פרוטוקול מליאת המועצה  9/19מיום 24/11/19
משתתפים:
מר עודד הלפרין-ראש המועצה
מר אורי באואר-חבר קואליציה
מר שקד גולדמן-מ"מ ראש המועצה וחבר קואליציה
מר ניר דגן-חבר קואליציה
גב' יפעת טל-חברת קואליציה
מר אליהו גבאי-חבר אופוזיציה
מר אריאל בר-און-סגן ראש המועצה וחבר קואליציה
נעדרו:
ד"ר מירה המאירי-חברת קואליציה
ד"ר איציק מלכה-חבר קואליציה
נוכח :שלמה אלקחר
על סדר היום:
(1
(2
(3
(4
(5
(6

דיווחי ראש המועצה.
העברת דף תבר"ים המצ"ב ,לחברים.
הגדלת תבר  645בסך של  ₪ 500,000ושינוי שם התבר לשיפוצים והצטיידות
מבני ציבור ומתקני ציבור כמפורט בהצעת ההחלטה מס'  62/19המצ"ב.
הקצאת תקציב של  ₪ 10,000לטובת השתתפות במימון "בית הספר של
החגים" בחופשת החנוכה כמפורט בהצעת ההחלטה מס'  63/19המצ"ב.
המלצת ועדת ההקצאות להקצות קרקע בגוש  17873ח"ח  47לאגודת מגן דוד
אדום כמפורט בהצעת ההחלטה מס'  64/19המצ"ב.
התבחינים למתן תמיכות לשנת  2020כמפורט בהצעת ההחלטה מס' 65/19
המצ"ב.

דיווחי ראש המועצה
 .1סטטוס בינוי ופיתוח שכונת בנימין
 .2צריכת החשמל בעקבות המעבר ללד ירדה בכ 60%ולהערכת גזבר המועצה
יחסוך המהלך כ ₪ 100,000בשנה.
 .3פחת מים ממשיך לרדת ונמצא על אחוזים בודדים.
 .4תקציב  2019יסתיים באיזון ובימים אלו שוקדים על הכנת תקציב .2020
 .5סטטוס משפטי חברת אופיצי ותביעה שכנגד.
 .6פרידה מרוני ביום ג' -חברי המועצה מוזמנים.

 .7ועדת ביטחון -עדכונים על הנעשה והזמנה לכל חברי המליאה לקחת חלק.
 .8דו"ח סיכום שנה נכתב בימים אלו ויופץ לציבור
פתיחת חנות חדשה במתחם המסחרי בשטח של מאות מטרים שיניבו הכנסה
למועצה המקומית ואיחולי הצלחה.

(2
מוגש בזאת דף התבר"ים לעיון חברי המועצה.
(3
המועצה מאשרת את הגדלת תבר  645בסך של  ₪ 500,000ושינוי שם התבר
לשיפוצים והצטיידות מבני ציבור ומתקני ציבור ,כמפורט בהצעת החלטה ,62/19
המצ"ב.
לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים ,נערכה הצבעה.
בעד האישור :הצביעו  6חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד
קודם לכן בישיבת ההנהלה ,כמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי חבר האופוזיציה.
לפי כך הצעת החלטה  62/19בנושא – הגדלת תב"ר  645ושינוי שם תב"ר ,מאושרת
פה אחד.
(4
מליאת המועצה מאשרת את הקצאת תקציב של  ₪ 10,000לטובת השתתפות במימון
"בית הספר של החגים" בחופשת החנוכה ,כמפורט בהצעת החלטה  63/19המצ"ב.
לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים ,נערכה הצבעה.
בעד האישור :הצביעו  6חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד
קודם לכן בישיבת ההנהלה ,כמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי חבר האופוזיציה.
לפי כך הצעת החלטה  63/19בנושא – הקצאת תקציב לטובת "בית ספר של החגים",
מאושרת פה אחד.
(5
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת ההקצאות להקצות קרקע בגוש  17873ח"ח
 47לאגודת מגן דוד אדום ,כמפורט בהצעת החלטה  64/19המצ"ב.
לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים ,נערכה הצבעה.

