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פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 1141/
מישיבה שהתקיימה ביום א' ,י"א בתשרי תשע"ה 5.10.2014 ,בשעה  18:00בבית המתנדב,
רח' חיים לוי.
-

נוכחים:

מאיר דהן
יגאל עובדיה
יצחק פסטרנק
שירי בן שמעון
אופירה מור
אהוד אביר לב
גבריאל גאון
יערה ישורון
אבנר דבש
שלום קמיל
ישראל רוזנבוים

מוזמנים:

ערן לבב
עו"ד אילנית הומינר -
עו"ד ורד דהרי
אלון גינדיס
ליליאן הראל
ישראל גרינפלד

ראש המועצה
סגן ומ"מ ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
גזבר המועצה
יועצת משפטית
יועצת משפטית
מהנדס המועצה
ממונה על הנכסים במועצה
מנהל מח' ביטחון

סדר יום:
 .1פרידה מהשוטר הקהילתי גיא גדסי ,שסיים את תפקידו ביישוב.
 .2אישור לפתיחת תב"ר לתיקוני בטיחות בדרכים בסך .₪ 40,000
מימון :משרד הפנים –  ,₪ 32,167קרנות המועצה – ₪ 7,833
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של מנהל מח' הביטחון
ב .הרשאה תקציבית של משרד הפנים.
 .3אישור לפתיחת תב"ר תכנון הנגשת מוסדות חינוך בסך ₪ 110,000
מימון :משרד החינוך – ,₪ 110,000
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של מהנדס המועצה.
ב .התחייבות משרד החינוך
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 .4אישור הסכמי מכר למגרש  112לפי תכנית זמ( 250/2/בר-לב).
רצ"ב :חוו"ד יועץ משפטי
 .5אישור בקשה לפתיחת סעיפי תקציב עבור מבצע "צוק איתן" – מחלקה לשירותים
חברתיים בסך .₪ 150,000
מימון :משרד הרווחה
רצ"ב:
א .הודעת משרד הרווחה על תקציב מיוחד בסך
ב .בקשת מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
ג .חוזרי מנכ"ל מיוחדים מס' 6 ,4 ,1
 .6דיון בהמלצת המשרד לשירותי דת בעניין הרכב המועצה הדתית.
רצ"ב :מכתב יועץ ס .השר לשירותי דת בנושא חידוש הרכב מועצה דתית.
 .7בקשה דחופה לפתיחת תב"ר – איטום גג אולם ספורט הישן בסך ₪ 30,000
מימון :קרנות המועצה
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של מהנדס המועצה
 .8הנחת פרוטוקול ועדת הנחות מיום  22.9.14על שולחן המועצה.
רצ"ב :פרוטוקול ועדת הנחות מיום .22.9.14
מהלך הישיבה (נפתחה בשעה ) 18:00
מאיר דהן :ערב טוב ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין  .10/14על סדר היום
 7סעיפים .אני מבקש להוריד מסדר היום את סעיף  6בנושא המלצת המשרד לשירותי
דת בעניין הרכב המועצה הדתית ונדון בה באחת מהישיבות הקרובות.
 .1פרידה מהשוטר הקהילתי גיא גדסי ,שסיים את תפקידו ביישוב.
מאיר דהן :מידי פעם אני נוהג לציין בישיבות המועצה לשבח תושבים ,עובדים או מתנדבים
שבלטו בתרומתם לקהילה .בישיבה זו אני רוצה להיפרד לציין לשבח את השוטר גיא
גדסי ששירת את המושבה במשך כ 6 -שנים במסירות רבה .מרגע שהגיע אלינו ,הוא מהר
