פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 3/15
מיום  1לינואר 2014
נוכחים :אבי הררי – ראש המועצה
עמרי פלד – סגן ראש המועצה – חבר
עו"ד יול ברדוש – חבר
זיו קמיני – חברה
עוז כהן – חבר
דרור ריבובסקי – חבר
לימור גיל-שני – חברה
ערן אליאס – חבר (הצטרף בשלב מאוחר יותר)
לימור פליידרמן – חברה
גדעון לירון – חבר
יפה עובדיה – חברה
משתתפים :אשר שמע – גזבר המועצה
אינג' אינה קיסילנקו  -מהנדסת המועצה
אלי גטר  -מזכיר המועצה
רשמה :עו"ד חיה גוגיג – יועהמ"ש
על סדר היום:

 .1אישור ועדכון תב"רים –
א .אישור מסגרת אשראי לזמן קצר לתקציב הרגיל לשנת 2014
ב .עדכון תב"ר מס'  1198סקר נכסים שטחי ציבור
ג .עדכון תב"ר מס'  1210תכנון רח' ההסתדרות
שם תב"ר מעודכן  -תכנון וביצוע רח' ההסתדרות
ד .עדכון תב"ר מס'  1224שפוץ ופיתוח מתחם הצופים
ה .עדכון תב"ר מס'  1255שפוץ מח' הנדסה בחצר המועצה
ו .עדכון תב"ר מס'  1273תכנון גן ציבורי בונה הארץ
שם תב"ר מעודכן  -תכנון וביצוע גן ציבורי בונה הארץ.
ז .עדכון תב"ר מס'  1214בטיחות בדרכים
ח .תב"ר מס'  1294תכנון וביצוע מעגל תנועה והשלמות ריצוף דרך רבין
ט .תב"ר מס'  1295תכנון כביש ההדרים דרום קטע רח' מייסדים השומרון
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י .תב"ר מס'  1296תכנון מתקן ניקוז מערבית לה.צ  212מערב
יא  .תב"ר מס'  1297תכנון סלילת רח' אהבת ציון וריחן ומועדון בני עקיבא
יב .תב"ר מס'  1310שיפוצי קיץ גני ילדים ()2014
יג .תב"ר מס'  1311שיפוצי קיץ בתי ספר יסודיים ()2014
יד .תב"ר מס'  1298שיפוץ גנים ציבוריים
טו .תב"ר מס'  1299שיפוץ צנרת ניקוז
טז .תב"ר מס'  1300שיפוץ מבני ציבור ( מבני המועצה ,סב-יום,ספריה,צופים וכ"ו)
יז .תב"ר מס'  1301שיפוץ ותחזוקה תאורת רחובות
יח .תב"ר מס'  1302יישום החלטות ועדת תנועה ,בטיחות בדרכים
יט .תב"ר מס' 1303

שיפוץ ופיקוח מתקני ספורט ומשחק

כ .תב"ר מס'  1304תכנון בית ספר שלישי
כא .תב"ר מס'  1305תכנון בי"ס בכר פינוי בינוי
כב .תב"ר מס'  1306שיפוץ תחזוקת מבני חינוך ( בכר ,בית אבי וגני הילדים )
כג .תב"ר מס'  1307פינוי פסולת שטחים ציבוריים
כד .תב"ר מס'  1308שפוץ מבני המתנ"ס
כה .תב"ר מס'  1309שיפור חזות המושבה
 .2אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  22לדצמבר 2013
 .3איוש ועדות מועצה סיעת "המושבה שלנו"
 .4איוש רכזת ועדת מלגות וספורט
 .5ועדת חינוך – שינוי שם משפחה של הילה הרמן (הררי)
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אבי הררי :

