פרוטוקול מישיבה מליאה מספר 7/11 – 14
התקיימה ביום שני ה 2.5.11 -כ"ח בניסן תשע"א בחדר הישיבות.
משתתפים

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

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

חסרה

אריאלה ויזמן

חברת מועצה

נוכחים

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

יועץ משפטי
מהנדסת המועצה
מזכיר המועצה
גזבר המועצה
מבקר המועצה

* זכר נפטרים.
* דיווחים ראש המועצה
סדר היום:
 .1תב"ר  1298ע"ס  ,₪ 200,000פארק תחום לכלבים.
 .2תב"ר  1297בסך  15מליון  ₪להעברת כספי השבחה מהוועדה למועצה.
 .3תב"ר  1295בסך  37אלף  ,₪לבטיחות בדרכים חלק א'.
 .4תב"ר  1296בסך  ₪ 350,000לרכישת  100מחשבים למוס"ח.
 .5הגדלת תב"ר  1282ב ₪ 47,000 -לביצוע עבודות ניקוז ברח' יהלום.
 .6אישור הקמת ועדה לציון  130שנה ליסוד המושבה.
 .7אישור הרכב מועצה דתית מורחב.
 .8עדכון תב"ר  – 1265הקמת ספריית ילדים.
 .9הגדלת תקציב אירועים לאומיים ב.₪ 38,000 -
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 .10חיוב גובלים בשדרות ניל"י בקטע שבין רחוב אלונים לקיבוץ מעין צבי.
 .11הסכם חוף דור  - ₪ 60,000כניסה חינם לתושבי זכרון יעקב לחוף הים.
 .12תב"ר  1299ע"ס  ₪ 20,000להרחבת אנדרטת שם עולם ליום השואה.
 .13תוספת תקציב למתנ"ס עד  ₪ 4,000לטובת מימון פעילות למתנדבי המתנ"ס
שתרמו מזמנם לאירועי פסח תשע"א.
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* זכר נפטרים.
ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 30.4.11 - 1.4.11
בורקס גבריאלה ,בנסל משה ,גורפינקל ראובן-רוזי ,סדיאוידיס דוד ,ספנגג'ן עדה (שאנטי),
רם נועה.
חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.
* דיווחים ראש המועצה
* לא הוגשו בקשות לתיקון פרוטוקול .6/11
 .1תב"ר  1298ע"ס  ,₪ 200,000פארק תחום לכלבים.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
בעד – אלי אבוטבול ,איציק בלה ,מירב אמתי ,צחי ברוך ,אבנר שבתאי ,אריה פולק ,חיים
ליפא ,אוחיון מימון ,ריביק שני ,מאיר ואנונו.
נגד – מישה בלומנפלד ,אפרים צוק.
מאשרים את תב"ר  1298בסך  ₪ 200,000להקמת פארק תחום לכלבים.
 .2תב"ר  1297בסך  15מליון  ₪להעברת כספי השבחה מהוועדה למועצה.
דני שניר מציג את הנושא.
מישה שואל את הגזבר שאלות בנושא ודני שניר משיב.
אלי אבוטבול מבהיר שכל הוצאה מתב"ר זה תובא לאישור במליאת המועצה.
החלטה:
בעד – אלי אבוטבול ,איציק בלה ,מירב אמתי ,צחי ברוך ,אבנר שבתאי ,אריה פולק ,חיים
ליפא ,אוחיון מימון ,ריביק שני ,מאיר ואנונו.
נגד – מישה בלומנפלד ,אפרים צוק.
מאושר לפתוח תב"ר בסך  15מליון  ₪לצורך משיכת כספי קרן השבחה מהוועדה
המרחבית לתכנון ובניה שומרון ,באופן שוטף.
ההוצאות הפרטניות מהתב"ר יובאו לאישור בנפרד.
 .3תב"ר  1295בסך  37אלף  ,₪לבטיחות בדרכים חלק א'.
דני שניר מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1295בסך  ₪ 37,000לבטיחות בדרכים ₪ 31,000 .מענק משרד
התחבורה ,היתרה השתתפות מועצה.
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 .4תב"ר  1296בסך  ₪ 350,000לרכישת  100מחשבים למוס"ח.
אלי אבוטבול – בכוונת המועצה לעלות את יחס המחשבים פר ילד במוסדות החינוך של
המועצה .עלות משוערת כ.₪ 350,000 -
החלטה:
