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פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 78102/
מישיבה שהתקיימה ביום ראשון י"ח תמוז תשע"ח 0.1.2102 ,בשעה  2/:80בבית המתנדב,
רח' חיים לוי.
נוכחים:
מאיר דהן
יצחק פסטרנק
שירי גונן
אהוד אביר לב
אבנר דבש
שמואל משולם
חנוך פרקל
יערה ישורון
אופירה מור
חסרים:
גבריאל גאון
יגאל עובדיה

 ראש המועצה סגן ראש המועצה חברת מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצה חבר מועצהחברת מועצה
 חברת מועצה-

חבר מועצה
סגן ומ"מ ראש המועצה

מוזמנים:
זהבית דרויש  -גזברית המועצה
עו"ד ענת צדוק  -יועצת משפטית
סדר יום:
 .0פתיחת תב"ר – חידוש תשתיות בגני המושבה בסך  411אש"ח.
מקורות מימון:
מענק פיתוח משרד הפנים  060 – 2102אש"ח ,קרנות המועצה 291 -אש"ח
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של מהנדסת המועצה
 .2הגדלת תב"ר  – 501הצטיידות לתוספת בינוי שלבים ב-ג לבית הספר נבון בסך  01אש"ח
מסכום של  ₪ 040,111לסכום של .₪ 050,111
מקורות מימון ההגדלה :קרנות המועצה
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של מנהלת מח' החינוך.
 .0הגדלת תב"ר  – 512שיקום רפת מתחם המוזיאון בסך  61אש"ח מסכום של  091אש"ח
לסכום של  051אש"ח.
מקורות מימון ההגדלה :קרנות המועצה
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של מהנדסת המועצה.
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 .6פתיחת תב"ר – התאמת מבנה המגדל הדרומי בבית משק הברון לתערוכה בסך 29
אש"ח.
מקורות מימון :קרנות המועצה
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של מהנדסת המועצה.
 .9הנחת פרוטוקול של ועדות הנחות בארנונה  6802על שולחן המועצה.
רצ"ב :פרוטוקול של ועדת הנחות בארנונה  6802מיום .01.4.2102
 .4פתיחת תב"ר – הנגשה אקוסטית בסך  021אש"ח.
מקורות מימון – קרנות המועצה (מימון ביניים עד קבלת הכסף ממשרד החינוך)
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של מנהלת מח' החינוך
 .1הגדלת תב"ר  – 521חיזוק אבני הכותרת בקרית החינוך רבין מסך  041אש"ח לסכום של
 611אש"ח עקב עדכון אומדן העבודות המבוצעות ע"י מחלקת הנדסה.
מקורות מימון ההגדלה – קרנות המועצה.
 .2אישור הסכם עם תאגיד המים "מי ציונה"
רצ"ב:
א .נוסח הסכם
ב .חוו"ד יועמ"ש
 .5פתיחת תב"ר  – 500תכנון מבנה קאנטרי קלאב בסכום של  0מיליון .₪
מקורות מימון :קרנות המועצה
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של מהנדסת המועצה

מהלך הישיבה
עפ"י תיקון לצו המועצות המקומיות(א) ,התשי"א 0591-שפורסם ב 4.0.2104-יש להקליט
את כל ישיבות המועצה בנוסף לרישום הפרוטוקול .הפרוטוקולים וההקלטות של ישיבות
המועצה מפורסמים כנדרש בחוק באתר האינטרנט של המועצה.
מאיר דהן :ערב טוב ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המנין .182102
 .2פתיחת תב"ר – חידוש תשתיות בגני המושבה בסך  411אש"ח.
מקורות מימון:
מענק פיתוח משרד הפנים  060 – 2102אש"ח ,קרנות המועצה 291 -אש"ח
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הצבעה :בעד – פה אחד
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר – חידוש תשתיות בגני המושבה בסך  411אש"ח
במימון :מענק פיתוח משרד הפנים  060 – 2102אש"ח ,קרנות המועצה 291 -אש"ח.
 .1הגדלת תב"ר  – 501הצטיידות לתוספת בינוי שלבים ב-ג לבית הספר נבון בסך  01אש"ח
מסכום של  ₪ 040,111לסכום של .₪ 050,111
מקורות מימון ההגדלה :קרנות המועצה
הצבעה :בעד – פה אחד
החלטה :מאושרת הגדלת תב"ר  –501הצטיידות לתוספת בינוי שלבים ב-ג לבית הספר
נבון בסך  01אש"ח מסכום של  ₪ 040,111לסכום של  ₪ 050,111במימון קרנות המועצה.
 .8הגדלת תב"ר  – 512שיקום רפת מתחם המוזיאון בסך  61אש"ח מסכום של  091אש"ח
לסכום של  051אש"ח.
מקורות מימון ההגדלה :קרנות המועצה
הצבעה :בעד – פה אחד
החלטה :מאושרת הגדלת תב"ר  –512שיקום רפת מתחם המוזיאון בסך  61אש"ח
מסכום של  091אש"ח לסכום של  051אש"ח במימון קרנות המועצה.
 .4פתיחת תב"ר – התאמת מבנה המגדל הדרומי בבית משק הברון לתערוכה בסך 29
אש"ח.
מקורות מימון :קרנות המועצה
הצבעה :בעד – פה אחד
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר – התאמת מבנה המגדל הדרומי בבית משק הברון
לתערוכה בסך  29אש"ח במימון קרנות המועצה.
 .5פרוטוקול ועדות הנחות בארנונה  6802הונח על שולחן המועצה.
 .6פתיחת תב"ר – הנגשה אקוסטית בסך  021אש"ח.
מקורות מימון – קרנות המועצה (מימון ביניים עד קבלת הכסף ממשרד החינוך)
הצבעה :בעד – פה אחד
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר – הנגשה אקוסטית בסך  021אש"ח במימון קרנות
המועצה (מימון ביניים עד קבלת הכסף ממשרד החינוך).
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 .7הגדלת תב"ר  - 521חיזוק אבני הכותרת בקרית החינוך רבין מסך  041אש"ח לסכום של
 611אש"ח עקב עדכון אומדן העבודות המבוצעות ע"י מחלקת הנדסה.
מקורות מימון ההגדלה – קרנות המועצה.
הצבעה :בעד – פה אחד
החלטה :מאושרת הגדלת תב"ר  –521חיזוק אבני הכותרת בקרית החינוך רבין מסך
 041אש"ח לסכום של  611אש"ח במימון קרנות המועצה.
 ./אישור הסכם עם תאגיד המים "מי ציונה" להקמת בריכת איגום מים.
הצבעה :בעד – פה אחד
החלטה :מאושר הסכם עם תאגיד המים "מי ציונה" להקמת בריכת איגום מים.
 .9פתיחת תב"ר  – 500תכנון מבנה קאנטרי קלאב בסכום של  0מיליון .₪
מקורות מימון :קרנות המועצה
הצבעה :בעד – 2
נמנעת -0 :יערה ישורון.
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר  – 500תכנון מבנה קאנטרי קלאב בסכום
של  0מיליון  ₪במימון קרנות המועצה.

הישיבה ננעלה (בשעה )05:11

ירון טמיר – מזכיר המועצה
_________________
מאיר דהן -ראש המועצה
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