
 

 6/11 – 14פרוטוקול מישיבה מליאה מספר  
 

 בחדר הישיבות. "אתשע אדר ב'ב כ"ט 4.4.11 -שני הביום  התקיימה
 

 ראש המועצה  מר אלי אבוטבול                       משתתפים 

 מ.מ. ראש המועצה מר יצחק בלה 

 חברת מועצה גב' מירב אמתי 

 חבר מועצה מר צחי ברוך 

 בר מועצהח מר אבנר שבתאי 

 חברת מועצה גב' רבקה שני 

 חבר מועצה מר ואנונו מאיר 

 חברת מועצה גב' אריאלה ויזמן 

 חבר מועצה   מר אפרים צוק                          

 חבר מועצה   מר מישה בלומנפלד                   

 חבר מועצה מר אריה פולק 

 חבר מועצה     מר מימון אוחיון                      

 חבר מועצה מר חיים ליפא                          

   

   

   

   

 יועץ משפטי עו"ד יוסי ברזלי נוכחים

 מהנדסת המועצה  גב' אורית סקר 

 מזכיר המועצה מר דני ביתן 

 מנהל מח' תפעול איציק פרייסמר  

 מבקר המועצה מר אילן ורד 
 

 

 * זכר נפטרים.

 ים ראש המועצה* דיווח

 

 סדר יום:

 אריאלה ויזמן. –שאילתה בנושא המתנ"ס 

 

 סדר היום:

ורכישת עמודי וולקן  ₪ 18,581לעמודי תאורה ברחוב העצמאות  1294תב"ר  .1

.  איציק מציג ₪ 29,381, סה"כ ₪ 10,800 –לחסימת חניית רכבים על מדרכות 

 את הנושא.

 50%, ₪ 20,000 –י נוער ואלכוהול בקרב בנשימוש בסמים ה בתוכנית מניע .2

 .במימון הרשות הלאומית למניעת סמים ואלכוהול

 .פרישה –, עובד גינון עזרא איילין .3

 דיווח. – 2010 4דו"ח רבעוני  .4



 

 

 סיוע לנבחרת המתעמלים בגלגלי ענק באליפות עולם. .5

 לסימון כבישים. ₪ 150,000ע"ס  1289תב"ר  .6

 הקמת פארק לכלבים והסכם לוכד כלבים. –דיווח  .7

 .+ מ.ע.מ ₪ 10,000 –שאול דגן  –שנה לזכרון יעקב  130ספר  .8

 .₪ 60,000תרומה למתקני תינוקות בגן טיול בסך  - דיווח .9

 מלגות למשלחת לתחרות רובוטיקה, סנט לואיס ארה"ב. .10

תיקון לפקודת המועצות המקומיות, לפי החלטת  – מינוי ועדה למיגור אלימות .11

 .ממשלה

 .1/11דיווח פרוטוקול ועדת הנחות  .12

 ., מתקציב תמיכות₪ 5,000 –השנתית השתתפות בצעדת אקים  .13

 הקמת ספריית ילדים. – 1265עדכון תב"ר  .14

, פארק זכרון ₪מליון  12ע"ס (, 2011בשנת  1293)ישונה לתב"ר 1071תב"ר  .15

 יעקב. 

לסירוס/עיקור חתולי רחוב, בהתאם  מתקציב תמיכות ₪ 20,000הקצבה של  .16

 .לתוכנית תלת שנתית

 תב"רים וקיזוז יתרות.סגירת  .17

 מטר ברח' הנדיב. 100חיוב גובלים קטע מדרכה של  .18

 60,000אישור תוכנית לתרבות ונוער לקהילה החרדית באמצעות המתנ"ס ע"ס  .19

 מועצה. 50%מתנ"ס  50%, במימון ₪

 חיוב גובלים שדרות ניל"י. .20

 הרכב מועצה דתית. –דיווח   .21

 גן שחף. –אישור פתיחת חשבון בבנק הדואר   .22

 רומה למצעד הפרוטות של אילן.ת  .23

 , לאברמוב.64חלקה  11303המייסדים ארזים, גוש ברחוב אישור עסקת מכר  .24

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 * זכר נפטרים.

