פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 41/72
מיום  42לדצמבר 4272

נוכחים :עמוס עזאני – ראש המועצה
אבי הררי – סגן ראש המועצה
יאיר אפל – סגן ראש המועצה
גוון צרויה – חברת מועצה
קרן כצמן – חברת מועצה
דודו עמר – חבר מועצה
דויד וודיס – חבר מועצה
פרידה דרוק – חברת מועצה
סער קימל – חבר מועצה
עו"ד מורן מן – חבר מועצה
עו"ד נחמיה יעקב – חבר מועצה
משתתפים :עו"ד חיה גוגיג – יועצת משפטית
אשר שמע – גזבר המועצה
ז'ן זהראנו – מהנדס המועצה
רשם :אלי גטר – מזכיר המועצה
על סדר היום:
 .1אישור תקציב רגיל לשנת 1111
 .1אישור תכנית פיתוח רב-שנתית 1111-1114
 .4אישור תכנית פיתוח לשנת 1111
אישור תב"רים :4277
א .תב"ר מס'  – 1111שיפוץ כבישים ומדרכות .1111
ב .תב"ר מס'  – 1111שיפוץ צנרת ניקוז .1111
ג .תב"ר מס'  – 1111השלמת ושיפוץ תאורת רחובות 1111
ד .תב"ר מס'  – 1111שיפוץ ושיפור גנים ציבוריים 1111
ה .תב"ר מס'  – 1111שיפור חזות המושבה 1111
ו .תב"ר מס'  – 1111שיפוץ מוסדות חינוך (בי"ס וגנ"י) 1111
ז .תב"ר מס'  – 1111שיפוץ מבני המתנ"ס 1111
ח .תב"ר מס'  – 1111שיפוץ מבני ציבור 1111
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סדר היום:
 .7אישור תקציב רגיל לשנת 4277
עמוס עזאני :טרם הכנת התקציב התקיימו דיונים עם מנהלי המחלקות ויו"ר הוועדות על מנת למצות את
המירב מתקציב  .1111יש לזכור כי המועצה המקומית אבן-יהודה נטולת מענק .כמו כן המועצה לא
העלתה את הארנונה בשנים האחרונות.
בתקציב  1111הגדלנו את תקציב החינוך והחזות .אני מבקש להודות לכל חברי המועצה יו"ר הסיעות
ועובדי המועצה על שיתוף הפעולה.
אשר שמע :חברי המועצה קיבלו את הצעת התקציב המפורטת כמו גם את פרוטוקול ישיבת ההנהלה.
להזכירכם בישיבת ההנהלה התחייבתי למצוא מקור כספי בנושא הגדלת תקציב המועצה הדתית בהתאם
לקביעת המשרד לשירותי דת ,השתת' של  11%מתקציב המועצה הדתית במקום  11%שהיה בשנת
 .1111בתקציב המדינה אמורה להתקבל החלטה שיתכן ותחזיר את ההשתתפות ל.11% -
בצד ההכנסות יוגדלו התקבולים מארנונה למגורים ותעשייה ב 111 -אש"ח ובצד ההוצאות – יירשם
תקציב השתת' המועצה במועצה הדתית עפ"י הנחיות  11%מתקציב המועצה הדתית לשנת  ,1111סה"כ
 114.4אש"ח .
בסעיף ביטוחים תוספת של  11אש"ח סה"כ  141אש"ח ההגדלה עקב המכרז החדש.
היה והחלטת הממשלה תחזיר את השתת' המועצה ל 11% -מתקציב המועצה הדתית ,המועצה תעביר את
השתתפותה למועצה הדתית עפ"י החלטת הממשלה וקביעת המשרד לשירותי דת שיתקבלו לאחר אישור
התקציב.
סה"כ התקציב הרגיל לאחר התיקון האמור  11311.1אש"ח .התקציב מאוזן בצד ההכנסות וההוצאות.
מספר בתי האב עפ"י רישומי מחלקת הגביה נכון לתאריך  41בספטמבר .4,113 – 1111
סה"כ הצעת התקציב הרגיל לשנת  1111מסתכמת לסך  11,311 .-אש"ח.
הצעת התקציב מאוזנת בצד ההכנסות וההוצאות.
אני מבקש להביא בפניכם את עיקרי הדברים:
מספר בתי האב עפ"י רישומי מחלקת הגביה נכון לתאריך  41בספטמבר .4,113 – 1111
סה"כ הצעת התקציב הרגיל לשנת  1111מסתכמת לסך  11,311 .-אש"ח.
הצעת התקציב מאוזנת בצד ההכנסות וההוצאות.
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מקדמי ההתייקרויות לשנת - :1111
תקבולים:
ארנונה  , 1.3%בנוסף נלקח בחשבון חישוב הגבייה מארנונה ,אכלוס בניה חדשה בתי מגורים ומבני
תעשיה ,מדידות ,חישובי הצמדה וכו' – .1.1%
משרדי ממשלה 1%
הכנסות עצמיות 1%
תשלומים:
שכר – 3%
פרעון מלוות – 1%
פעולות – 1%
 .7תקבולים:
הכנסות עצמיות
הכנסות מ .החינוך
הכנסות מ .הרווחה
סה"כ הכנסות 1111

