פרוטוקול מישיבת מליאה מספר 14/11 – 14
התקיימה ביום שני ה  3.10.11ה' בתשרי תשע"ב בשעה  18:00בחדר הישיבות.
משתתפים

מר אלי אבוטבול
מר יצחק בלה
מר אבנר שבתאי
מר מימון אוחיון
מר ואנונו מאיר
גב' אריאלה ויזמן
מר צחי ברוך
גב' מירב אמתי
גב' רבקה שני
מר אפרים צוק

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

הצטרף

מר אריה פולק

חבר מועצה

חסרים

מר חיים ליפא
מר מישה בלומנפלד

חבר מועצה
חבר מועצה

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

יועץ משפטי
מהנדסת המועצה
מזכיר המועצה
גזבר המועצה

* זכר נפטרים.
* דיווחי ראש המועצה
סדר יום:
 .1דיון דו"ח כספי .2010
 .2תב"ר  1325ע"ס  ₪ 110,000לשיקום מגרש כדורסל ברח' הגת.
 .3חוק עזר חניה
 .4העברה תקציבית.
 .5הגדלת תב"ר  1314ב ₪ 812,202 -פסיקת בית משפט השלום.
 ,₪ 10,000 .6השתתפות המועצה במימון פעילות הרשות הלאומית למלחמה בסמים
ואלכוהול.
 .7מענק  ₪ 500לארבעה עובדים מצטיינים.

 .8דיווח – פרוטוקול ועדת הנחות 4/11
 .9ק .מ -.אישור לעבודה נוספת .ב.מ.י  -סיום העסקה מסיבות רפואיות.
 .10תב"ר  821ע"ס  ₪ 1,281,000לסיום בינוי בי"ס רננים מקרן מכירת רכוש.
 .11סיכום פגישה מד"א זכרון יעקב.

* זכר נפטרים.
ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 30.9.11 - 1.9.11
גרינברג פרידה ,סבג זוהרה ,שולמזון מרים ,שטיינברג צבי ,שטרסברג יוסף.
חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.
* לא הוגשו בקשות לתיקון פרוטוקולים  12/11ו.13/11 -
אלי אבוטבול – מבקש לאחל החלמה מהירה לחבר המועצה מישה בלומנפלד .כמו כן
מבקש לשנות לתקופה מוגבלת את ימי כינוס מליאת המועצה לאור הולדת בני.
החלטה:
מאושר פה אחד לשנות את ימי ישיבת מליאת המועצה מיום שני הראשון בכל חודש ,ליום
שלישי הראשון בכל חודש בשעה .18:30
 .1דיון דו"ח כספי .2010
אלי אבוטבול -מציג את הנושא ,מציין בנוסף כי המועצה זכתה לקבל השנה את פרס
הניהול התקין לשנת  2010ממשרד הפנים וזאת בהתאם להמלצת צוות הביקורת של
המשרד.
 .2תב"ר  1325ע"ס  ₪ 110,000לשיקום מגרש כדורסל ברח' הגת.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא ,מציין שבמקור נדרשו כ ,₪ 70,000 -אך לאור הצורך
בהחלפת הגדרות במקום נדרש מימון נוסף.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1325בסך של  ₪ 110,000לשיקום מגרש כדורסל ברחוב הגת.
 .3חוק עזר חניה
יוסי ברזלי – מציג את הנושא ועונה לשאלות חברי המועצה.
החלטה:
מאושר פה אחד נוסח חוק העזר לחניה.

 .4העברה תקציבית.
דני שניר – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד העברה תקציבית מסעיף ( 1817700110קב"ס חרדי) לסעיף
( 181780710הסעות תלמידים) בסך של .₪ 25,000
 .5הגדלת תב"ר  1314ב ₪ 812,202 -פסיקת בית משפט השלום.
אלי אבוטבול ודני שניר – מציגים את הנושא ,מציינים כי המועצה מגישה ערעור לבית
המשפט המחוזי.
החלטה:
מאושר פה אחד הגדלת תב"ר  1314ב ₪ 812,202 -למימון פסיקת בית המשפט השלום.
 ,₪ 10,000 .6השתתפות המועצה במימון פעילות הרשות הלאומית למלחמה
בסמים ואלכוהול.
צחי ברוך – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד סך של  ₪ 10,000למימון פעילות הרשות הלאומית למלחמה בסמים
ואלכוהול ,בזכרון יעקב .מר רפי רחמקין יזומן למליאה הבאה להציג את הפעילות של
סיירת ההורים.
 .7מענק  ₪ 500לארבעה עובדים מצטיינים.
החלטה:
מאושר פה אחד סך של  ₪ 500מענק לכל אחד מארבעת העובדים המצטיינים .אלעד
נחום ,יחיא פרץ ,סמדר שווילי וחנה סקר.
 .8דיווח – פרוטוקול ועדת הנחות 4/11
 .9ק .מ -.אישור לעבודה נוספת .ב.מ.י  -סיום העסקה מסיבות רפואיות.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
א .מאושר פה אחד אישור עבודה נוספת למ.ק.
ב .מאושר פה אחד סיום העסקה מסיבות רפואיות לב.מ.י.

 .10תב"ר  821ע"ס  ₪ 1,281,000לסיום בינוי בי"ס רננים מקרן מכירת רכוש.
דני שניר – מציג את הנושא.
החלטה:
בעד – אלי אבוטבול ,איציק בלה ,אבנר שבתאי ,צחי ברוך ,מירב אמתי ,אוחיון מימון,
אריה פולק ,מאיר ואנונו ,אריאלה ויזמן ,ריביק שני.
נגד  -אפרים צוק
מאושר תב"ר  821ע"ס  ₪ 1,281,000לסיום בינוי תשתיות בבי"ס רננים מקרן מכירת
רכוש.
 .11סיכום פגישה מד"א זכרון יעקב.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
דני שניר – מציין כי המועצה תפסיק לממן פעילות נט"ן חדרה החל מ.1.1.2012 -
החלטה:
מאושר פה אחד להשתתף בעלות הפעלת ניידת נט"ן של מ.ד.א בהתאם לפירוט הבא:
 ₪ 180,000בשנת  2012ו ₪ 250,000 -ב.2013 -

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