 

 31.3.11 - 1.3.11ראש המועצה מעלה את זכרם של הנפטרים מיום 

פרנצוזא  אבן חיים ניסים, אחר קרומיה, ברונאולד מרדכי )מקס(, טמיר רות, יפה אברהם,

 אברהם )מנדל(, קלר ציפורה.

 חברי המועצה והנוכחים מכבדים את זכרם בקימה.

 

 פרידה ממנהלת המתנ"ס שירלי עומר.

 

 * דיווחים ראש המועצה

 

 .6/11לא הוגשו בקשות לתיקון פרוטוקול  *

 

 אריאלה ויזמן. –שאילתה בנושא המתנ"ס 
 

 אריאלה ויזמן מציגה את השאילתה.
 

 נה לשאילתה.ראש המועצה עו

 

 

 סדר יום:
 

 ורכישת עמודי וולקן   ₪ 18,581לעמודי תאורה ברחוב העצמאות  1294. תב"ר 1

 .  ₪ 29,381, סה"כ ₪ 10,800 –לחסימת חניית רכבים על מדרכות    

 

 איציק מציג את הנושא.

 

 החלטה:

-לתאורה בפארק סטיבנס ו ₪ 18,581. ₪ 29,381ע"ס  1294מאושר פה אחד תב"ר 

 לחסימת חניית רכבים על מדרכות. ₪ 10,800

 

 50%, ₪ 20,000 –תוכנית מניעה בשימוש בסמים ואלכוהול בקרב בני נוער  .2

 במימון הרשות הלאומית למניעת סמים ואלכוהול.

 

 צחי ברוך מציג את הנושא.

 

 החלטה:

לתוכנית למניעת שימוש בסמים ואלכוהול בקרב  ₪ 20,000מאושר פה אחד סך של 

)מתקציב עוזר ראש המועצה(, היתרה מהרשות  ₪ 10,000תתפות המועצה הנוער. הש

 למלחמה בסמים ואלכוהול.

 

 



 

 .פרישה –, עובד גינון עזרא איילין .3

 

 החלטה:

 מאושר פה אחד.

 

 דיווח. – 2010 4דו"ח רבעוני  .4

 

 .מישה בלומנפלד שואל שאלות

 אלי אבוטבול עונה.

 

 עולם. סיוע לנבחרת המתעמלים בגלגלי ענק באליפות .5

 

 החלטה:

, ₪ 4,000ספורטאים ומלווה אחד, סה"כ  7למשתתף,  ₪ 500סך של מאושר פה אחד 

 מסעיף תמיכות כללי.

 

 לסימון כבישים. ₪ 150,000ע"ס  1289תב"ר  .6

 

 לאור הסכנה הבטיחותית, מבקש לצאת לעבודה מיידית בנושא.  – איציק פרייס

ימים מראש כחלק מסדר  10וגש מבקש להוריד מסדר היום, לא ה –מישה בלומנפלד 

 היום.

למרות זאת, מיכוון שמדובר בסוגיית בטיחות, מבקש לעלות את הנושא  –אלי אבוטבול 

 לסדר היום.

 

 החלטה:

אלי אבוטבול, איציק בלה, מירב אמתי, אבנר שבתאי, צחי ברוך, אוחיון מימון,  –בעד 

 .חיים ליפא ,, מאיר ואנונואריה פולק, ריביק שני

 לא משתתפים בהצבעה. –אפרים צוק לומנפלד, אריאלה ויזמן, מישה ב

 לסימון כבישים. ₪ 150,000ע"ס  1289מאושר תב"ר 

 

 הקמת פארק לכלבים והסכם לוכד כלבים. –דיווח  .7

 

מציג את הנושא. הכוונה להקים פארק לכלבים למתן פיתרון לבעלי  –אלי אבוטבול 

 הכלבים.

 

 + מ.ע.מ. ₪ 10,000 –דגן שאול  –שנה לזכרון יעקב  130ספר  .8

 

 החלטה:

 130+ מ.ע.מ, בעבור הוצאה לאור של ספר המתעד  ₪ 10,000מאושר פה אחד סך של 

 שנה לזכרון יעקב.

