פרוטוקול ישיבה מן המנין מס' 27/15
מיום 29.10.2015
נוכחים :

אבי הררי – ראש המועצה
עו"ד יול ברדוש – סגן ראש המועצה
עמרי פלד – סגן ראש המועצה – חבר
עוז כהן – חבר
דרור ריבובסקי – חבר
לימור גיל-שני – חברה
ערן אליאס – חבר
יפה עובדיה – חברה
אנינה דינר – חברה
יוסי אלבז – חבר

חסרה :

זיו קמיני – חברה

משתתפים:

אשר שמע – גזבר המועצה
אינג' אינה קיסילנקו ,מהנדסת המועצה
אלי גטר ,מזכיר המועצה
חביב האוספטר – מבקר המועצה

רשמה:

חיה גוגיג (רזניק) עו"ד – יועה"מ

על סדר היום:
 .1אישור פתיחת חשבון עזר ייעודי בבנק דקסיה .10/2015 – 10/2017
נוסח ההחלטה:
"המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ לשנתיים 10/15 – 10/17
לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס.
יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל".
 .2אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום .12.10.15
 .3אישור שכר בכירים – מנהל מחלקת חינוך בהתאם לגודל הרשות ,מותנה באישור משרד הפנים.
 .4מינוי יו"ר ועדת ביקורת.
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 .5אישור המועצה להתקשרות ללא מכרז לביצוע עבודות קיר אקוסטי מתנ"ס – לא הוגשו הצעות
(רצ"ב חו"ד היועמ"ש)
 .6הודעת מהנדסת המועצה עפ"י סעיף ( 2ב) ( )1לחוק עזר לאבן-יהודה (סלילת רחובות) ,התשע"ג
–  2013לגבי תחילת ביצוע עבודות סלילה בתחום אזור התעשייה (תכנית הצ /בת) 306 / 1-1 /
אבי הררי :בפתח הישיבה אני רוצה לעדכן את חברי המועצה בנושאים הבאים:
א .פתיחת ביה"ס "הראשונים"
ערכנו טקס של פתיחת ביה"ס "ראשונים" .היה מעמד מאוד מכובד .אנו עושים
פרויקטים חשובים .הבניה של ביה"ס נמשכה  9חודשים .אין לכך אח ורע .אנו
מפתחים כיכרות ,גנים .ב"באר גנים" מתוכנן חניון ענק .עשינו גן ב"מכבי",
מתכוננים לעשות גם בדרוקר .ברח' יובלים ובמתנ"ס – מתוכנן חניון .כל פינה
מפותחת .יש פרויקטים שחברי מועצה מעורבים בהם .כך למשל בנושא
"הקאנטרי" מעורב החבר ערן אליאס .יו"ר ועדת ביקורת מטפל בדו"ח ביקורת.
כל אחד תורם את חלקו .אזור התעשייה – ב 15.11-יצא מכרז .השותפות היא של
כולנו .טבעת בתוך טבעת .אני רוצה להודות לכם מכל הלב ,שיש לי שותפים
כאלה .יש רגיעה .יש הבנות.
אני רוצה לברך את מנהלת הלשכה שלי ,היא כבר שנתיים עוזרת ,תומכת,
השקיעה המון עבודה בטקס המכובד שנערך היום.
ב .הרחבת מרפאת קופ"ח כללית
ישבנו ,דרור ,אינה ואופיר עם מנהלת המחוז של קופ"ח .בשעטו"מ הגענו להסכם
בנוגע לתכנית הבניה .ביקשנו תיקונים בתכנית .יש לו"ז :תוך שבועיים-שלושה
מגישים את התכנית ל"שרונים" .תוך שנה וחצי מסיימים הבניה 15 .מליון ש"ח
זה התקציב שלהם.
ג .מרכזיית "בזק"
מתנהל ויכוח בינינו לבין "בזק" .הנכס רשום ע"ש המועצה .אנו טוענים שעל בזק
להחזיר המבנה לרשות המועצה מאחר ולא משמש למטרה לה יועד.
ד .בחירת יועה"מ חיצוני
היו  36מועמדים .נערך מיפוי ראשוני .יש ועדה בת שלושה אנשים המורכבת
מגזבר ,מזכיר ומיועץ משפטי של רשות מקומית אחרת .בודקים מי עונה
לקריטריונים .נבחרו  10מועמדים העונים לקריטריונים .בתאריך  18.11הוועדה
תראיין מועמדים שיוזמנו ,מבין ה.10-
ה .רח' העצמאות
קיימות תכניות בנוגע להסדרי תנועה .כל חבר מועצה יכול לבוא ולהביע דעתו .אני
מקוה שנצא למכרז בערך תוך  3חודשים .אינה " :אני צריכה  3חודשים".
ו .סלילת רחוב ההדרים
מכרז לסלילת רחוב ההדרים עד צומת דרור .יום ראשון החומר יעבור למשכ"ל.
ייארך עוד חודש.
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ז .תנועת הנוער "הנוער העובד והלומד" – בקשה להקצאת מבנה
בעקרון ,אין בעיה ,אך אין לנו מבני ציבור .לא יכולים להבטיח להם מועדון .בית
בנימין – מועדונית "רקפת" עובד לשם.
