פרוטוקול מישיבת מליאה מספר 12/11 – 14
התקיימה ביום שני ה 5.9.11 -ו' באלול תשע"א בשעה  18:00בחדר הישיבות.
משתתפים

מר אלי אבוטבול
מר יצחק בלה
מר אבנר שבתאי
גב' רבקה שני
מר ואנונו מאיר
גב' אריאלה ויזמן
מר צחי ברוך
גב' מירב אמתי
מר חיים ליפא

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

הצטרפו

מר מישה בלומנפלד
מר אפרים צוק

חבר מועצה
חבר מועצה

חסרים

מר אריה פולק
מר מימון אוחיון

חבר מועצה
חבר מועצה

נוכחים

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

מבקר המועצה
יועץ משפטי
מהנדסת המועצה
מזכיר המועצה
גזבר המועצה

* זכר נפטרים.
* דיווחי ראש המועצה
הצעות לסדר:
א .עדכון תקציב המועצה – אריאלה ויזמן ,מישה בלומנפלד ואפרים צוק.
ב .הוזלת תעריפי ארנונה  -אריאלה ויזמן ,מישה בלומנפלד ואפרים צוק.
ג .מינוי חבר אופוזיציה לועדת מכרזים.
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סדר היום:
 .1אישור לחכירת נכסים מהמינהל – מקלט ברחוב שבי ציון.
 .2תב"ר  1324ע"ס  2.5מליון  ₪לריבוד קטעי כבישים בישוב.
 .3הקמת צוות לקביעת קריטריונים לדיור מוגן ודיור בר השגה לזוגות צעירים.
 .4דיווח – פרוטוקול ועדת הנחות .3/11
 .5תקצוב פרויקט קתדרה למבוגרים ב ₪ 8,000 -מתקציב תמיכות.
 .6סגירת חשבון המועצה מס'  166817בבנק הפועלים.
 .7הגדלת תב"ר  1277תשתיות מתחם החיטה בסך .₪ 25,000
 .8תב"ר לתב"ע ברחוב גאולים.
 .9אישור פתיחת חשבון בנק לגני ילדים של המועצה.
 .10אישור תבחינים ותמיכות לשנת .2011
 .11תמיכה בספורטאי מצטיין – שחר שגיב.
 .12חודש האזרח הותיק – דיווח ריביק שני.
 .13תמיכה באוהל המחאה .₪ 6,000
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* זכר נפטרים.
ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 31.8.11 - 1.8.11
אונגר עליזה ,אזולאי פרז חנה ,אטיאס מרדישה ,חכם אבנר ,כהן דוד ,מלך מרצל ,מנובחוב
אלכסנדר ,סקר שלמה ,פנצה אנטולי ,קשיביצקי שמואל ,שוורץ אילנה ,ברגמן דוד משה
חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.
* לא הוגשו בקשות לתיקון פרוטוקולים  10/11ו.11/11 -
הצעות לסדר בנושא:
א .עדכון תקציב המועצה – אריאלה ויזמן ,מישה בלומנפלד ואפרים צוק.
אריאלה ויזמן  -מציגה את הנושא
אלי אבוטבול – עונה שטרם נתקבלה תשובה ממשרד הפנים בנושא.
הנושא יורד מסדר היום.
ב .הוזלת תעריפי ארנונה  -אריאלה ויזמן ,מישה בלומנפלד ואפרים צוק.
אריאלה ויזמן – מציגה את הנושא.
אלי אבוטבול – מבקש להוריד מסדר היום.
החלטה:
בעד להוריד מסדר היום – אלי אבוטבול ,איציק בלה ,מירב אמתי ,צחי ברוך ,אבנר
שבתאי ,מאיר ואנונו ,חיים ליפא ,ריביק שני.
נגד – אריאלה ויזמן.
הנושא יורד מסדר היום.
ג .מינוי חבר אופוזיציה לועדת מכרזים.
החלטה:
מאושר פה אחד להחליף את חבר המועצה אבנר שבתאי באריאלה ויזמן.
 .1אישור לחכירת נכסים מהמינהל – מקלט ברחוב שבי ציון.
יוסי ברזלי – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד חכירת מקלט ברחוב שבי ציון  6מספר הידוע כגוש  11298חלקה 12
ממינהל מקרקעי ישראל ולרשום את שטר החכירה בטאבו דמי החכירה סמליים בסך
 ₪ 18.20שולמו מראש עבור כל תקופת החכירה.
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* מישה בלומנפלד מצטרף לישיבה.
 .2תב"ר  1324ע"ס  2.5מליון  ₪לריבוד קטעי כבישים בישוב.