אני מבקש לברך את כל חברי המועצה בשנת עבודה פורייה ,ושתשרה בין
החברים אהבה ,אחווה ,שלום ורעות.
יש לנו אפשרות לעבוד ביחד ,בשיתוף פעולה מלא .אני רוצה לברך את כל עובדי
המועצה המשקיעים את נשמתם בעבודה.
כח האדם של המועצה מונה כיום  67איש ,כולל סייעות .זו כמות קטנה מאוד של
עובדים ,הנותנים שרות לכ 12 -אלף תושבים .התושבים מצידם מגלים סבלנות
וסובלנות .כך ,למשל ,ארעה תקלה בניקוז בדרך רבין .התיקון נמשך כשבוע,
שבמהלכו נאלצנו להיעזר במומחים ובבעלי מקצוע .התושבים הבינו אותנו
וקיבלו את זה.
אני גם מבקש לעדכן ,שמחר בערב תתקיים במשרדי המועצה ישיבת הועדה
לבחירת מנהל/ת המתנ"ס .חברת המתנ"סים ערכה מכרז פנימי אשר במסגרתו
הגישו מועמדות עובדים המועסקים כיום ע"י חברת המתנ"סים.
אם המכרז לא יניב תוצאות ,יפורסם מכרז חיצוני למועמדים חיצוניים .המכרז
החיצוני עלול לקחת זמן .יהיה צורך בביצוע הליך של מכרז ,פרסום בעיתונים,
בחינות של המועמדים ,בחינה ע"י פיל"ת בדבר התאמה וכו' .עלול לקחת כ4-5 -
חודשים.
בוועדה חברים  :מר אבי אייזנמן ,יו"ר הנהלת המתנ"ס ,מר שמואל שיר חבר
הנהלת המתנ"ס וחבר המועצה דרור ריבובסקי ,נציג מטעם המועצה .איננו
חייבים לקבל החלטה כבר מחר .אנחנו צריכים מישהו רציני שינהל את המתנ"ס.
בינתיים הגב' סמדר דרומי ,שמונתה לתפקיד בנתניה ,ממשיכה לנהל את
המתנ"ס אצלנו ,עד לבחירת המחליף.
דבר נוסף שאני רוצה לעדכן את החברים הוא ,שב 31.12 -סיימתי את תפקידו של
הדובר .בעתיד אחליט אם יהיה צורך בדובר ,או לא.
כמו כן ,הודעתי למנהלת הלשכה על סיום תפקידה ואני מחפש מנהלת לשכה
מתאימה .בינתיים ראיינתי  5מועמדות.
בכוונתי גם לעשות שינויים נוספים .כמובן שאביא השינויים לידיעת חברי
המועצה ,על מנת שנפעל בשקיפות מלאה.
אני גם מבקש לעדכן כי בכוונתי למנות צוות שייעץ למועצה בעניין קהילה ושרות.
עד כה ,כל ארגון התנדבותי פעל באופן עצמאי .אני חותר לכך שכל האירועים
המתקיימים באבן יהודה יהיו תחת קורת גג אחת.
הכל יהיה מסודר ,כך יהיה סדר באופן שכולנו נהיה שותפים לאירועים .בעבר,
כל אחד "משך" לכיוון אחר.
לא היה תיאום בין האירועים שהתקיימו ביישוב ,כל פעם במקום אחר ולעיתים
באותו זמן .הגעתי למסקנה שעל המועצה להוביל את האירועים ,כשכל הארגונים
יהיו שותפים תחת קורת גג אחת.
עדכון חשוב לגבי השיפוץ בביה"ס "בכר" .התקיימה פגישה מאד מועילה
ומוצלחת באגף הבינוי והפיתוח במשרד החינוך עם הגב' אילנית שושן מנהלת
האגף .ביקשנו ממנה לבדוק פינוי בינוי ביה"ס ולא שיפוץ כפי שהומלץ ע"י
מהנדס משרד החינוך.

לימור פליידרמן:

זה המיזם של "קהילה בעשייה" שגליה הראל התחילה אותו.
הייתה באמת כוונה שכל הארגונים ההתנדבותיים יהיו תחת קורת גג
אחת .ניתן יהיה לעשות שימוש במה שגליה כבר הכינה.

