₪בדיקת חשמל במוסדות חינוך –  ,₪ 10,000גינון בי"ס החיטה – ,₪ 7,500
משכ"ל –  ,₪ 10,000שפ"י –  ,₪ 3,500הצטיידות ישיבה בנים – ,₪ 49,000
מגרש ספורט ישיבה תיכונית –  ,₪ 60,000מגרש ספורט בי"ס קשת – ,₪ 50,000
שיפוץ מבנה ישיבה תיכונית –  ,₪ 15,000הצטיידות ישיבה תיכונית – ,₪ 30,000
בניה והצטיידות מעבדה בבי"ס יעבץ –  ,₪ 35,000שביל גישה לבי"ס ניל"י –
 ₪ 38,000 ,₪ 18,000לעבודות חשמל בבית ספר ממלכתי דתי בנים (ישיבה
תיכונית).
החלטה:
מאושר פה אחד הגדלת תב"ר  1291בסך של  ₪ 303,000לשיפוצי קיץ על פי הפירוט
הבא:
הצטידות גן הכרם –  ,₪ 15,000בדיקת חשמל במוסדות חינוך –  ,₪ 10,000גינון בי"ס
החיטה –  ,₪ 7,500משכ"ל –  ,₪ 10,000שפ"י –  ,₪ 3,500הצטיידות ישיבה בנים –
 ,₪ 49,000מגרש ספורט ישיבה תיכונית –  ,₪ 60,000מגרש ספורט בי"ס קשת –
 ,₪ 50,000שיפוץ מבנה ישיבה תיכונית –  ,₪ 15,000הצטיידות ישיבה תיכונית –
 ,₪ 30,000בניה והצטיידות מעבדה בבי"ס יעבץ –  ,₪ 35,000שביל גישה לבי"ס ניל"י
–  ₪ 38,000 ,₪ 18,000לעבודות חשמל בבית ספר ממלכתי דתי בנים (ישיבה
תיכונית).
 .7תב"ר  1309ע"ס  1.5מליון  ₪מדרכה ותאורה בדרך ניל"י 80% ,מימון
משרד התחבורה.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1309ע"ס  1.5מיליון  1.2 .₪מיליון  ₪במימון משרד התחבורה
היתרה מקרן השבחה.
 .8אירועי תרבות ותירות בקיץ .₪ 20,000 ,2011
החלטה:
מאושר פה אחד סך של  ₪ 20,000לאירועי תרבות בקיץ .2011

 .9סיום העסקה :מח' תפעול  -י .פ , .א .ש .שרות פסיכולוגי  -י.ר .סייעות -
א.ל.ח ,ה.ע ,.י.ב .מח' חינוך  -ל.ד ,ו.א ,צ.ד .בי"ס תיכון – א.ג ,ח.ד ,צ.ע ,ל.א,
ש.צ ,כ.ש ,נ.ס.ס ,כ.ר ,ר.ו ,ס.ה.
החלטה:
מאושר פה אחד סיום העסקה של הרשומים לעיל ותשלום פיצויים כחוק.
 .10תב"ר  1312ע"ס  ,₪ 4,029,806פרויקט הפרדה במקור ורכישת כלי אצירה.
אלי אבוטבול– מציג את נושא הפרדת הפסולת במקור ,מציין שהמועצה קיבלה מענק
מהמשרד להגנת הסביבה .בכוונת המועצה להגיע למצב בו תבוצע הפרדה במקור בכל
המושבה.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1312ע"ס  ₪ 4,029,806לפרויקט הפרדה במקור ורכישת כלי
אצירה ,מענק מהמשרד להגנת הסביבה.
 .11תב"ר  1311הצללה בגני משחקים בסך .₪ 160,000
החלטה:
בעד – אלי אבוטבול ,איציק בלה ,צחי ברוך ,מירב אמתי ,ריביק שני ,אבנר שבתאי.
נמנעת – אריאלה ויזמן
נגד – מישה בלומנפלד
מאושר תב"ר  1311ע"ס  160אלף  ₪לביצוע הצללה בשלושה גני משחקים ,גן הזית,
השמורה ובחלומות זכרון ,מקרן השבחה.
 .12תב"ר  1313ע"ס  ,₪ 286,000רכישת  3מבנים יבילים לפלך.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1313ע"ס  ₪ 210,000לרכישת  3מבנים יבילים לבית הספר
פלך 2 ,מבנים במימון משרד החינוך בהיקף של .₪ 140,000
 .13תב"ר  1134ע"ס  ,₪ 199,701המשך מימון בניית מרכז פיס קהילתי.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1134ע"ס  ₪ 199,701להמשך מימון בניית מרכז הפיס הקהילתי.
מענק מפעל הפיס לשנת .2011

