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פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 351/
מישיבה שהתקיימה ביום א' ,י"ז אדר תשע"ה 8.3.2015 ,בשעה  18:00בבית המתנדב,
רח' חיים לוי.
נוכחים:

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

-

ראש המועצה
סגן ומ"מ ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה

חסרים:

שלום קמיל

-

חבר מועצה

מוזמנים:

ערן לבב
רו"ח אייל תנעמי -
עו"ד אילנית הומינר-

גזבר המועצה
מבקר המועצה
יוע"מ

סדר יום:
 .1אישור לפתיחת תב"ר לרכישת טאבלטים עבור קרית החינוך ע"ש רבין בסך 57,000
.₪
מימון :מפעל הפיס – ₪ 57,000
רצ"ב:
א .בקשה והסבר של מנהלת מח' החינוך
ב .אישור מענק מפעל הפיס
 .2אישור לפתיחת תב"ר לצורך הצבת מיגונית עבור בית הכנסת הגדול בשד' אליהו
פינת רוטשילד בסך .₪ 140,000
מימון :המשרד לשירותי דת –  ,₪ 97,840קרנות המועצה₪ 42,160 -
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רצ"ב :
א .מכתב בקשה והסבר של מהנדס המועצה
ב .התחייבות המשרד לשירותי דת
ג .אישור בקשת תמיכה של המשרד לשירותי דת
 .3עדכון מקורות מימון תב"ר  – 825הקמת מבנה פיס קהילתי בשכונת בר לב ,בעקבות
אישור עדכון מענק מפעל הפיס מס'  2044/14בסך .₪ 129,637
מימון :מפעל הפיס ,₪ 1,713,237-קרנות המועצה.₪ 1,586,763-
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של מהנדס המועצה
ב .אישור שינוי במענקים – מפעל הפיס
ג .בקשת פתיחת תב"ר שאושרה
 .4אישור שינוי תב"ר  – 828הקמת סככות המתנה לאוטובוס – הקטנת היקף התב"ר
ושינוי מקורות המימון :משרד התחבורה  ,₪ 138,250 -מועצה .₪ 0 -
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של מנהל מח' ביטחון
ב .סיכום סיור בנושא הקמת סככות המתנה
ג .רשימת
 .5אישור סגירת תברים בהתאם לרשימה הרצ"ב.
 .6אישור נציגי ציבור בוועדת מכרזים לקבלת עובדים חדשים
רצ"ב :קריטריונים לנציג ציבור בוועדת מכרזים לקבלתך עובדים חדשים.
 .7אישור  2נציגי ציבור לדירקטוריון "עלי גפן"-החברה לפיתוח מזכרת בתיה בע"מ.
רצ"ב :תנאים למינוי נציגי תאגיד עירוני
 .8הגדלת מספר החברים בוועדת מכרזים מ 3-ל 5-ובחירת  2חברים נוספים.
 .9בקשה להגדלת תב"ר  810בסך  - ₪ 5,286,084הקמת מבנה בי"ס משולב חדש בשכ'
בר לב
מימון - ₪ 5,286,084 :משרד החינוך
רצ"ב:
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א .מכתב בקשה והסבר של מהנדס המועצה.
ב .הרשאת משרד החינוך
מהלך הישיבה (נפתחה בשעה ) 18:00
מאיר דהן :אני פותח את ישיבת המועצה  .3/2015בתחילת דברי אני מבקש לדווח כי
התקבל פסק דין בתביעת המועצה לפינוי אגודת המים הפרטית "באר חדשה" והם
צריכים לפנות את החדר במוזיאון תוך  90יום .כמעט והשלמנו את "מבצע" פינוי
פולשים ממבני ושטחי ציבור .כזכור ,בית המשפט פסק לטובתנו בתביעה לפינוי שהגשנו
נגד חבר המועצה ממש"ב ,אבנר דבש ,אשר פלש לשטח ציבורי .כעת אנו נמצאים
בעיצומו של דיון משפטי בתביעתנו לפינו משפחה נוספת שלטענתנו פלשה למבנה
היסטורי השייך למועצה.
 .1אישור לפתיחת תב"ר לרכישת טאבלטים עבור קרית החינוך ע"ש רבין בסך .₪ 570000
מאיר דהן :בשנים הקודמות ,אישרנו את הפרויקט לכיתות ט' ו – י' ,בעצם כל התיכון יהיה
מעתה מרושת ותלמידיו יצוידו בטאבלטים ככלי לימוד .אנחנו מובילים בנושא זה ומבתי
ספר אחרים באים ללמוד מאתנו את ההצלחה.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר לרכישת טאבלטים עבור קרית החינוך ע"ש רבין בסך
 ₪ 570000במימון :מפעל הפיס – .₪ 570000
 .2אישור לפתיחת תב"ר לצורך הצבת מיגונית עבור בית הכנסת הגדול בשד' אליהו פינת
רוטשילד בסך .₪ 1400000
מאיר דהן :במבצע צוק איתן זה היה ביכ"נ היחידי שלא היה בו מיגון והמתפללים שביניהם
היו גם אנשים מבוגרים לא יכלו להגיע בזמן למקום מוגן .פנינו למשרד הדתות והוא נענה
לבקשתנו והקציב מבנה מוגן .המבנה המוגן יונח בסמוך לבית הכנסת שהמתפללים יוכלו
להגיע אליו בזמן בשעת חירום במהירות וכך שלא יפגע בחזות ביהכ"נ.
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הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר לצורך הצבת מיגונית עבור בית הכנסת הגדול בשד'