 

 



 

 .₪ 60,000תרומה למתקני תינוקות בגן טיול בסך  -דיווח  .9

 

 מציין כי הוא פועל לקבלת תרומה בנושא.מציג את הנושא ו –אלי אבוטבול 

 

 לתחרות רובוטיקה, סנט לואיס ארה"ב.מלגות למשלחת  .10

 

לאור המצב הכלכלי הקשה של שניים ממשתתפי התחרות, קיבלנו פנייה  –אלי אבוטבול 

 לסיוע חריג. אפעל לגיוס תרומות נוספות.

 

 החלטה:

 מתקציב תמיכות.  ₪ 7,000מאושר סך 

 

החלטת  תיקון לפקודת המועצות המקומיות, לפי –מינוי ועדה למיגור אלימות  .11

 ממשלה.

 

 החלטה:

 , בהתאם לפקודת המועצות המקומיות, להלןמאושר פה אחד להקים ועדה למיגור האלימות

 : חברי הועדה

 חבר מועצה - צחי ברוךויו"ר הועדה,  אש המועצהר  - אלי אבוטבול

והיועצת לענייני אזרחים  מנהלת מח' רווחה - גניה ויינשטוק, חברת מועצה - אריאלה ויזמן

, קב"ט - אלי עטיה, מזכיר המועצה - דני ביתן, מנהלת מח' חינוך - מרים פנויאןקים, ותי

 נציג משטרה

כמו כן מאושר פה אחד לאחד את דיוני הועדה למינוי מיגור אלימות עם הועדה למניעת 

 סמים ואלכוהול.

 

 .1/11דיווח פרוטוקול ועדת הנחות  .12

 

 ב תמיכות., מתקצי₪ 5,000 –השתתפות בצעדת אקים השנתית  .13

 

 החלטה:

 מתקציב תמיכות. ₪ 5,000מאושר פה אחד סך של 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 הקמת ספריית ילדים. – 1265עדכון תב"ר  .14

 

ימים מראש כחלק מסדר  10מבקש להוריד מסדר היום, לא הוגש  –מישה בלומנפלד 

 היום.

פת , מדובר בסה"כ בתוסמבקש בכל זאת לעלות את הנושא לסדר היום –אלי אבוטבול 

 .אהימלבלפרויקט שכבר אושר  ₪אלף  500מענק של 

 

 החלטה:

אלי אבוטבול, איציק בלה, מירב אמתי, אבנר שבתאי, צחי ברוך, אוחיון מימון,  –בעד 

 חיים ליפא. , מאיר ואנונו,אריה פולק, ריביק שני

 לא משתתפים בהצבעה. –מישה בלומנפלד, אריאלה ויזמן, אפרים צוק 

 

 .₪מליון  2.5בסך  להקמת ספריית ילדים 1265תב"ר ן עדכו מאושר פה אחד

 

, פארק ₪מליון  12(, ע"ס 2011בשנת  1293)ישונה לתב"ר 1071תב"ר  .15

 זכרון יעקב.

 

 מציג את הנושא. –אלי אבוטבול 

 שואל שאלה. –אפרים צוק 

 עונה. –אלי אבוטבול 

 

 החלטה:

שבתאי, צחי ברוך,  אלי אבוטבול, איציק בלה, מירב אמתי, אבנר –1071תב"ר בעד 

 חיים ליפא. , מאיר ואנונו,אוחיון מימון, אריה פולק, ריביק שני

 מישה בלומנפלד, אריאלה ויזמן, אפרים צוק. -נגד 

בהתאם  ₪מליון  12על סך (, 2011בשנת  1293)ישונה לתב"ר  1071מאושר תב"ר 

 לחוזה שצורף בין המועצה המקומית לחברה למשק וכלכלה.

 

מתקציב תמיכות לסירוס/עיקור חתולי רחוב, בהתאם  ₪ 20,000הקצבה של  .16

 לתוכנית תלת שנתית.

 

 החלטה:

 לסירוס/עיקור חתולי רחוב מתקציב תמיכות. ₪ 20,000מאושר פה אחד  סך של 

 

 סגירת תב"רים וקיזוז יתרות. .17

 

 החלטה:

ר אלי אבוטבול, איציק בלה, מירב אמתי, אבנ –1071סגירת תב"רים וקיזוז יתרות בעד 

 חיים ליפא. , מאיר ואנונו,שבתאי, צחי ברוך, אוחיון מימון, אריה פולק, ריביק שני

 מישה בלומנפלד, אריאלה ויזמן, אפרים צוק. -נגד 

 מאושר סגירת תב"רים וקיזוז יתרות.