11%
1%
1%
111%

33111
4133
4141
11111

 1.1הכנסות עצמיות:
ארנונה כללית:
סה"כ צפי לגביית ארנונה בשנת  44111.1 ,1111אש"ח המהווים  11%מסה"כ התקציב.
סה"כ צפי הנחות ארנונה(הנחות ועדה ,עפ"י חוק ומימון) בשנת  1111.1 1111אש"ח.
מים:
משנת  1111אין למועצה הכנסות שוטפות ממים ואגרת ביוב ,עם זאת המועצה ממשיכה בגביית
חובות העבר שנצברו לתאריך  41בדצמבר .1111
סה"כ הגביה הצפויה ממים בשנת  311.1 – 1111אש"ח  ,קיטון של  1111.1אש"ח לעומת שנת
.1111
עצמיות חינוך:
השתת .בבדיקות שיניים עפ"י חוק גנ"י ובתי-ספר יסודיים
רווחה חינוכית (העברת הפעילות של מח' חינוך ורווחה מהמתנ"ס)
שכל"מ גני ילדים – גנ"י חדשים שצפויים להפתח בספטמבר 1111
יתר הסעיפים ללא שינוי מהביצוע בשנת .1111
עצמיות רווחה:
השתת .משרד הביטחון בפרויקט "מצילה"
יתר הסעיפים ללא שינוי מהביצוע בשנת .1111
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 43.1אש"ח.
 11.1אש"ח .
 111.1אש"ח .

 11.1אש"ח.

עצמיות אחר:
סה"כ הגביה הצפויה מביוב בשנת 1111
קיטון של  131.1אש"ח לעומת שנת .1111

 11.1אש"ח

 1.1הכנסות מח' החינוך:
צפי ההכנסות בסעיפי "הכנסות משרד החינוך" בהצעת התקציב לשנת  1111תואמים את צפי הביצוע
בשנת  1111למעט סעיף גנ"י חובה השתת' הממשלה – גידול של  11.1אש"ח עקב פתיחת גנ"י חדש
החל מספטמבר .1111
 1.4הכנסות מח' הרווחה:
צפי ההכנסות בסעיפי "תקבולים ממשרד הרווחה" בהצעת התקציב לשנת  1111תואמים את צפי
הביצוע בשנת .1111
תשלומים:
צד התשלומים בהצעת התקציב מתחלק כדלקמן (באש"ח):
שכר
פעולות
פרעון מלוות
סה"כ

14111.1
43134.1
4311.1
11111

שירותים ממלכתיים
 11113אש"ח
33.1%

11%
11%
1%
111%

הנהלה כללית
שירותים מקומיים
חינוך
תרבות
רווחה
פנסיה
פרעון מלוות
הוצ' מימון
הנחות ארנונה
סה"כ