בעד האישור :הצביעו  6חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד
קודם לכן בישיבת ההנהלה ,כמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי חבר האופוזיציה.
לפי כך הצעת החלטה  64/19בנושא – המלצת ועדת ההקצאות להקצות קרקע ל"מגן
דוד אדום" ,מאושרת פה אחד.
(6
המועצה מאשרת את התבחינים למתן תמיכות לשנת  2020בהתאם לנוסח המצ"ב
לעיון החברים ,כמפורט בהצעת החלטה  ,65/19המצ"ב.
לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים ,נערכה הצבעה.
בעד האישור :הצביעו  6חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא עוד
קודם לכן בישיבת ההנהלה ,כמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי חבר האופוזיציה.
לפי כך הצעת החלטה  65/19בנושא – תבחינים למתן תמיכות לשנת  ,2020מאושרת
פה אחד.

עודד הלפרין
ראש המועצה
רשם :שלמה אלקחר.

כ"א חשון תש"פ
 19נובמבר 2019

לכבוד
מר עודד הלפרין-ראש המועצה
ד"ר מירה המאירי-חברת קואליציה
ד"ר איציק מלכה-חבר קואליציה
מר אורי באואר-חבר קואליציה
מר שקד גולדמן-מ"מ ראש המועצה וחבר קואליציה
מר ניר דגן-חבר קואליציה
גב' יפעת טל-חברת קואליציה
מר אליהו גבאי-חבר אופוזיציה
מר אריאל בר-און-סגן ראש המועצה וחבר קואליציה
שלום רב,

הנכם מוזמנים לישיבת מועצה שמספרה  09/19אשר תתקיים ביום ראשון
 24.11.2019בשעה  20:00בחדר הישיבות במועצה.

על סדר היום:
 )1דיווחי ראש המועצה.
 )2העברת דף תבר"ים המצ"ב ,לחברים.
 )3הגדלת תבר  645בסך של  ₪ 500,000ושינוי שם התבר לשיפוצים
והצטיידות מבני ציבור ומתקני ציבור כמפורט בהצעת ההחלטה מס'
 62/19המצ"ב.

 )4הקצאת תקציב של  ₪ 10,000לטובת השתתפות במימון "בית הספר של
החגים" בחופשת החנוכה כמפורט בהצעת ההחלטה מס'  63/19המצ"ב.
 )5המלצת ועדת ההקצאות להקצות קרקע בגוש  17873ח"ח  47לאגודת מגן
דוד אדום כמפורט בהצעת ההחלטה מס'  64/19המצ"ב.
 )6התבחינים למתן תמיכות לשנת  2020כמפורט בהצעת ההחלטה מס'
 65/19המצ"ב.

בברכה,

שלמה אלקחר
מזכיר וגזבר המועצה

ישיבת מועצה  09/19שתתקיים ב24.11.2019 -
סעיף  2על סדר היום – דף תברים
מוגש בזאת דף התבר"ים לעיון חברי המועצה.

דברי הסבר
כמנהגנו אנו מוסרים דו"ח שוטף בכל ישיבת מועצה על מצב התקציבים הבלתי
רגילים ובו ניתן לעקוב אחר התקדמות גיוס הכספים וההוצאות לעבודות
המבוצעות במסגרות אלו.

בברכה,

שלמה אלקחר

עודד הלפרין

מזכיר וגזבר המועצה

ראש המועצה

ישיבת מועצה  09/19שתתקיים ב24.11.2019 -
סעיף  3על סדר היום –הצעת החלטה 62/19

המועצה מתבקשת לאשר הגדלת תבר  645בסך של  ₪ 500,000ושינוי שם התבר
לשיפוצים והצטיידות מבני ציבור ומתקני ציבור.