החלק השני – לרווחה .זה מיועד לנוער שכ' מכבי.
ביקשתי שיכינו לי ,מה התכנית שלהם ? ונגיד גם מה אנחנו צריכים .במידה ויהיה
תואם לנו – ניתן להם מקלט – ואח"כ נראה.
ח .נגישות למבני ציבור במועצה
בויצ"ו ,בגני ילדים .מחוייבים עפ"י החוק .ב"מנות" .אם לא נבצע ,יחול עלינו
"חיוב אישי" .מחוייבים עפ"י החוק.
ט .אבטחת גני ילדים
הבאנו מאבטחים מהצפון .לא היו יוצאי צבא מהסביבה .עם אישור משטרה
הביאו לכאן דרוזים .ההקצאה עד סוף החודש.
י .הכנת התקציב לשנת 2016
נכנסים השנה לשנת תקציב מקוצצת .קיצצנו בכל המגזרים .נצטרך להצטמצם.
מינהלית עוזר לנו "ניהול תקין".
אשר ישב עם כולם ונראה ,איך אפשר לקצץ.
גידול בהוצאות 40 .סייעות הכנסנו ,כי החוק חייב אותנו במשכורת מלאה
לסייעות .הכפיל את כמות העובדים .נראה היכן צריך להדק את החגורה.
יא .מכרז לפיתוח אזוה"ת
לדברי אינה ,המכרז יתפרסם ב.15.11 -
יב .בקשה להקמת תחנת דלק סונול
הגשנו התנגדות לועדת הערר המחוזית .אנחנו חוששים שמיקום התחנה יגרום
מטרד קשה.
מקורות  ....חיה ויול.
סדר היום:
 .1אישור פתיחת חשבון עזר ייעודי בבנק דקסיה .10/2015 – 10/2017
אבי הררי :נוסח ההחלטה:
"המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ לשנתיים – 10/17
 10/15לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס.
יובהר כי לכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל".
החלטה :לאשר
הצבעה :פה אחד
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 .2אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום .12.10.15
ערן אליאס  :מה סך התמיכות ?
אשר שמע.₪ 180,000 :
אבי הררי :קבענו קריטריונים לתמיכות .אנחנו מפרסמים במקומונים .כל מי שרוצה
ועונה לקריטריונים – יכול להגיש .קיימת ועדת תמיכות הפועלת עפ"י חוזר מנכ"ל
משרד הפנים.
אשר שמע :בתקציב עצמו אני מפרט את רשימת הגופים הנתמכים.
אבי הררי :עד היום תמכנו בבני עקיבא ב 45 -אלף ש"ח .לחב"ד 50-אלף  ,₪חב"ד
מקבלת כבר  20שנה.
אם רוצים לעשות שינוי – לא לתת תמיכות ,אולי נשנה קריטריונים,
החלטת הועדה הינה בגדר המלצה.
נגמור את ה"נגלה" הזו .להבא ניתן יהיה לקבוע קריטריונים אחרים.
נכין נוהל ,נעדכן ,נשנה
הצעת החלטה :לאשר
הצבעה :פה אחד
 .3אישור שכר בכירים – מנהל מחלקת חינוך בהתאם לגודל הרשות ,מותנה באישור
משרד הפנים.
אבי הררי :נפרסם מכרז .לא בטוח שגלי תיבחר .המדובר בשכר מתאים למנהל
מחלקת החינוך.
הצעת החלטה :לאשר
הצבעה  :פה אחד
 .4מינוי יו"ר ועדת ביקורת.
אבי הררי :מציע את עו"ד אנינה דינר לתפקיד יו"ר ועדת ביקורת.
הצבעה :פה אחד
ערן :לא יצא עד היום דו"ח.
 .5אישור המועצה להתקשרות ללא מכרז לביצוע עבודות קיר אקוסטי מתנ"ס – לא
הוגשו הצעות
אבי הררי :אינני רוצה להשתתף בדיון ובהצבעה בשל חשש לניגוד עניינים ,הבית של
אחי נבנה ליד המתנ"ס.
בשלב זה אבי יצא החוצה.
אלי גטר :פרסמנו מכרז .אף אחד לא הגיש הצעה ,בסיור קבלנים היו  3קבלנים.
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דרור ריבובסקי :המדובר בדופן מגרש הכדורגל השכנים סובלים מרעש.
מדובר בעבודת בטונים וקונסטרוקציה.
ניתנה חוות דעת של היועה"מ ,שבהעדר הצעות ,על המועצה לאשר ההתקשרות ללא
מכרז.
הצעת החלטה :לאשר
הצבעה :פה אחד
 .6הודעת מהנדסת המועצה עפ"י סעיף ( 2ב) ( )1לחוק עזר לאבן-יהודה (סלילת רחובות),
התשע"ג –  2013לגבי תחילת ביצוע עבודות סלילה בתחום אזור התעשייה (תכנית
הצ /בת) 306 / 1-1 /
אלי גטר  :בהזמנה לסדר היום צויין גם חוק עזר לתיעול.
האישור מתייחס גם לחוק העזר לתיעול.
החלטה :לאשר
הצבעה :פה אחד

אבי הררי
ראש המועצה

אלי גטר
מזכיר המועצה
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