אבי הררי:

הגב' הילה קולט היא זו שתוביל את הצוות.

3

גדעון לירון:

זה צוות שייעץ לך ,או שינהל ?

אבי הררי:

הצוות ירכז ויוביל את כל האירועים ביישוב.

גדעון לירון:

צריך לפרסם מי יהיה בצוות.

אבי הררי:

בוודאי.

סדר היום:
אלי גטר:

אני מבקש להוסיף לסדר היום סעיף של אישור המלצת ועדת תמיכות למתן
תמיכה לאגודה למען ההגינות בספורט .אני מבקש את אישורכם להוסיף
הסעיף למרות שלא נמסרה לכם על כך הודעה של  48שעות לפני הישיבה.

אבי הררי:

העמותה היא ארגון ספורט המביא גם כבוד לאבן יהודה .אחת
מהספורטאיות זכתה באליפות עולם .כל האישורים החוקיים נמסרו,
עפ"י הודעת היועה"מ .מומלץ לאשר תמיכה של .₪ 5,000

החלטה:

מאשרים הוספת הסעיף לסדר היום ומתן תמיכה בסך ₪ 5,000

הצבעה:

פה אחד.

.1

אישור ועדכון תב"רים –

א.

אישור מסגרת אשראי לזמן קצר לתקציב הרגיל לשנת 2014
בנק לאומי  2.0מליון ₪
בנק דקסיה  1.0מליון ₪
אלי גטר:

על סדר היום אישור מסגרת אשראי לזמן קצר לתקציב הרגיל.

אשר שמע:

המועצה רשאית לקבל מסגרת אשראי מהבנקים בשיעור של 3 .5%
מליון  ₪באישור משרד הפנים ח-ן העו"ש של המועצה לקבלת אשראי
הוא בנק לאומי ובנק דקסיה .אני מבקש את אישור מליאת המועצה
ומשרד הפנים למסגרת האשראי ,אך עלי לציין שב 7 -השנים האחרונות
לא השתמשה המועצה במסגרת האשראי .אם נשתמש ,נודיעכם על כך.

החלטה :לאשר.
הצבעה :פה אחד.
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ב .עדכון תב"ר מס'  1198סקר נכסים שטחי ציבור
תקבולים:
תקציב מאושר
520,000
520,000

קרנות הרשות
סה"כ

עדכון

סה"כ

130,000
130,000

650,000
650,000

תשלומים:
עבודות קבלניות
סה"כ

520,000
520,000

130,000
130,000

650,000
650,000

המועצה מבצעת סקר נכסים לכל שטחי הציבור בשטח שיפוטה באמצעות חברת "בר טכנולוגיות"
בסיום הסקר יהיה במועצה ספר שיכלול את כל נכסי המועצה בפירוט ,לסיום הסקר יש להגדיל
את התב"ר בסך  130אש"ח.
אינה קיסילנקו :המועצה ערכה סקר נכסים .נשאר עוד חלק שיש לסיים שעלותו נאמדת
בכ 130 -אלף .₪
החלטה:

לאשר.

הצבעה:

פה אחד.

ג .עדכון תב"ר מס'  1210תכנון רח' ההסתדרות
שם תב"ר מעודכן  -תכנון וביצוע רח' ההסתדרות
תקבולים:
קרנות הרשות
השתת' בעלים
סה"כ

תשלומים:
תכנון ופיקוח
עבודות קבלניות
סה"כ

תקציב מאושר
0
264,000
264,000

264,000
0
264,000

עדכון
2,500,000
0
2,500,000

0
2,500,000
2,500,000

סה"כ
2,500,000
264,000
2,764,000

264,000
2,500,000
2,764,000

המועצה אישרה תב"ר לתכנון שיפוץ רח' ההסתדרות  ,נדרש עדכון תב"ר לצורך יציאה למכרז
וביצוע השיפוץ.
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אשר שמע:

על מנת לאשר תב"ר ,נדרש שהכסף יהיה "בעין" במועצה ,שאם לא כן – משרד
הפנים לא ייאשר התב"ר.