מאשרים פה אחד תב"ר  1296בסך של  ₪ 350,000לרכישת  100מחשבים למוסדות
חינוך.
 .5הגדלת תב"ר  1282ב ₪ 47,000 -לביצוע עבודות ניקוז ברח' יהלום.
דני שניר – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד להגדיל תב"ר  1282לעבודות ניקוז ברח' יהלום בסך של .₪ 47,000
 .6אישור הקמת ועדה לציון  130שנה ליסוד המושבה.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאשרים פה אחד להקים ועדה בראשותה של מירב אמתי .לועדה יצטרפו ריביק שני,
מישה בלומנפלד ,מיכל ונדר-שוורץ ,אביטל אפרת ,חיליק לייטנר ,אבשלום לוי .בנוסף
לנושא המרכזי ( 130שנה ליסוד המושבה) הועדה תעסוק גם בציון  100שנים לעלייה
מתימן .הועדה תגיש דיווח מפורט בישיבת המליאה שתכונס ב.1.8.11 -
 .7אישור הרכב מועצה דתית מורחב.
אלי אבוטבול – מבקש לאשר את הרכב המועצה הדתית המורחב.
מליאת המועצה מתבקשת לאשר את הרשימה הבאה:
 .1ניר קובי – נציג מטעם רב הישוב.
 .2ניסן סוקולר – נציג רשימת זכרון שבלב.
 .3רמי כדר – נציג רשימת המפד"ל.
 .4משכית לאופר – נציגת רשימת כן (נציגת האופוזיציה).
להלן מומלצי המועצה לנציג השר:
 .5פרץ מאיר – נציג מטעם חי.
 .6אביחי יצחק – נציג מטעם זכרון שבלב,
 .7אריה ריזל – נציג מטעם חי (דגל התורה).
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החלטה:
בעד – אלי אבוטבול ,איציק בלה ,מירב אמתי ,צחי ברוך ,אבנר שבתאי ,אריה פולק ,חיים
ליפא ,אוחיון מימון ,ריביק שני ,מאיר ואנונו ,מישה בלומנפלד.
נמנע  -אפרים צוק.
הרשימה מאושרת .יש להעביר אותה למשרד הדתות.
 .8עדכון תב"ר  – 1265הקמת ספריית ילדים.
דני שניר – מציג את הנושא
החלטה:
מאושר פה אחד תב"ר  1265בסך  2.5מליון  ₪להקמת ספריית ילדים ,התוספת בסך חצי
מליון  ,₪הינה מענק מקרן העזבונות.
 .9הגדלת תקציב אירועים לאומיים ב.₪ 38,000 -
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאשרים פה אחד להגדיל את תקציב האירועים הלאומיים בסך של 24,000 ,₪ 38,000
 ₪מתוך זה למימון פעילות ביום העצמאות לקהילה הדתית לאומית.
 .10חיוב גובלים בשדרות ניל"י בקטע שבין רחוב אלונים לקיבוץ מעין צבי.
אלי אבוטבול ואורית סקר – מציגים את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד ,להודיע על חיוב גובלים של בעלי הנכסים בקטע שבין רחוב אלונים
לקיבוץ מעין צבי ,מכח חוק העזר לזכרון יעקב (סלילת רחובות) ,תשי"ח .1958 -
 .11הסכם חוף דור  - ₪ 60,000כניסה חינם לתושבי זכרון יעקב לחוף הים.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד לחתום על הסכם עם הזכיין המפעיל את חוף דור ,על סך .₪ 60,000
הסכם זה יאפשר לתושבי זכרון יעקב ,כניסה חופשית לחוף דור לעונת הרחצה של
תשע"א.
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 .12תב"ר  1299ע"ס  ₪ 20,000להרחבת אנדרטת שם עולם ליום השואה.
אלי אבוטבול מציג את הנושא.
החלטה:
מאשור פה אחד תב"ר  1299ע"ס  ₪ 20,000להרחבת אנדרטת שם עולם ליום השואה.
 .13תוספת תקציב למתנ"ס עד  ₪ 4,000לטובת מימון פעילות למתנדבי המתנ"ס
שתרמו מזמנם לאירועי פסח תשע"א.
אלי אבוטבול – מציג את הנושא.
החלטה:
מאושר פה אחד סך של עד  ₪ 4,000לטובת מימון פעילות למתנדבי המתנ"ס שתרמו
לאירועי פסח תשע"א ,מסעיף 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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