 .14הגדלת סעיף תמיכות בסך .₪ 130,000
מישה בלומנפלד – מצביע בעד כפוף לבדיקה שלי לגבי חוקיות הפעולה מול מחוז משרד
הפנים.
החלטה:
מאושר פה אחד הגדלת סעיף תמיכות ( )1765000820בסך של  ₪ 130,000מהגדלת
סעיף הכנסות ארנונה ( )111110010כמפורט במכתב גזבר המועצה מיום .2.8.11

 .15שינוי בסעיפים תקציביים.
החלטה:
מאושר פה אחד השינוי ,הקטנת סעיף השתלמויות ,הגדלת סעיף תמיכות כללי
(.)1765000820
 .16תב"ר  1315ע"ס  .₪ 115,000פסטיבל פסח –  ,₪ 55,000אירועי קיץ -
.60,000
החלטה:
מאושר תב"ר  1315ע"ס  ₪ 115,000למימון  ₪ 55,000לפסטיבל פסח ו₪ 60,000 -
לאירועי קיץ.
 .17תב"ר  1320חלקת הורים שכולים.
אליי אבוטבול – מציג את הנושא .מציין שהעבודות הוזמנו ע"י המועצה הדתית.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1320בסך של  ₪ 45,000לתשלום הסדרת חלקת ההורים
השכולים שבבית העלמין.
 .18מימון הסעות חינם לחוף דור במהלך חודש אוגוסט – .₪ 10,000
אלי אבוטבול – מבקש לאשר מימון הסעות חינם לחוף דור בעלות של  ₪ 800ליום
שלושה ימים בשבוע במהלך חודש אוגוסט.
החלטה:
מאושר סך של  ₪ 10,000למימון הסעות לחוף דור מתקציב תמיכות .2011

 .19תב"ר  1314ע"ס  ,₪ 30,000הוצ' משפטיות מקרן השבחה.
יוסי ברזלי – מציג את הנושא ביחס לערעור לבית המשפט המחוזי.
החלטה:
בעד – אלי אבוטבול ,איציק בלה ,צחי ברוך ,מירב אמתי ,ריביק שני ,אבנר שבתאי,
אריאלה ויזמן.
נגד – מישה בלומנפלד
מאושר פה אחד תב"ר  1314ע"ס  ₪ 30,000למימון הוצ' משפטיות מקרן השבחה.
 .20עבודה נוספת י .ש.
אלי אבוטבול – בהתאם לנוהל ,עובד הגיש בקשה לעבודה נוספת לאחר שעות עבודתו
במועצה.
החלטה:
מאושר פה אחד עבודה נוספת לעובד י .ש.
 .21תב"ר  1318ע"ס  ₪ 300,000שיפוץ בטיחותי באולם הספורט שבמתחם
המתנ"ס.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1318ע"ס  ₪ 300,000לשיפוץ אולם ספורט במתנ"ס.
 .22תב"ר  1319ע"ס  ₪ 250,000לריבוד רחוב הנדיב והסדרת צומת הנדיב
המייסדים.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1319ע"ס  ₪ 250,000לריבוד רחוב הנדיב והסדרת צומת הנדיב
המייסדים.

 .23אישור חוזה בכירים בהיקף של  60%ליניב מדאר.
החלטה:
מאושר פה אחד  60%שכר בכירים למנהל מחלקת התפעול מר יניב מדאר על פי חוזר
מנכ"ל מדצמבר  2002וכפוף לאישור משרד הפנים.

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