מאוד השתלב בעבודות השיטור הקהילתי ביישוב .החוכמה בתפקיד השוטר ביישוב קטן
זה לא להיות שוטר רגיל .גיא מחובר לקהילה ,מטפל בהשכנת שלום וגישור בין תושבים
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וגם באכיפה .גיא מוכשר ויודע להתנהל ע"פ אופי היישוב .גיא ביצע את המשימה הזו
בהצלחה יתרה ואני נותן לו ציון  .10הוא עשה זאת בצורה נכונה ושיתף פעולה עם
הרשות ועם מח' ביטחון וסדר ציבורי ,היה זמין לכל קריאה וידע למצוא פתרונות
יצירתיים כשהיה צריך ולהיות תקיף בעת הצורך .גיא היה כתובת לי ,למח' הרווחה,
לבתי ספר ולמערכת החינוך והיה אהוד והתושבים העריכו אותו .אני מודה לך על
העבודה האינטנסיבית מכל התושבים ומהרשות .הרגשתי כי אתה חלק מהיישוב .גיא
מצטיין בעבודתו .גם כשהיה צריך לומר דברים קשים עשה זאת ללא מורא וללא משוא
פנים ואני מוקיר אותו על כך ובשם כל התושבים אומר לו תודה .רפי מאלס מחליף את
גיא ואני מאחל לך הצלחה גדולה.
ישראל גרינפלד :אני רוצה לציין שנטלי מונתה למפקדת המשא"ז ביישוב .גיא תואם את
האמירה של נחישות ורגישות .כך שוטר קהילתי צריך לנהוג בקהילה .הוא נעים הליכות,
צנוע ,נחוש בדברים שלו ותמיד עם אוזן קשבת וזמינות של  .24/7גיא הוביל הרבה
פעילויות כאיש קשר כמו נגד שב"חים וכו' .כמו שנהוג בכל ארגון לעשות רוטציות ,גיא
עובר לתפקיד במקום אחר .מה שנותר הוא ,לאחל לו המון בהצלחה וגם לרפי השוטר
הקהילתי בתפקיד החדש ולנטלי.
מאיר דהן :מעניק לגיא תעודת הוקרה והערכה (מצ"ב לפרוטוקול).
 .2אישור לפתיחת תב"ר לתיקוני בטיחות בדרכים בסך .₪ 40,000
מאיר דהן :אנחנו עוברים לאישור לפתיחת תב"ר תיקוני בטיחות על סך .₪ 40,000
ישראל גרינפלד :אנחנו מנצלים הזדמנות מתקצוב משרד הפנים המיועד למעקות בטיחות,
תוספת של תמרורים מאירים ומוארים .יש פניות מוקד בנושא ובנוסף ,חידוש תמרורים.
תקציב לא כל כך גדול אבל עוזר.
יערה ישורון :בדרך לביה"ס בורג ,סביב הכיכר .יש הרבה כבישים ואין מספיק משאבים
למשמרות זה"ב.
מאיר דהן :פה מדובר על השקעה פיזית במעקות בטיחות .אנחנו פועלים בצמוד להמלצות
של יועצי בטיחות מקצועיים המוכרים ומאושרים ע"י משרד התחבורה .כמובן שיש עוד
ליקויי בטיחות רבים שיש לתקן .אנחנו פועלים לפי דחיפות וסדר עדיפות.
שירי בן שמעון :אנחנו מובילים קו עם חשיבה ותכנון בעניין .הייתה פגישה עם יגאל והפקח
בנושא הבטיחות נלך למערך כולל של חינוך לבטיחות ואכיפה של חניה כחוק.
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גבריאל גאון :מה הולך להיות פה ,איפה יהיו במפרים ,כמה ואיפה תמרורים .אני רוצה
פירוט שנדע על מה מצביעים.
ישראל גרינפלד :יש רשימה שהוכנה באופן מקצועי וחלק מהדברים נמצאים בהצעות
מחיר .יש ריכוז של מס' פניות המצטברות במוקד.