 

 מטר ברח' הנדיב. 100חיוב גובלים קטע מדרכה של  .18

 

 מציגה את הנושא. –אורית סקר 

 

 החלטה:

מכח חוק העזר הנדיב, בעלי הנכסים ברחוב של הודיע על חיוב גובלים ל שר פה אחד,ומא

  .1958 -תשי"ח , לזכרון יעקב )סלילת רחובות(

 

אישור תוכנית לתרבות ונוער לקהילה החרדית באמצעות המתנ"ס ע"ס  .19

 מועצה. 50%מתנ"ס  50%, במימון ₪ 60,000

 

 מציג את התוכנית המבוקשת. - אריה פולק

 

 החלטה:

אלי אבוטבול, איציק בלה, מירב אמתי, אבנר שבתאי, צחי ברוך,  –ור התוכניתאישבעד 

 חיים ליפא. , מאיר ואנונו,אוחיון מימון, אריה פולק, ריביק שני

 מישה בלומנפלד, אריאלה ויזמן, אפרים צוק. -נגד 

מהמתנ"ס(  50% -מתקציב עוזר ראש המועצה ו 50%) ₪ 60,000מאושר סך של 

 ההפעלה באמצעות המתנ"ס.וער לקהילה החרדית. לאירועי תרבות ונ

 

 חיוב גובלים שדרות ניל"י. .20

 

 את הנושא. המציג – ורית סקרא

 

 החלטה:

מכח חוק העזר שדרות ניל"י, בעלי הנכסים בשל להודיע על חיוב גובלים  שר פה אחד,ומא

  .1958 -תשי"ח , לזכרון יעקב )סלילת רחובות(

 

 

 הרכב מועצה דתית. –דיווח   .21

 

את עמדתו של היועץ המשפטי של משרד הדתות  מליאהמציג בפני חברי ה –לי אבוטבול א

שביקש שמליאת המועצה המקומית תאשר את כל שבעת המועמדים לכהן כחברי המועצה 

 הקרובה את מועמדו. מועצההדתית. ראש המועצה מבקש מכל חבר סיעה להציג בישיבת ה

 א.מבקש לקבל תכתובת בנוש –מישה בלומנפלד 

עץ המשפטי להעביר את התכתובת עם יועמ"ש משרד הדתות ומבקש מהי –אלי אבוטבול 

 למישה בלומנפלד.

 

 החלטה:

 הבאה את נציגיהם למועצה הדתית. מליאההסיעות יגישו ל

 

 



 

 

 גן שחף. –אישור פתיחת חשבון בבנק הדואר   .22

 

 החלטה:

מה הינם עדית הראל, מאושר פה אחד לפתוח חשבון בבנק הדואר לגן שחף. מורשה החתי

 שרון סטנהיל ואסתי שרון.

 

 תרומה למצעד הפרוטות של אילן.  .23

 

 החלטה:

 כתרומה למצעד הפרוטות של אילן. ₪ 1,000מאושר פה אחד סך של 

 

 , לאברמוב.64חלקה  11303אישור עסקת מכר ברחוב המייסדים ארזים, גוש   .24

 

אמתי, אבנר שבתאי, צחי  אלי אבוטבול, איציק בלה, מירב –אישור עסקת המכרבעד 

 חיים ליפא. , מאיר ואנונו,ברוך, אוחיון מימון, אריה פולק, ריביק שני

 מישה בלומנפלד, אריאלה ויזמן, אפרים צוק. -נגד 
 

תב"ר  – לאברמוב 64חלקה  11303מאושרת עסקת מכר ברחוב המייסדים ארזים, גוש 

1268. 

 
 

 

 

 

 דני ביתן                                      אלי אבוטבול                                              

 מזכיר המועצה                                 ראש המועצה                                           

 

 

 

 העתק: חברי המועצה

 נוכחים          

 הגב' רוממה תמאם, קצינת מחוז, משרד הפנים, חיפ          

 31043חיפה  4394משרד מבקר המדינה, אגף ה', ת.ד.           

 

 

 

 

 

 

 
 