אבי הררי:

בתפקידי כראש מועצה עלי לראות את הראיה הרחבה ,של כל הישוב .לאחר כל
השינויים בתנועה שנעשו בתקופה האחרונה ,רחוב ההסתדרות יהפוך לרחוב
ראשי ,אשר דרכו יעברו כל הרכבים .לכן ,בסדר הפעולות שלנו הטיפול יהיה
תחילה ברח' ההסתדרות ,אח"כ הכיכר ברח' האירוסים וכן הלאה.

גדעון לירון:

יש לקבוע קריטריונים מה הם הרחובות המיועדים לשיפוץ .זאת כדי שנוכל
להסביר לתושבים מדוע כן מבצעים רחוב מסויים ומדוע אין מבצעים רחוב אחר.
דבר נוסף ,אם נקבע סדר עדיפויות ,זה יעזור לנו גם כלפי עצמנו וגם כלפי אחרים,
להציג את הדברים.

אבי הררי:

דברים משתנים ,חברי המועצה יקבלו את כל התבר"ים ל 2014 -ו.2015 -
התבר"ים לשנים אלה יונחו על שולחן המועצה .אם יהיה צורך לשנות – נשנה,
אם יהיו אילוצים.
בשלב זה מצטרף לישיבה מר ערן אליאס.

החלטה:

לאשר.

הצבעה:

פה אחד.

ד .עדכון תב"ר מס'  1224שפוץ ופיתוח מתחם הצופים
תקבולים:
עדכון
תקציב מאושר
קרנות הרשות
השתת' מפעל הפיס
סה"כ
תשלומים:
תכנון ופיקוח
עבודות קבלניות
סה"כ

0
368,000
368,000
48,000
320,000
368,000

356,720
0
356,000
13,720
343,000
356,720

סה"כ
356,720
368,000
724,720
61,720
663,000
724,720

התב"ר נדרש לשיפוץ יסודי של מתחם הצופים  ,בעיקר המבנה והתקנת שירותים חיצוניים.
אינה קיסילנקו:

קיבלנו למטרה זו כסף ממפעל הפיס.

אבי הררי:

מבנה הצופים לא נראה טוב .כיום יש כ 850 -חניכים ,הפעילות גדלה.
השבוע התקינו את השרותים .יש צורך לשפץ את המבנה עצמו .התכנון
שנעשה בשעתו ,לא היה מספיק.

עו"ד יול ברדוש:

צריך לוודא שהתכנון יתאים לילדים ,ובעיקר – שהילדים ישמרו על
הציוד.

החלטה:

לאשר.

הצבעה:

פה אחד.
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ה .עדכון תב"ר מס'  1255שפוץ מח' הנדסה בחצר המועצה
תקבולים:
עדכון
תקציב מאושר

סה"כ

335,000
335,000

500,000
500,000

165,000
165,000

קרנות הרשות
סה"כ
תשלומים:
תכנון ופיקוח
ציוד יסודי
עבודות קבלניות
סה"כ

15,000
0
150,000
165,000

15,000
115,000
370,000
500,000

0
115,000
220,000
335,000

התב"ר נדרש בשל חוסר בחדרים והצורך בחדר בקרה למצלמות שיותקנו ברחבי המושבה.
אבי הררי:

המחסנים הנמצאים כיום בעורף מבנה המועצה ,ישנים ,מכוסים בגג אסבסט.
החלפנו את כל הגגות .אנו סובלים ממצוקת דיור .אנו רוצים להגדיל את כח
האדם בפקח נוסף ,בהנדסאי .רוצים לצייד חדר לרכז "מצילה" .אנחנו מתכוונים
לתכנן מבנה חדש למועצה .לא נראה טוב שיישבו בקרוואנים.

החלטה:

לאשר.

הצבעה:

פה אחד.