גבריאל גאון :תמרור ,למה מוסיפים תמרור תענה לי על השאלה.
מאיר דהן :אין לי תשובה לשאלות לא מובנות .אתם מצביעים עבור  40,000ש"ח
לתמרורים ,במפרים ,מעקות בטיחות ,חידוש תמרורים והצבה של תמרורים חדשים.
איציק פסטרנק :מנסים לעשות פרובוקציות .מקליטים ,מסריטים את הישיבה .לפני
הישיבה היו פונים למנהל מח' הרלוונטי והיו מקבלים הסברים.
מאיר דהן :מדובר בסכום כסף קטן לתחזוקה שוטפת של בטיחות.
גבריאל גאון :אתה מנסה לקחת את הדברים למקומות לא רציניים .אני רוצה לשאול ולדעת
למשל מה קורה ברח' שרשבסקי בקצרה.
מאיר דהן :איזה קשר יש לזה ולנושא שעל סדר היום?
שלום קמיל :אני מבקש לקבל דיווח על תקופת צוק איתן.
הצבעה:
בעד – 6 :מאיר דהן ,יגאל עובדיה ,שירי בן שמעון ,אופירה מור ,יצחק פסטרנק,
אהוד אביר לב
נמנע - 5 :שלום קמיל ,ישראל רוזנבוים ,גבריאל גאון ,יערה ישורון ,אבנר דבש
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר לתיקוני בטיחות בדרכים בסך  ₪ 40,000במימון:
משרד הפנים –  ,₪ 32,167קרנות המועצה – .₪ 7,833
 .3אישור לפתיחת תב"ר תכנון הנגשת מוסדות חינוך בסך ₪ 110,000
מאיר דהן :עפ"י החוק החדש אנחנו חייבים לעשות סקר ,לתמחר ולזהות בעיות נגישות.
צריך לקבל תמונת מצב של מצב הנגישות במוסדות החינוך.
שלום קמיל :אני רוצה לשאול למה אנחנו לא מקבלים דיווח על צוק איתן על לאס ווגאס
וסין.
ישראל רוזנבוים :מתנצל על האיחור .לגבי הנגשה זה נושא קריטי .בשוהם עשו תרגיל
בבה"ס והסתובבו ילדים בכיסאות גלגלים והילדים אמרו מה מפריע וע"פ זה עבדו על
כך.
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מאיר דהן :אני לא פוסל את הרעיון .ניקח אנשי מקצוע ונבדוק שוב.
גבריאל גאון :זה הנגשה קרקעית?
מאיר דהן :לא יודע מה זו הנגשה קרקעית או אווירית או ימית .הנגשה זו הנגשה .לכל בעלי
המוגבלויות מכל הסוגים.
גבריאל גאון :מה אופי ההנגשה.
מאיר דהן :כהגדרתה ,חוק הנגישות מדבר על הנגשה .מוגבלות איננה רק להליכה ,יש מכלול
רחב כמו שמיעה ,ראיה ,נכות פיזית כזו או אחרת .תקרא את החוק .ממליץ לך להתכונן
לישיבות המועצה לפני תחילתם.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר תכנון הנגשת מוסדות חינוך בסך  ₪ 110,000במימון
משרד החינוך
 .4אישור הסכמי מכר למגרש  112לפי תכנית זמ( 250/2/בר-לב).
מאיר דהן :רצ"ב חוות דעת יועצת המשפטית למכור ללא מכרז ל 4 -בעלי הקרקע האחרים.
קבלתם את ההסבר של בית משפט .מכירת הנכס תזרז מאוד את בניית הרביעייה
ותתרום לקידום הבנייה בשכונת בר-לב .המחיר יקבע ע"י הערכת שמאי .המעורבים
חתמו על טיוטת הסכם בליווי משפטי וחותמת בית המשפט.
שלום קמיל :לא צריך מכרז?
עו"ד ורד דהרי :אם היית קורא את פסק הדין של בית משפט היית מבין שאין צורך במכרז.
