
 

 

 

 

 

 1.01.06מיום  – 1/06-13מס'   -פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין  
 

 משתתפים:   מר ניסים שרעבי                       חבר מועצה

 מר מימון אוחיון                        חבר מועצה                 

 מועצהמר אפרים צוק                          חבר                  

 מר מישה בלומנפלד                   חבר מועצה                 

 מר אמיר צאירי                         חבר מועצה                 

 מר חיים ליפא                           חבר מועצה                 

 ר מועצהמר חגי מזורסקי                        חב                 

 :                מר יצחק בלה                           חבר מועצה

 מר איתמר בר עזר                     חבר מועצה                 

                

 חסרים:     מר אלי אבוטבול                        ראש המועצה המקומית 

 חבר מועצה                  מר קרמר ארנון                      

                

 נוכחים:      מר צבי אורן                             מהנדס המועצה

 מר דני שניר                              גזבר המועצה                

 עו"ד יוסי ברזלי                         היועץ המשפטי                

 דני ביתן                                   מזכיר המועצה                

 

 
 סדר היום:

 

 .2006חידוש קו אשראי לשנת  1

נא לשריין  5.1.06הצמחת מערכת חינוך, חזון חינוכי )נדחה לישיבת מליאה   – 1036תב"ר  2

 תאריך זה(.

ה בית ניר, בניית קיר הכנת פרוגרמה לזכרונה סיטילינק, ניקוז רח' הרצל, חוז – 1042תב"ר  3

מתחם ליבוביץ, חניונים בי"ס אורט בנימינה, שביל גישה לביה"כ הגורן, התקנת מזגנים טיפת 

חלב, פיתוח מערכת קידום נוער בשכונות, פיתוח מערכות חינוך, גבולות שיפוט )עמירם דרמן(, 

 )ראה נספחים(.תכנית אב לחינוך חשמל מדרכה נוה שרת, 

 תרבות לגימלאים.פיתוח  – 1042תב"ר  .4

 מימון מתב"ר. –תב"ר סקר שילוט  .5
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 הגדלה. – 1028 – 1021תב"ר  .12

 .X 2דיווח  –ועדת גבולות  .13

 דיווח. –החלטת ועדת הנחות  .14

 .2005לשנת  3דו"ח רבעוני  –לעיון  .15

 מילגות. .16

 דני ביתן                                             

 מזכיר המועצה                                          



 

 

 

 

 

  – 2006חידוש קו אשראי לשנת  .1

 

, בנק פועלים ₪מיליון  1.5 –מציג בקשה לחידוש מסגרת האשראי בבנק הפועלים  –דני שניר 

כל  - ₪מיליון  1.0. –, בנק דיסקונט ₪מיליון  0.5 –, בנק לאומי ₪מיליון  1.0 –נוסף 

 החידושים כפופים לאישור משרד הפנים.

 

 החלטה:

 מאשרים פה אחד.   

 

 ניסים שרעבי עוזב את הישיבה בשל התחייבויות נוספות.            

 

 מבקש לציין לפרוטוקול ולשאול ע"ח מי פורסמה מודעה בגפן בשם ועדת חינוך? –מישה בלומנפלד 

 

 

 

  5.1.06  2/06נדחה לישיבת מליאה מס'  - הצמחת מערכת חינוך, חזון חינוכי – 1036תב"ר  .2

 

 

לזכרונה סיטילינק, ניקוז רח' הרצל, חוזה בית ניר, בניית הכנת פרוגרמה  – 1042תב"ר  .3

, התקנת חניונים בי"ס אורט בנימינה, שביל גישה לביה"כ הגורןקיר מתחם ליבוביץ, 

מזגנים טיפת חלב, פיתוח מערכת קידום נוער בשכונות, פיתוח מערכות חינוך, גבולות 

 ינוך. תכנית אב לחשיפוט )עמירם דרמן(, חשמל מדרכה נוה שרת, 

 

 מציג את התב"רים לחברי המועצה. –דני שניר 

הכנת פרוגרמה לזכרונה סיטילינק, ניקוז רח' הרצל, חוזה בית ניר, בניית  .א

קיר מתחם ליבוביץ, התקנת מזגנים טיפת חלב, פיתוח מערכת קידום נוער 

בשכונות, פיתוח מערכות חינוך, גבולות שיפוט )עמירם דרמן(, חשמל 

 מאושר פה אחד. –מדרכה נוה שרת 

 מבקשים הבהרות נדחה למליאה הבאה. –חניונים בי"ס אורט בנימינה  .ב

על פי בקשת המהנדס מבקש לצרף לתיכנון  –שביל גישה לביה"כ הגורן  .ג

 יועלה לדיון בעתיד. –כולל של פרויקט נוסף 

 נדחה לדיון במליאה הקרובה. –תכנית אב לחינוך  .ד

 

 החלטה:        

 ד.מאושר פה אח        

 

 

 

 חיים ליפא מצטרף לישיבה 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 .פיתוח תרבות לגימלאים – 1042תב"ר  .4

 

 מציג הנושא למליאה. –דני שניר 

 האם ניתן לבנות תב"ר מקרן השבחה לרכישת שירותי חוגים לגמלאים. –מישה בלומנפלד 

את כספים בשנים האחרונות אנו עדים להגמשת המקרים בהם משרד הפנים מאשר הוצ  -יוסי ברזלי 

 בתב"רים כך שכיום המבחן האמיתי הוא בעצם חתימת המחוז ואישור משרד הפנים על התב"ר.

 

 החלטה:

 מאושר פה אחד.