ו .עדכון תב"ר מס'  1273תכנון גן ציבורי בונה הארץ
שם תב"ר מעודכן  -תכנון וביצוע גן ציבורי בונה הארץ.
תקבולים:
עדכון
תקציב מאושר
קרנות הרשות
סה"כ
תשלומים:
תכנון ופיקוח
עבודות קבלניות
סה"כ

140,000
140,000
140,000
0
140,000

1,500,000
1,500,000

סה"כ
1,640,000
1,640,000

0
1,500,000
1,500,000

140,000
1,500,000
1,640,000

המועצה אישרה תב"ר לתכנון גן ציבורי בבונה הארץ ,נדרש עדכון לתב"ר לצורך יציאה למכרז
וביצוע הגן.
אבי הררי:

בנינו שכונה חדשה .השטח הנמצא ברח' ההדרים פינת רח' השרון הינו שטח
קוצים .מתוכננים שני גני ילדים .גני משחקים .בשלב הראשון יבנו גני משחקים
וחניה ובשטח השני  2גני ילדים.

ערן אליאס:

האם יש תכנון רב-שנתי ,או דו שנתי לגבי הפיתוח ?
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אבי הררי:

הסברתי זאת בהרחבה לפני שהצטרפת לישיבה .מכל מקום ,אנו מכינים תב"רים
לשנים  2014ו 2015 -אשר יבואו לאישור המועצה .התב"רים ישקפו את סדרי
העדיפויות.

החלטה:

לאשר.

הצבעה:

פה אחד.

ז .עדכון תב"ר מס'  1214בטיחות בדרכים
תקבולים:
קרנות הרשות
השתת' הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
סה"כ
תשלומים:
עבודות קבלני
סה"כ

תקציב מאושר
47,321
155,000
202,321
202,321
202,321

עדכון

סה"כ

32,000
48,000
80,000
80,000
80,000

79,321
203,000
282,321
282,321
282,321

פעולות בטיחות בדרכים ,עיקר התב"ר ממומן ע"י הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
העדכון מתבצע מדי מס' חודשים בהתאם לתקצוב הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
אבי הררי:

ועדת התנועה של המועצה מתעסקת בכל הנושאים של מעגלי תנועה וכיו"ב,
אולם תב"ר זה הינו ספציפי למימון פעולות של בטיחות בדרכים הממומן ע"י
הרשות הלאומית.
לאשר.

הצבעה:

פה אחד.

החלטה:

ח .תב"ר מס'  1294תכנון וביצוע מעגל תנועה והשלמות ריצוף דרך רבין
אומדן עלויות
תוספת תכנון ופיקוח
סה"כ
מימון  :מקרנות הרשות.

₪ 709,200
₪ 154,000
₪ 863,200

אינה קיסילנקו :אנו מתכוונים לבצע מדרכה ומעבר חציה.
אבי הררי:

תושבי שכונת  212עשו הפגנה .מודאגים מאוד מהסכנות האורבות מהמעבר בדרך
רבין .רצו מעלית ,גשר.
גשר לא יכול להיות מאחר ולבניית גשר צריך לפחות  2.5מ' גובה .מה גם שקיים
חשש ,שהילדים יתעצלו לעלות על הגשר כדי לעבור את בכביש .אף ילד לא יעלה.
מה שאנחנו עושים הוא ,שיפוץ המדרכה ,שני מעברי חציה עם מהבהבים,
במפרים  ,מעגל תנועה .כמו כן ,נסלול אספלט מככר המייסדים לרחוב בן גוריון
לכיוון המושבה ,כדי שניתן יהיה לפסוע בביטחה .זאת אפילו במחיר של פירוק
של חלק מהמדרכה.

החלטה:

לאשר.

הצבעה:

פה אחד
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ט .תב"ר מס'

 1295תכנון כביש ההדרים דרום קטע רח' מייסדים השומרון

תכנון ופיקוח
סה"כ

₪ 300,000
₪300,000

מימון  :מקרנות הרשות.
אבי הררי:

אנחנו פותחים את המעבר לתל-צור .במסגרת העבודות יפורקו הגדרות שנבנו
שלא כחוק בתחום הדרך .אני רוצה גם לספר לכם על בעיות עם תושבים אשר
מסרבים לשלם למועצה את היטלי הסלילה ,על אף שהמועצה סוללת רחובות
ומגיע לה התשלום.