תקציב ( 4277באש"ח)
1141.1
11111.1
13411.1
1414.1
1111.1
4111.1
4311.1
111.1
1111.1
11111.1

אחוז מסה"כ
13%
11%
11%
3%
11%
1%
1%
1%
3%
111%

הגידול בשירותים מקומיים (משק) בתקציב שנת  1111לעומת הביצוע בשנת . 1% 1111
עיקר התקציב לאיכות הסביבה מתקציבי פיתוח.
הגידול בחינוך בתקציב לשנת  1111לעומת הביצוע בשנת .11% 1111
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שכר – עיקרי השינויים:
משרות חדשות מתוקצבות:
 עובד אחזקה במחלקת המשק בשיעור  111%משרה – תוקצב  11חודשים בשנת .1111 שתי עוזרות גננות לגני ילדים חדשים בשיעור  11%משרה – תוקצב  1חודשים בשנת .1111 מזכירה לבי"ס יסודי חדש בשיעור  111%משרה – תוקצב  1חודשים בשנת .1111 שרת לבי"ס יסודי חדש בשיעור  111%משרה – תוקצב  1חודשים בשנת .1111 מדריך תכנית "מצילה"  11%משרה – תוקצב  11חודשים בשנת .1111שינוי שיעור משרה:
 סגן ראש המועצה מר אבי הררי מתוקצב בשיעור  111%משרה לעומת  11%משרה בשנת.1111
 משרת ההנדסאי – מתוקצב בשיעור  111%משרה בשנת  1111לעומת  11%משרה בשנת.1111
שינוי תפקידים במחלקות:
 הגב' עבדה רחל תעבור מניהול בית-בנימין למזכירת מחלקת המשק החל מ 1 -בינואר .1111פעולות – עיקרי השינויים:
 המועצה מבצעת סקר מדידות בישוב ,הסקר מתבצע באיטיות ואנו נתקלים בקשיים לא מעטים. סעיפי ניקוי רחובות ופינוי אשפה תוקצב עפ"י תוצאות המכרזים. שמירה וביטחון – מתנהל כמשק סגור בקרן נפרדת וח-ן עו"ש נפרד. הרכב בבעלות המועצה המופעל ע"י מחלקת המשק יימכר ובמקומו תרכוש המועצה למחלקתהמשק רכב זול יותר ושעלויות הדלק וההחזקה נמוכות יותר.
 החל מתחילת  1111המועצה רוכשת את המים עבור מוסדות הציבור בבעלות המועצה והגניםהציבוריים מחב' "מעיינות השרון" בע"מ.
 השתתפות באיגודי ערים – מתוקצב עפ"י חלקנו היחסי ומאיגוד הערים כפוף לאישור תקציביהםבמשרד הפנים.
חינוך :
 ייעוץ אקדמאי ואסטרטגי במערכת החינוך ע"י בית-ברל –  11.1אש"ח. בדיקת שיניים לילדי הגנים וביה"ס היסודיים. פתיחת שני גנ"י חדשים החל מספטמבר  -1111המועצה משתתפת בגנ"י בחוג העשרה  ,עלותהשתת' המועצה בגני חובה  13.1אש"ח  ,ובגני טרום חובה  41.1אש"ח.
 תוספת עוזר לשרת ביה"ס "בכר"  -עובד קבלן. תוספת עובדת ניקיון לשירותי ביה"ס "בכר" פתיחת בי"ס יסודי חדש החל מיולי .1111 -הדסים – סה"כ השתתפות המועצה בביה"ס הדסים  1311.1אש"ח.
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מתנ"ס:
-