 

 

 מימון מתב"ר. –תב"ר סקר שילוט  .5

 

בשנים האחרונות לא נעשה סקר שילוט, קיים צורך לעדכון נתונים במאגרי המידע  –דני ביתן 

נוספים. נבדקו מספר  ₪אלף  100יאל כלכלי של לפחות של המועצה, בנוסף לכך טמון פוטנצ

חברות שעוסקות בתחום נתקבלו המלצות חיוביות ממועצה אזורית חוף הכרמל שזה עתה סיימו 

 .₪ 40,000 -פרויקט דומה, עלות הפרויקט כ

 

 החלטה:

מאושר פה אחד, כמו כן מבקשים להעביר מסר למח' פיקוח כי יש לאכוף את החוק ולהקפיד על 

 שילוט בישוב על פי הסטנדרטים שנקבעו בעבר. 

          

 

 נדחה למליאה הבאה. –הגדלה  1046 –ת.ב.ר  –הדברת יתושים  .6

 

  

  –( 654) כביש דרך יפו  – 863תב"ר  .7

 

רוב הכביש בבעלות ובאחריות של המועצה המקומית זכרון, רשויות שכנות הסכימו  –דני שניר 

אלף  147זכרון יעקב,  - ₪אלף  272שתית על פי חלוקה של להיכנס לשיתוף פעולה לשיפור הת

אלונה. כמו כן יש לחייב את בעלי הנכסים הגובלים באופן  - ₪אלף  40-בנימינה ג.עדה ו - ₪

 יחסי להשקעת המועצה בפרויקט.

 

 החלטה:

 מאושר פה אחד.  

      

  –שיפוצים חזות בי"ס בנות מל"ת  – 1044תב"ר  .8

 

 מימון מל"ת. 50%מימון משרד החינוך  50% ₪אלף  310רויקט בסך מימון הפ –דני שניר 

 

 החלטה:

 מאושר פה אחד.

 

 נדחה למליאה הבאה. –תשתיות  –רכישת שירותי ניהול פרויקטים בתקציב בלתי רגיל  .9

 

 



 

 

 

 

  –מכונת טאוט ליסינג/יציאה למכרז  – 1038תב"ר  .10

          

 המועצה ביררתי אופציה של ליסינג מימוני או תפעולי ללא  בהתאם לבקשת מליאת –דני שניר             

 הצלחה, אבקש לצאת למכרז.            

 

 החלטה:             

 מאושר פה אחד למעט מאפרים צוק שמתנגד.             

 

 

 

  –גן ילדים מענק מפעל הפיס  – 821+  1027תב"ר   .11

 

 כיתות גן  2 – 1פרק 

במימון מלא  ₪מיליון  -כיתות גן בעלות כוללת של כ 2אישרו בניית ומשרד החינוך   -דני שניר 

(. יבוצע באמצעות חברה למשק ₪ 519,231(  ומשרד החינוך )₪ 506,075של מפעל הפיס )

 וכלכלה.  

 

 החלטה:           

 מאושר פה אחד.           

 

           

 בי"ס רננים. – 2פרק            

           

 מדובר בבניית שלב ב' ושלב ג' במימון מלא של מפעל הפיס. –ני שניר ד          

 האם הסכום סופי? מה לגבי תשתיות.  -אפרים צוק          

 התשתיות אינן כלולות בשלב זה ויתכן והמועצה תממן את התשתיות. –צבי אורן          

 באיזה סכום מדובר? –מישה בלומנפלד          

 יש נייר מוכן לא זכור לי כרגע סכום מדוייק. – צבי אורן         

 מדובר באוכלוסייה שאנו חייבים לסייע לה בעיקר לאור ההשתתפות הנדיבה  –איתמר בר עזר          

 ממפעל הפיס.         

 בכל מקרה אנו מתכוונים לבקש גם מימון תשתיות ומיכוון שמדובר באוכלוסיה בעלת   –דני שניר          

 צרכים מיוחדים הרי שיש סיכוי סביר שיאשרו.         

 

      

 החלטה:     

 אפרים צוק, חגי מזורסקי, מישה בלומנפלד, חיים ליפא, אמיר צאירי. –מתנגדים לתב"ר רננים      

 איתמר בר עזר, יצחק בלה, מימון אוחיון. –בעד      

 

 המועצה נייר מפורט לגבי היקף השקעת  יובא לדיון חוזר במליאה הקרובה לאחר שיוגש ע"י מהנדס   

 המועצה בפרויקט.   

 

 

 נדחה למליאה הבאה. –הגדלה  – 1028 – 1021תב"ר  .12

 

 נדחה למליאה הבאה. –דיווח  –ועדת גבולות  .13

 



 

 

 

 

 .147/13 -ו 140/13חולק לחברי המועצה פרוטוקל מספר  –דיווח  –החלטת ועדת הנחות  .14

 

 

, הגזבר ענה על שאלות חברי חולק לחברי המועצה – 2005לשנת  3דו"ח רבעוני  –לעיון  .15

 המועצה.

 

 

 מילגות .16

   

 המילגות ניתנות ע"י קרן שטכר בשיתוף פעולה עם המועצה המקומית בה אני חבר   –יצחק בלה           

 יחד עם גניה וינשטוק ועופר ליזמי. הסטודנטים נדרשים לקריטריונים ברורים ולפעילות            

 במספר( ועל מנת שלא להשיב את פניהם ריקם  80 -חברתית בקהילה. היו השנה בקשות רבות )כ          

 של מרבית הסטודנטים מבקשים השתתפות המועצה.          

 

 

 החלטה:          

 מסעיף תקציב תמיכות כלליות שיועברו לתגבור מלגות לסטודנטים. ₪ 10,000מאושר פה אחד            

 

 

 

 

 

 

 
 

 דני ביתן                                                   אלי אבוטבול                                               

 מזכיר המועצה                                          ראש המועצה