גדעון לירון:

האם יש בכוונתכם למסור הודעות לאנשים ?

אבי הררי:

בוודאי.

החלטה:

לאשר.

הצבעה:

פה אחד.

י .תב"ר מס'  1296תכנון מתקן ניקוז מערבית לה.צ  212מערב
תכנון ופיקוח
סה"כ

₪ 120,000
₪120,000

מימון  :מקרנות הרשות.
אבי הררי:

קיימות בעיות ניקוז קשות ,במיוחד בחורף ,יש מקרים בהם בתים מוצפים,
המצב מחייב פתרון.

החלטה:

לאשר.

הצבעה:

פה אחד.

יא  .תב"ר מס'  1297תכנון סלילת רח' אהבת ציון וריחן ומועדון בני עקיבא
תכנון ופיקוח
סה"כ

₪ 109,000
₪109,000

מימון  :מקרנות הרשות.
ערן אליאס:

האם הסכום של  100אלף  ₪אינו יקר ?

אבי הררי:

המדובר בתכנון של מספר רחובות.

אינה קיסילנקו :הסכום הנ"ל כולל שכר של מתכננים ,יועצי תנועה ,חשמל ,מדידות ,בדיקות
קרקע ,וכיו"ב סכום סביר בהחלט שכולל את כל בעלי המקצוע.
החלטה:

לאשר.

הצבעה:

פה אחד.
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יב .תב"ר מס'  1310שיפוצי קיץ גני ילדים ()2014
אומדן עלויות
תוספת תכנון ופיקוח
סה"כ
מימון  :מקרנות הרשות.

₪ 835,000
₪ 65,000
₪ 900,000

שיפוצי קיץ יסודיים בגני הילדים בחודשי יולי-אוגוסט.
החלטה:

לאשר.

הצבעה:

פה אחד.

יג .תב"ר מס'  1311שיפוצי קיץ בתי ספר יסודיים ()2014
אומדן עלויות
תוספת תכנון ופיקוח
סה"כ
מימון  :מקרנות הרשות.

₪ 930,000
₪ 70,000
₪ 1,000,000

שיפוצי קיץ יסודיים בבכר ובית אבי בחודשי יולי אוגוסט.
החלטה:

לאשר.

הצבעה:

פה אחד.

יד .תב"ר מס'  1298שיפוץ גנים ציבוריים
עבודות קבלניות
סה"כ
מימון  :מקרנות הרשות.

₪ 750,000
₪ 750,000

תב"ר לשיפוץ גנים ציבוריים בכל רחבי המושבה במהלך שנת התקציב
החלטה:

לאשר.

פה אחד.
הצבעה:
טו .תב"ר מס'  1299שיפוץ צנרת ניקוז
עבודות קבלניות
סה"כ
מימון  :מקרנות הרשות.

₪ 150,000
₪ 150,000

תב"ר לשיפוץ צנרת הניקוז ברחבי המושבה במהלך שנת התקציב.
החלטה:

לאשר.

הצבעה:

פה אחד.

טז .תב"ר מס'  1300שיפוץ מבני ציבור ( מבני המועצה ,סב-יום,ספריה,צופים וכ"ו)
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עבודות קבלניות
סה"כ
מימון  :מקרנות הרשות.

₪ 100,000
₪ 100,000

תב"ר לשיפוץ מבני המועצה (בניין המועצה,בניין חינוך ורווחה,בניין המשק ) ,סב-יום,ספריה,
צופים וכ"ו .במהלך שנת התקציב.
החלטה:

לאשר.

הצבעה:

פה אחד.

יז .תב"ר מס'  1301שיפוץ ותחזוקה תאורת רחובות
עבודות קבלניות
סה"כ
מימון  :מקרנות הרשות.