-

השתתפות המועצה בהפעלת אולם הספורט החדש (אב בית +ניקיון) קטנה לעומת 1111
ב.₪ 111,111 -
המועצה תשתתף בקבוצות הליגה לכדורסל ב.₪ 111,111 -
המתנ"ס ינהל ויפעיל את אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה ,יום הזיכרון לחללי צה"ל ויום
העצמאות וזאת תמורת הסך של  111.1אש"ח הכוללת את כל הוצאות הקבלנים ,הספקים,
שמירה וכו' .המועצה תהיה אחראית לביצוע השמירה והאבטחה בעלות מקסימלית של 31.1
אש"ח שינוכו מסכום זה.
כמו כן המתנ"ס ינהל ויפעיל את האירועים הבאים:
חנוכה בתמורה ל 11 -אש"ח.
שמחת תורה בתמורה ל 11 -אש"ח.
המתנ"ס ינהל יארגן ויפעיל את כל הצהרונים בגני הילדים וזאת בתמורה לתקבולים מההורים
בקיזוז השתת' המתנ"ס בהחזקה (חשמל ,מים ,וטלפון).
המתנ"ס ישתתף השתתפות ישירה בגני הילדים בהם צהרונים בציוד שוטף בסך  1.1אש"ח לגן.
המתנ"ס ישתתף בהוצ' החשמל של אולם הספורט החדש ומתקניו בסך  11.1אש"ח שיקוזזו
מהעברות המועצה.

רווחה :
 המועצה משתתפת בתוכנית "מצילה" בסך  11.1אש"ח.מועצה דתית :
לאחר העברת הצעת התקציב לחברי המועצה  ,הגיע ממשרד לשירותי הדת תקציב המועצה הדתית אבן
יהודה  ,המועצה חייבת לפעול עפ"י חוק שירותי הדת.
עפ"י המשרד לשירותי דת חלק המועצה בתקציב המועצה הדתית –  ₪ 114,431המהווים  11%מסה"כ
תקציב המועצה הדתית.
בשנת  1111השתת' המועצה ב –  11%מתקציב המועצה הדתית וכך גם נרשם בהצעת התקציב הרגיל
של המועצה לשנת  , 1111סה"כ תקציב  111.4 -1111אש"ח .
ההפרש בין הצעת התקציב של המועצה בנושא המועצה הדתית לקביעת המשרד לשירותי הדת מסתכם ב
 111.1אש"ח.
לאור קביעת המשרד לשירותי דת יש להגדיל את תקציב המועצה הדתית ב  111.1אש"ח.
סעיפי התקציב המפורטים להלן יוקפאו עד להחלטה סופית של הממשלה לגבי גובה ההשתתפות של
המועצה בתקציב המועצה הדתית.
חוג בגנ"י טרום חובה
חוג בגנ"י חובה
הוצ' ארגוניות