דברי הסבר
על מנת להבהיר כי התבר מיועד למימון ביצוע שיפוצים גם במתקני הציבור קרי
מתקני המשחק ,מגרשי ספורט ומוסדות הציבור השונים ,מתבקשת המועצה
לדייק את שם התבר ל"שיפוצים והצטיידות מבני ציבור ומתקני ציבור" .כמו כן,
מתבקשת המועצה לאשר הגדלת מסגרת התבר ב  ₪ 500,000נוספים וזאת ע"מ
לאפשר המשך פיתוח ,הצטיידות ושיפוצים במתקני המועצה השונים ובעיקר
מתקני החינוך.

בברכה,

שלמה אלקחר

עודד הלפרין

מזכיר וגזבר המועצה

ראש המועצה

ישיבת מועצה  09/19שתתקיים ב24.11.2019 -
סעיף  4על סדר היום –הצעת החלטה 63/19

מליאת המועצה מתבקשת לאשר הקצאת תקציב של  ₪ 10,000לטובת
השתתפות במימון "בית הספר של החגים" בחופשת החנוכה
דברי הסבר
כידוע ,משרד החינוך הודיע כי לא יינתן תקציב השנה לביה"ס של החגים
בעקבות הקיצוצים במשרדי הממשלה.
בתקופה זו ,בה אי היציבות השלטונית גורם לערפל רב בעניין יוזמות חינוכיות
אנו רואים ערך בלהעניק להורים סיוע ויציבות ולכן התוכניות תפעל גם ללא
המימון הממשלתי ,וזאת מתוך רצון לתת מענה לילדי בית הספר בחופשת
החנוכה ולאפשר להורים להמשיך בשגרת עבודתם.
כמו כן מוצע "להיכנס" לנעליה של הממשלה ולתקצב את התוכנית ,שתופעל על
ידי מחלקת ילדים ונוער של המתנ"ס בסכום של  ₪ 10,000שיופחתו מתשלום
הורי בית הספר.

עודד הלפרין,
ראש המועצה

שקד גולדמן
מ.מ ראש המועצה

ישיבת מועצה  09/19שתתקיים ב24.11.2019 -
סעיף  5על סדר היום –הצעת החלטה 64/19
המועצה מתבקשת לאשר המלצת ועדת ההקצאות להקצות קרקע בגוש 17873
ח"ח  47לאגודת מגן דוד אדום.

דברי הסבר
עם קבלת בקשת מגן דוד אדום להקצאת מבנה בקאנטרי אליאל לטובת נקודת
הזנקה ,פרסמה המועצה עדכון לפרוגרמת מבני הציבור לפיה תתאפשר הקצאת
המבנה .בחלוף המועד הקבוע לא הוגשו בקשות נוספות להקצאת המבנה
ולפיכך התכנסה ועדת ההקצאות והמליצה לאשר את הקצאת המבנה לטובת
אגודת מגן דוד אדום .מצ"ב פרוטוקול ועדת ההקצאות.
מליאת המועצה מתבקשת לאשר את ההקצאה.
חומר נוסף מצוי במשרד מזכיר וגזבר המועצה לעיון חברי המועצה.
בברכה
עודד הלפרין

שלמה אלקחר

ראש המועצה

מזכיר וגזבר המועצה

ישיבת מועצה  09/19שתתקיים ב24.11.2019 -
סעיף  6על סדר היום –הצעת החלטה 65/19
המועצה מתבקשת לאשר את התבחינים למתן תמיכות לשנת  2020בהתאם
לנוסח המצ"ב לעיון החברים.

דברי הסבר
כמו בשנה הקודמת מועברים התבחינים למתן תמיכות לאישור מליאת המועצה
לפני הפצתם ברבים.
מצ"ב פרוטוקול ועדת התמיכות המאשר את נוסח התמיכות לשנת  2020וכן
חוו"ד מטעם היועץ המשפטי באשר לתקינות התבחינים .הליך זה נדרש על פי
נוהל תמיכות במוסדות ציבור כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים .4/2006

בברכה

עודד הלפרין

שלמה אלקחר

ראש המועצה

מזכיר וגזבר המועצה