₪ 200,000
₪ 200,000

תב"ר לשיפוץ ותחזוקה תאורת רחובות בכל רחבי המושבה במהלך שנת התקציב.
החלטה:

לאשר.

הצבעה:

פה אחד.

יח .תב"ר מס'  1302יישום החלטות ועדת תנועה ,בטיחות בדרכים
עבודות קבלניות
סה"כ
מימון  :מקרנות הרשות.

₪ 300,000
₪ 300,000

תב"ר ליישום החלטות ועדת תנועה ובטיחות בדרכים.
ערן אליאס:

מה ההבדל בין תב"ר  1214לתב"ר זה ?

אבי הררי:

התב"ר הנוכחי הינו ביישום החלטות ועדת התנועה .במפרים ,מעברי חציה,
תמרורים ,מראות .ואילו התב"ר הקודם הינו בדברים ספציפיים הנוגעים
לבטיחות בדרכים והממומנים ע"י הרשות לבטיחות בדרכים.

החלטה:

לאשר.

הצבעה:

פה אחד.
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יט .תב"ר מס'  1303שיפוץ ופיקוח מתקני ספורט ומשחק
עבודות קבלניות
סה"כ
מימון  :מקרנות הרשות.

₪ 100,000
₪ 100,000

אלי גטר:

אנו מחוייבים לערוך בדיקות תקופתיות של בטיחות במתקני הספורט.
יש לנו חוזה עם קבלן חיצוני האחראי על התחזוקה ועל קבלת אישור מכון
התקנים .יש בלאי למתקנים .נופלים ,נשברים ולכל אלה אחראי הקבלן .תחזוקת
המתקנים הינה חלק מהתקציב השוטף.

אבי הררי:

אנו חייבים אישור של מכון התקנים .מתי נבדק וע"י מי נבדק.

גדעון לירון:

אני רוצה להבין את התהליך שבין הקבלן למכון התקנים ? מי מפקח מטעם
המועצה על עבודת הקבלן ? צריך מישהו שיעשה ביקורת מטעם המועצה.

אבי הררי:

אדריכלית הנוף של המועצה.

החלטה:
הצבעה:

לאשר.
פה אחד.

כ .תב"ר מס'  1304תכנון בית ספר שלישי
תכנון
סה"כ
מימון  :מקרנות הרשות.

₪ 1,100,000
₪ 1,100,000

בניית בי"ס חדש בקרבת רח' חן בצד הצפון מזרחי של הישוב.
זיו קמינו:

מתכוננות  3כיתות "פונדקאות" עד להקמת ביה"ס החדשה.

החלטה:
הצבעה:

לאשר.
פה אחד.

כא .תב"ר מס'  1305תכנון בי"ס בכר פינוי בינוי
₪ 1,100,000
₪ 1,100,000

תכנון
סה"כ
מימון  :מקרנות הרשות.
הריסת מבני כיתות ד-ו ובנייתם מחדש  ,כולל חדרי ספח  ,ספריה מרכזית לבית הספר  ,מקלטים
וכ"ו.
ערן אליאס:

האם עלויות התכנון זהות ,בביה"ס "בכר" ובבי"ס "בית אבי" ?

אינה קיסילנקו :המדובר על  12כיתות נוספות בבי"ס בכר .גם פינוי בעצמו מחייב תכנון ,חשמל,
אינסטלציה .בדיקות קרקע .בטיחות .אקוסטיקה .מדידות.
החלטה:

לאשר.

הצבעה:

פה אחד.

כב .תב"ר מס'  1306שיפוץ תחזוקת מבני חינוך ( בכר ,בית אבי וגני הילדים )
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₪ 300,000
₪ 300,000

עבודות קבלניות
סה"כ
מימון  :מקרנות הרשות.
תב"ר לשיפוץ מבני חינוך – בכר ,בית אבי וגני הילדים במהלך שנת התקציב.
אלי גטר  :יש הבדל בין שיפוץ שנתי ,לבין אחזקה שנתית.
לימור :צריך לתקן ל"תחזוקה" ,ולא לשיפוץ.
החלטה:

לאשר.