 41.1אש"ח
 13.1אש"ח
 11.1אש"ח
 111.3אש"ח

היה והשתתפות המועצה תסתכם ב  11%מתקציב המועצה הדתית יופשרו סעיפים אלה לביצוע.
היה והשתתפות המועצה תסתכם ב  11%מתקציב המועצה הדתית יבוטלו הסעיפים והכספים יועברו
לסעיף השתת' המועצה בתקציב המועצה הדתית.
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עם קבלת חלקה הסופי של המועצה בתקציב המועצה הדתית לשנת  1111ישוחררו הכספים המוקפאים
או יתבצע עדכון הסעיפים בתקציב  1111ללא צורך באישור נוסף של ההנהלה ומליאת המועצה.
לאחר דיון נוסף הבוקר עם ראש המועצה מר עמוס עזאני נבדוק אופציות נוספות לקיצוץ בהצעת התקציב
ו/או לחילופין הגדלה בכדי להימנע מהקפאת הסכומים בעיקר בנושאי החינוך.
פירעון מלוות:
סה"כ פירעון המלוות בשנת  4311.1 1111אש"ח.
עם קבלת המענקים ממנהל המים עבור חלקנו בהקמת התאגיד תפרע המועצה את הלו' הביוב במלואם,
סה"כ פירעון הלו' ביוב בשנת  111.1 – 1111אש"ח.
הוצ' מימון:
סה"כ הוצ' מימון לשנת  111.1 – 1111אש"ח.
בשנת  1111המועצה לא עשתה שימוש באשראים לזמן קצר .אנו מקווים כי גם בשנת  1111לא נעשה
שימוש.
קרן כצמן :חברי המועצה לא קיבלו את הדו"ח הכספי של המועצה הדתית.
עמוס עזאני :ביקשנו מספר פעמים אך לא קיבלנו את הדו"ח הכספי .נטפל בנושא לאחר אישור התקציב.
סער קימל :קראתי ולמדתי את התקציב ובאופן כללי מדובר בתקציב טוב ,ישבתי עם אשר הגזבר וגם
דיברתי עם עמוס לגבי נושאים מהותיים וקיבלתי תשובות.
יש לי מספר שאלות הבהרה:
 .1שאלה :סעיף  14.3שינוי שיעור משרה של סגן ראש המועצה :בתקציב  1111סגן ראש המועצה
מתוקצב בשיעור של  111%משרה ,לעומת  11%משרה בשנת  .1111אינני זוכר שבשנה שעברה
כשמונה סגן ראש המועצה לתפקידו דובר על  111%משרה ,אלא על  11%משרה לכן אבקש מראש
המועצה להסביר מדוע שונה שיעור המשרה ועלה ב ,44% -האם הייתה זו החלטה שלו בלבד או שמשרד
הפנים חייב את המועצה להעלות את המשרה ל?111% -
תשובה :עמוס עזאני :כשאבי מונה לתפקיד סגן ראש המועצה בשכר הסכים לוותר על  44%משרה לשנת
התקציב  1111למרות שעבד בהיקף של  111%הובטח לו כי בשנת  1111היקף משרתו יעמוד על
 111%משרה.
 .1שאלה :סעיף  111הסברה ויחסי ציבור :ראשית ברצוני לברך על ההפחתה בשנת  1111בהוצאות
הקשורות לדובר מועצה מ 111 -אלף  ₪בשנת  1111ל 11 -אלף  ₪בשנת  .1111יחד עם זאת אני עדיין
טוען כפי שטענתי בעבר כי אין מקום לדובר למועצת אבן-יהודה .אני מאמין שאם המועצה משקיעה רבות
בחינוך ובפיתוח המושבה ,התושבים רואים זאת ואינם צריכים יחצ"ן שעל חשבונם יפרסם כתבות
"קנויות" בעיתונים המקומיים .שמה של אבן-יהודה הולך לפניה.
תשובה :עמוס עזאני :שמה של אבן-יהודה הולך לפניה כדבריך בזכות הדובר.
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 .4שאלה :סעיף  111שירות משפטי :אבקש לדעת מדוע יש עלייה של  11אלף  ₪משנת  1111וכמו כן
מה כולל סעיף הוצאות המשפט שעלותו הינה  111אלף  ₪בשנה .כמו כן מדוע בהמשך התקציב יש לנו
סעיפים נוספים של הוצאות משפטיות?
תשובה :אשר שמע :העלייה נובעת מהעסקת משרד עורך-דין המטפל בגבייה.
אבי הררי :בכל הרשויות הסמוכות יש דובר.
עו"ד נחמיה יעקב :במס' רשויות ביטלו את אגרת השמירה .מה עמדתנו?
עמוס עזאני :קיימנו מס' דיונים בנושא .אני אערוך דיון נפרד בנושא.