אורית סקר – מציגה את שמות הרחובות שירובדו.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1324ע"ס  2.5מליון  ₪לריבוד קטעי כבישים בישוב.
* אפרים צוק מצטרף לישיבה.
 .3הקמת צוות לקביעת קריטריונים לדיור מוגן ודיור בר השגה לזוגות צעירים.
אלי אבוטבול – מבקש להקים צוות מקצועי לקביעת קריטריונים לזכאות בשני
הפרויקטים .בשל רגישות הנושא ,אבקש למנות בראש הצוות ,שופט בדימוס ,אותו שופט
לשתי הועדות.
החלטה:
מאשרים פה אחד את הקמת שני הצוותים הבאים:
צוות לקביעת קריטריונים לזכאות בדיור מוגן – שופט בדימוס – יו"ר הועדה ,ריביק שני –
חברת מועצה ,רו"ח חיצוני לא תושב זכרון יעקב – חבר הועדה ,אריאלה פרידברג –
נציגת ציבור ,דני ביתן  -מזכיר הועדה.
צוות לקביעת קריטריונים לזכאות לדיור לזוגות צעירים – שופט בדימוס – יו"ר הועדה,
צחי ברוך – חבר מועצה ,רו"ח חיצוני לא תושב זכרון יעקב – חבר ועדה ,דני ביתן –
מזכיר הועדה.
הקריטריונים יקבעו עד סוף חודש נובמבר .לתושבים תינתן אפשרות להגיש הצעות
ורעיונות לקריטריונים לועדות.
 .4דיווח – פרוטוקול ועדת הנחות .3/11
 .5תקצוב פרויקט קתדרה למבוגרים ב ₪ 8,000 -מתקציב תמיכות.
ריביק שני – מציגה את הנושא
החלטה:
מאושר פה אחד תקצוב פרויקט קתדרה למבוגרים ב ,₪ 8,000 -מתקציב תמיכות.
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 .6סגירת חשבון המועצה מס'  166817בבנק הפועלים.
דני שניר – מציג את הנושא ,מבקש לסגור את החשבון.
החלטה:
מאושר פה אחד לסגור חשבון מס'  166817בבנק הפועלים.
 .7הגדלת תב"ר  1277תשתיות מתחם החיטה בסך .₪ 25,000
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד הגדלת תב"ר  1277ע"ס  ₪ 25,000לכיכר בסמוך לבי"ס החיטה.
 .8תב"ר לתב"ע ברחוב גאולים.
אלי אבוטבול – מציין שנדרש מימון ביניים לפרויקט על פי דרישת מנהל מקרקעי ישראל
לבניית יח' דיור לתושבי השכונה ,בנים ממשיכים.
החלטה:
מאושר פה אחד יצירת תב"ר לבניית תב"ע ליח' דיור ברחוב גאולים ועריכת הסכם מול
המינהל למימון ביניים ,עפ"י מכתב מהנדסת המועצה מיום  .24.8.11המועצה תערוך
הסכם בנושא עם המינהל ובהוראת התוכנית תשולב הוראה כי הבעלים נושא בעלות הכנת
התוכנית.
 .9אישור פתיחת חשבון בנק לגני ילדים של המועצה
דני שניר – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד לפתוח חשבון בנק בבנק הדואר לגנים הבאים:
גן סביון ,גן מעפילים ,גן הכרם ,גן רקפת.
 .10אישור תבחינים ותמיכות לשנת .2011
דני ביתן – מציג את הנושא.
החלטה:
התבחינים והתמיכות לשנת  ,2011מאושרים פה אחד כפי שהוגשו בנייר לחברי המליאה.
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 .11תמיכה בספורטאי מצטיין – שחר שגיב.
החלטה:
מאושר פה אחד סך של  ₪ 1,000לתמיכה בספורטאי מצטיין שחר שגיב ,מסעיף תמיכות.
 .12חודש האזרח הותיק – דיווח ריביק שני.
ריביק שני – מציגה את הנושא .הפעילות תחול בחודש נובמבר .מציגה את הפעילויות
הצפויות.
 .13תמיכה באוהל המחאה
אלי אבוטבול – מבקש להוסיף נושא נוסף לסדר היום .מבקש לאשר  ₪ 6,000לתמיכה
באוהל המחאה.
החלטה:
מאושר פה אחד להוסיף את הנושא לסדר היום .מאושר פה אחד תמיכה בסך ₪ 6,000
באוהל המחאה מתקציב תמיכות.

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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