הצבעה:

פה אחד.

כג .תב"ר מס'  1307פינוי פסולת שטחים ציבוריים
עבודות קבלניות
סה"כ
מימון  :מקרנות הרשות.
תב"ר לפינוי אשפה במהלך שנת התקציב.
החלטה:

לאשר.

הצבעה:

פה אחד.

₪ 100,000
₪ 100,000

כד .תב"ר מס'  1308שפוץ מבני המתנ"ס
₪ 200,000
₪ 200,000

עבודות קבלניות
סה"כ
מימון  :מקרנות הרשות.
תב"ר לשיפוץ והתאמת חדרי חוגים במהלך שנת התקציב.
החלטה:

לאשר.

הצבעה:

פה אחד.

כה .תב"ר מס'  1309שיפור חזות המושבה
עבודות קבלניות
סה"כ
החלטה:

לאשר.

הצבעה:

פה אחד.

₪ 150,000
₪ 150,000

 .2אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  22לדצמבר . 2013
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החלטה:

לאשר.

הצבעה:

בעד :אבי ,עמרי ,יול ,זיו ,עוז ,דרור ,לימור גיל-שני ,ערן ,גדעון ,יפה

נמנעת:

לימור פליידרמן.

 .3איוש ועדות מועצה סיעת "המושבה שלנו"
א.

ועדת חינוך
מוצע :לימור רוזמרין ,שלומית הרץ ,אריאל מנור ,אסף משולם ,אורלי פינקלמן ,לימור
פליידרמן
החלטה :לאשר
הצבעה :פה אחד

ב.

ועדת שמות והנצחה
מוצע :סמדר גל ,אפרת פישביין
החלטה :לאשר
הצבעה :פה אחד

ג.

ועדת ביטחון
מוצע :ציון סוקי ,רפי מרון ,עופר גרינבוים
החלטה :לאשר
הצבעה :פה אחד

ד.

ועדת רווחה
מוצע :ענבל כספי-שמיר ,יוסי גור-ארי
החלטה :לאשר
הצבעה :פה אחד

ה.

ועדת חזות המושבה
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מוצע :יוסי רובין ,רפי מרון ,יפה עובדיה ,ציון סוקי
החלטה :לאשר
הצבעה :פה אחד
ו.

ועדת מלגות וספורט
מוצע :משה פיקלר ,גל עשת ,איתן דאהאן
החלטה :לאשר .כמו כן מנהלת לשכת ראש המועצה תרכז את פעילות הועדה .נדרש טיפול
בניירת ,אישורים וכיו"ב.
הצבעה :פה אחד

ז.

ועדת תביעות קטנות וגישור
מוצע :אנינה דינר
עמרי :אני מבקש להצטרף לועדה זו.
החלטה :לאשר ,כמו גם צירופו של עמרי.
הצבעה :פה אחד

ח.

ועדת הנדסה ותשתיות
מוצע :עמי בן ששון
החלטה :לאשר
הצבעה :פה אחד

.2

איוש רשימת לי

א.

ועדת שמות והנצחה
מוצע :רובי גוברין
החלטה :לאשר
הצבעה :פה אחד

ב.

ועדת רווחה (שירותים חברתיים)
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מוצע :מיכל מסעוד
החלטה :לאשר
הצבעה :פה אחד
ג.

ועדת חזות המושבה ואיכות הסביבה
מוצע :אשכנזי קובי
החלטה :לאשר
הצבעה :פה אחד

 .4מבוקש כי בועדת מלגות וספורט רכזת הועדה תהיה מנהלת לשכת ראש המועצה
החלטה :לאשר
הצבעה :פה אחד

 .5ועדת חינוך יש לשנות הילה הרמן (הררי).
החלטה :לאשר
הצבעה :פה אחד

אלי גטר
מזכיר המועצה

אבי הררי
ראש המועצה

16