עו"ד נחמיה יעקב :החינוך הדתי קרי התלמידים שלומדים ברעננה מופלים בתקצוב הרגיל .תלמידי
הדסים מתוקצבים כ ₪ 1,111 -לשנה לתלמיד ותלמידי אבן-יהודה מהחינוך הדתי הלומדים ברעננה
מתוקצבים ב ₪ 1,111 -לשנה לתלמיד.
עמוס עזאני :בהדסים אנו שותפים מלאים לתכנים ולתוכניות.
דויד וודיס :כל ישיבת תקציב הנושא עולה מחדש צריך לקיים דיון מסודר בנושא.
דודו עמר :הנושא עולה מחדש צריך להקים צוות בדיקה.
יאיר אפל :אין לנו השפעה ברעננה אנחנו לא יודעים מה הם עושים עם הכספים.
החלטה :ראש המועצה ימנה צוות בדיקה תוך  11יום.
אשר שמע :אני מבקש לאשר את תקציב המועצה לשנת  1111שיעמוד על סך  11,311.1אש"ח.
הצבעה פה אחד
סער קימל :אני תומך בתקציב ומתנגד להעסקת הדובר.
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 .4אישור תכנית פיתוח רב-שנתית 4277-4272
אשר שמע :חברי המועצה קיבלו לעיונם את תוכנית הפיתוח המפורטת לשנת .1114 – 1111
תוכנית הפיתוח מסתכמת לסך  111111.1אש"ח.
מתוך תוכנית הפיתוח המועצה ביצעה עבודות לתאריך  41בדצמבר  1111בסך  11131.1אש"ח.
בשנים  1114 – 1111אמורות להתבצע עבודות פיתוח בסך  141131.1אש"ח.
כל התב"רים הלא מאושרים בתוכנית הפיתוח יובאו בצורה מפורטת בפני ההנהלה ומליאת המועצה
לאישור.
תוכנית הפיתוח מתבססת בעיקר על ההכנסות מהיטלי השבחה והשתת' בעלים – היטל כבישים מדרכות
ותאורה .כל שינוי לרעה בהכנסות במהלך השנה יביא לקיטון בעבודות הפיתוח.
לאחר שהעברנו את תוכנית הפיתוח לחברי המועצה הוספנו את התב"רים המפורטים להלן:
א .פיתוח מרכז המושבה – דהיינו ציר המייסדים כולל ביצוע חניון תת-קרקעי
אומדן עלות כוללת כ ₪ 1,111,111 -בניכוי  , ₪ 3,111,111השלמה של כ( ₪ 1,111,111 -פרויקט
מס' .)111
ב .פיתוח אזור התעשייה החדש והישן
אומדן עלות כ₪ 11,111,111 -
ג .חלופה לקנטרי ,במידה ולא יצא לפועל פרויקט יזמות ,כולל שדרוג מתחם הבריכה הקיים ,לרבות בניית
חדר כושר ,קפיטריה וכד'
אומדן עלות כ₪ 3,111,111 -
ד .פיתוח שצ"פ ושצ"ב רח' המחתרת ליד מגדל המים
אומדן עלות כ.₪ 3,111,111 -
ה .פיתוח גן ברונר (ליד קופ"ח מכבי) ,מתקני כושר וכד'
אומדן עלות כ₪ 111,111 -
סה"כ תוספת לתקציב כ.₪ 11,111,111 -
תב"רים אלה יתווספו לתוכנית הפיתוח בפריסה ל 4 -השנים הבאות.
אבקש לאשר את תוכנית הפיתוח לשנים .1114 – 1111
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סער קימל :למדתי את התקציב באופן יסודי וישבתי מס' פעמים עם מהנדס המועצה ז'ן על מנת ללמוד את
עיקרי התב"רים וקיבלתי רושם שיש בלבול ואין שום סדרי עדיפויות בתקציב הפיתוח ובתוכנית הפיתוח
הדו-שנתית .1111-1114
 .1שאלה :תב"ר  1114תכנון ה.צ :411 .מדובר בתוכנית שרצה כבר הרבה מאד שנים .זוהי התכנית
היחידה שהמועצה מממנת באופן עצמאי ועד היום הושקעו הרבה מאד כספים ושלא כמו שאר התוכניות
היום באבן-יהודה שממומנות ע"י היזמים ,אני זוכר שלפני שנתיים בהיותי סגן ראש מועצה ואחראי על
התשתיות בישוב הייתה בעיה עם תוכנית הכבישים של התוכנית ,האם הנושא נפתר ומדוע התוכנית
תקועה?
תשובה :ה.צ 411 / 1-1 /.עניינה בשלב זה היא בעיקר בתכנון הכבישים ובעיקר עניינו של הציר המרכזי
המחבר את שד' רבין עם כביש  111העתידי .מאז תכנית האב ועד היום אנו מנהלים התדיינות עם הוועדה