שלום דבש :אני לא משתתף בדיון בסעיף הזה .אני יוצא מהישיבה .אחי הוא אחד מבעלי
הקרקע.
שלום דבש יצא מהישיבה
הצבעה:
בעד -8 :מאיר דהן ,יגאל עובדיה ,שירי בן שמעון ,אופירה מור ,יצחק פסטרנק,
אהוד אביר לב ,יערה ישורון ,גבריאל גאון
נמנע -2 :שלום קמיל ,ישראל רוזנבוים
החלטה :מאושרים הסכמי מכר למגרש  112לפי תכנית זמ( 250/2/בר-לב).
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 .5אישור בקשה לפתיחת סעיפי תקציב עבור מבצע "צוק איתן" – מחלקה לשירותים
חברתיים בסך .₪ 150,000
מאיר דהן :תקציב זה נוגע לפעילויות הפגה במבצע צוק איתן וכן לכספים שהשתמשנו בהם
לצורך היערכות ומתן מענה לבעיות השונות והחריגות בל מצב הלחימה.
שלום קמיל :אבקש סקירה על כספים שיצאו בצוק איתן ועל ראש המועצה .איך התנהל
המוקד בזמן החירום והשלכות ההיעדרות בשבועיים הראשונים.
גבריאל גאון :פירוט ,מה היה? אוטובוסים בעיקר?
מאיר דהן :סדרה של פעילויות הפגה .הכל כתוב בחומר שהועבר אליכם לפני הישיבה .נדרש
מכם לקרוא ,לא יותר.
מאיר דהן :מקריא רשימת פעולות הפגה.
גבריאל גאון :פנו אלי לערב מתגייסים בגלל צוק איתן שאלו אותי תושבים על חלוקת
תיקים.
אופירה מור :אין שום קשר לנושא ,אני טיפלתי בסוגיה זו.
מאיר דהן :אחרי שנה של כהונה מוטב שתבחן את הכלים שעומדים לחבר מועצה .מה
הקשר לתיקים למתגייסים ולמבצע צוק איתן?
יערה ישורון :הכסף הוצא לפני שנכנס?
מאיר דהן :לא .מה רצית שנמתין עד שיגיע כסף ואז נתחיל לדאוג לתושבים במצב מלחמה?.
הצבעה:
בעד -9 :מאיר דהן ,יגאל עובדיה ,שירי בן שמעון ,אופירה מור ,יצחק פסטרנק,
אהוד אביר לב ,יערה ישורון ,גבריאל גאון ,שלום דבש
נמנע -2 :שלום קמיל ,ישראל רוזנבוים
החלטה :מאושרים פתיחת סעיפי תקציב עבור מבצע "צוק איתן" – מחלקה
לשירותים חברתיים בסך  ₪ 150,000במימון משרד הרווחה.
 .6דיון בהמלצת המשרד לשירותי דת בעניין הרכב המועצה הדתית.
הורד מסדר היום.
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סימוכין316458 :
 .7בקשה דחופה לפתיחת תב"ר – איטום גג אולם ספורט הישן בסך ₪ 30,000
מאיר דהן :על מנת למנוע דליפה באולם הספורט אני מבקש את רשותכם לאטום את הגג
בהתאם להמלצת יועץ איטום ב .₪ 30,000 -כדי שלא יכנסו מים ויהרסו את הפרקט
שעלה הרבה כסף.
ישראל רוזנבוים :ממה עשוי הגג?
מאיר דהן :בטון ועל זה שכבת זפת.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר – איטום גג אולם ספורט הישן בסך ₪ 30,000
במימון קרנות המועצה
 .8הנחת פרוטוקול ועדת הנחות מיום  22.9.14על שולחן המועצה.
מאיר דהן :הנחת פרוטוקול ועדת הנחות מיום .22/9/14
בישיבה הבאה נענה על השאילתות.

הישיבה ננעלה (שעה )91:91

ירון טמיר  -מזכיר המועצה
_________________
מאיר דהן -ראש המועצה
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