המחוזית והגשנו פעמיים הצעות לתכנון הכבישים .בתקופה הקרובה צפויה החלטה בנושא זה ואז ניתן
יהיה לקדם את התב"ע כולה.
 .1שאלה :תב"ר  111תכנון מרכז המושבה :האם יש למועצה תכנית עבודה מסודרת וסדרי עדיפויות?
תשובה :בנושא זה בוצעה עבודה בדבר תיוג הישוב שהסתיימה .בימים אלו אנו עומדים בפני חתימת חוזה
עם מתכננים מהשורה הראשונה לתכנון מרכז המושבה הכולל את רח' המייסדים ברובו .הוקצו תב"רים
לתכנון והוגשה הצעה לתב"ר במסגרת התכנון התלת שנתי.
 .4שאלה :תב"ר  1111ייעוץ וליווי משפטי בנושאים שונים :למועצה יש יועצת משפטית בעלות של 111
אלף  ₪לשנה ,מדוע אנחנו צריכים לאשר תב"ר בסך  111אלף  ₪נוספים והאם מדובר במשרד עורכי
דין נוסף? והחשוב מכל לשם מה אנחנו צריכים עוד ייעוץ משפטי?
תשובה :אשר שמע :המועצה מעסיקה  4משרדי עורכי דין מוניציפלי ,דיני עבודה וגבייה
 .3שאלה :תב"ר  :1113שיפוץ שכונות ותיקות :מבקש לקבל פירוט לגבי השכונות המדוברות.
תשובה :עמוס עזאני :כדוגמת בן-גוריון ומכבי
 .1שאלה :תב"ר  1111בניית שני גני ילדים חדשים :האם מדובר על שני הגנים ברח' העצמאות פינת
הסייפן או שמדובר בגני ילדים נוספים? כמו כן ,האם הגנים ברח' העצמאות פינת הסייפן ייפתחו השנה או
רק בשנת הלימודים הבאה?
תשובה :עמוס עזאני :מדובר בשני גני ילדים נוספים
 .1שאלה :תב"ר  1111שיפוץ רח' השרון/שומרון 1 ,מעגלי תנועה :מהם לוחות הזמנים לביצוע?
תשובה :ז'ן זהראנו :במיידי
 .1שאלה :תב"ר עתידי מס'  11השלמת תכנון מפורט מרכז המושבה :תב"ר  1111מתקצב את תכנון
הרחוב בסך של  411אלף  ,₪מדוע יש צורך להוסיף עוד  111אלף ?₪
ז'ן :תשובה:
 .1שאלה :תב"ר  11עתידי בנית מבנה מועצה חדש :סעיף זה מתוקצב בסך של  11מ'  ,₪האם בניית
מבנה מועצה חדש נמצא בסדרי עדיפויות כנגד שאר הפרויקטים הפתוחים והאם באמת יש נחיצות
לפרויקט בתקופה זו?
תשובה :עמוס עזאני :תב"ר זה במסגרת תכנית רב שנתית .נקווה שנגיע לבניית מבנה מועצה חדש שיכבד
את התושבים.
לאחר דיון
הצעת החלטה :לאשר את תוכנית הפיתוח לשנת 1111-1114
הצבעה פה אחד
סער קימל :אני מבקש כי ראש המועצה ימנה צוות שיקבע סדר קדימויות של הפרויקטים.
עמוס עזאני :אני אקבע ישיבה מיוחדת לקביעת סדר קדימויות.
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 .2אישור תוכנית פיתוח לשנת 4277
אשר שמע :חברי המועצה קיבלו לעיונם את תוכנית הפיתוח המפורטת לשנת .1111
תוכנית הפיתוח מסתכמת לסך  111111.1אש"ח.
מתוך תוכנית הפיתוח המועצה ביצעה עבודות לתאריך  41בדצמבר  131.1 , 1111אש"ח.
בשנת  1111אמורות להתבצע עבודות פיתוח בסך  11111.1אש"ח.
סה"כ תב"רים מאושרים ע"י מליאת המועצה ומשרד הפנים – .11
יתרת התב"רים יובאו לאישור ההנהלה ,מליאת המועצה ומשרד הפנים במהלך שנת הכספים .1111
תוכנית הפיתוח מתבססת בעיקר על ההכנסות מהיטלי השבחה והשתת' בעלים – היטל כבישים מדרכות
ותאורה .כל שינוי לרעה בהכנסות במהלך השנה יביא לקיטון בעבודות הפיתוח.
אבקש לאשר את תוכנית הפיתוח לשנת .1111
לאחר דיון
הצעת החלטה :לאשר את תוכנית הפיתוח לשנת 1111
הצבעה פה אחד
 .2אישור תב"רים:
א .תב"ר מס'  – 7471שיפוץ כבישים ומדרכות 4277
תקבולים:
קרן פיתוח (היטל השבחה)
תשלומים:
עבודות קבלניות

₪ 111,111
₪ 111,111
₪ 111,111
₪ 111,111

הצעת החלטה :לאשר את התב"ר.
הצבעה פה אחד
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ב .תב"ר מס'  – 7471שיפוץ צנרת ניקוז 4277
תקבולים:
קרן פיתוח (היטל השבחה)
תשלומים:
עבודות קבלניות

₪ 111,111
₪ 111,111
₪ 111,111
₪ 111,111

הצעת החלטה :לאשר את התב"ר
הצבעה פה אחד

ג .תב"ר מס'  – 7471השלמה ושיפוץ תאורת רחבות 4277
תקבולים:
קרן פיתוח (היטל השבחה)
תשלומים:
עבודות קבלניות

₪ 111,111
₪ 111,111
₪ 111,111
₪ 111,111

הצעת החלטה :לאשר את התב"ר
הצבעה פה אחד
ד .תב"ר מס'  – 7471שיפוץ ושיפור גבים ציבוריים 4277
תשלומים:
קרן פיתוח (מס השבחה)
תקבולים:
עבודות קבלניות

₪ 111,111
₪ 111,111
₪ 111,111
₪ 111,111

הצעת החלטה :לאשר את התב"ר
הצבעה פה אחד
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ה .תב"ר מס'  – 7472שיפור חזות המושבה 4277
תשלומים:
קרן פיתוח (מס השבחה)
תקבולים:
עבודות קבלניות

₪ 111,111
₪ 111,111
₪ 111,111
₪ 111,111

הצעת החלטה :לאשר את התב"ר
הצבעה פה אחד

ו .תב"ר מס'  – 7442שיפוץ מוסדות חינוך (בי"ס וגנ"י) 4277
תשלומים:
קרן פיתוח (מס השבחה)
תקבולים:
עבודות קבלניות

₪ 411,111
₪ 411,111
₪ 411,111
₪ 411,111

הצעת החלטה :לאשר את התב"ר
הצבעה פה אחד
ז .תב"ר מס'  – 7447שיפוץ מבני המתנ"ס 4277
תשלומים:
קרן פיתוח (מס השבחה)
תקבולים:
עבודות קבלניות

₪ 111,111
₪ 111,111
₪ 111,111
₪ 111,111

הצעת החלטה :לאשר את התב"ר
הצבעה פה אחד
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ח .תב"ר מס'  – 7444שיפוץ מבני ציבור 4277
תשלומים:
קרן פיתוח (מס השבחה)
תקבולים:
עבודות קבלניות

₪ 111,111
₪ 111,111
₪ 111,111
₪ 111,111

הצעת החלטה :לאשר את התב"ר
הצבעה פה אחד

עמוס עזאני
ראש המועצה

אלי גטר
מזכיר המועצה
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