אליהו פינת רוטשילד בסך  ₪ 1400000במימון :המשרד לשירותי דת – 0₪ 970840
קרנות המועצה₪ 420160 -
 .3עדכון מקורות מימון תב"ר  – 825הקמת מבנה פיס קהילתי בשכונת בר לב 0בעקבות
אישור עדכון מענק מפעל הפיס מס'  2044/14בסך .₪ 1290637
מאיר דהן :אישרנו בזמנו את התב"ר .בעקבות עדכון אישור מפעל הפיס אנחנו מעדכנים כך
שמימון מפעל הפיס עולה.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושר עדכון מקורות מימון תב"ר  – 825הקמת מבנה פיס קהילתי בשכונת
בר לב 0בעקבות אישור עדכון מענק מפעל הפיס מס'  2044/14בסך ₪ 1290637
במימון :מפעל הפיס 0₪ 107130237-קרנות המועצה.₪ 105860763-
 .4אישור שינוי תב"ר  – 828הקמת סככות המתנה לאוטובוס – הקטנת היקף התב"ר
ושינוי מקורות המימון
מאיר דהן :אישרנו את התב"ר עם  ₪ 50,000במימון המועצה ואנו מבקשים שהשתתפות
המועצה תהיה  .₪ 0סככות האוטובוס יוצבו בשבועיים הקרובים ומדובר בכ14 -
תחנות וכולן יהיו ע"ח משרד התחבורה.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושר שינוי תב"ר  – 828הקמת סככות המתנה לאוטובוס – הקטנת היקף
התב"ר ושינוי מקורות המימון :משרד התחבורה  0₪ 1380250 -מועצה .₪ 0 -
 .5אישור סגירת תב"רים שאינם פעילים.
מאיר דהן :על פי כללי משרד הפנים ,תב"ר שלא בוצעה בו פעילות במשך שנה שלמה ,יש
לסגור אותו.
ישראל רוזנבוים :כיצד סוגרים את הגרעונות.
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ערן לבב :מדובר בענין רישומי בלבד .הספקים קיבלו את הכסף .ההפרש יכוסה מהקרנות
וחלק קטן ממשרדי ממשלה.
הצבעה:
בעד7 :
נמנע – 3 :גבריאל גאון ,יערה ישורון ,ישראל רוזנבוים.
החלטה :מאושר סגירת תב"רים בהתאם לרשימה המצורפת.
 .5אישור נציגי ציבור בוועדת מכרזים לקבלת עובדים חדשים.
מאיר דהן :התקבלו  2הצעות .הצעת שלום קמיל :איציק קסיס והצעה שלי :בני פלומן.
גבריאל גאון :אני ממליץ גם על ליאת גבע
ירון טמיר :העבירו בבקשה קורות חיים של איציק קסיס ושל ליאת גבע .יהיה עליהם למלא
טפסים ולקבל אישור היועצת המשפטית.
מאיר דהן :אני מעלה להצבעה את אישור שלושת המועמדים שהועלו.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושר מינוי בנימין פלומן 0איציק קסיס וליאת גבע לוועדת מכרזים לקבלת
עובדים חדשים בכפוף להעברת קורות חיים 0אישור יועצת משפטית ואישור משרד
הפנים.
 .7אישור  2נציגות ציבור לדירקטוריון "עלי גפן"-החברה לפיתוח מזכרת בתיה בע"מ.
מאיר דהן :אני מוריד מסדר היום כי לא התקבלו מספיק המלצות לנציגות ציבור לעלי גפן.
אנחנו מבקשים לקבל מכל הסיעות עוד המלצות כדי שנוכל לבחור נציגות ציבור מתאימות
העומדות בקריטריונים שקבע המחוקק.
 .8הגדלת מספר החברים בוועדת מכרזים מ 3-ל 5-ובחירת  2חברים נוספים.
מאיר דהן :אני מבקש להגדיל את מספר החברים בוועדת המכרזים מ 3-ל 5-ללא שינוי בשלב
זה של היו"ר .אבקש לאשר את יגאל עובדיה מסיעת לב ואיציק פסטרנק מ"דרך חדשה"
כדי שיהיה ייצוג הולם מטעם כל הסיעות בוועדה חשובה זו.
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גבריאל גאון :במינוי הרלוונטי הזה מגדילים את הייצוג של "דרך חדשה" ואת כוחם של חברי
הקואליציה שיהיה גדול מסך הייצוג היחסי .מאחר שיש פה הפרה של העניין הזה אני
מבקש להעלות את משקל האופוזיציה בוועדות אחרות.
מאיר דהן :תציע הצעה ואנו נשקול אותה .יש להביא שמות.
הצבעה:
בעד6 :
נגד :גבריאל גאון 0יערה ישורון 0ישראל רוזנבוים 0אבנר דבש.
החלטה :מאושרת תוספת החברים :יגאל עובדיה ויצחק פסטרנק לוועדת המכרזים שתמנה
מעתה  5חברים.
 .9בקשה להגדלת תב"ר  810בסך  - ₪ 502860084הקמת מבנה בי"ס משולב חדש בשכ' בר
לב.
מימון - ₪ 502860084 :משרד החינוך
מאיר דהן :התקבלה הרשאה לבניית כל בית הספר .זה יהיה בית הספר הראשון במושבה
שייבנה כולו בפעם אחת וללא שלבים .יש הרשאה וכשיתקבל ההיתר נתחיל מיד בבניה כדי
לפתוח את בי"ס בשנה"ל תשע"ז.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת הגדלת תב"ר  810בסך  - ₪ 502860084הקמת מבנה בי"ס משולב חדש
בשכ' בר לב במימון - ₪ 502860084 :משרד החינוך.
 .10מונח בפניכם פרוטוקול ועדת הנחות.
מאיר דהן :הוגשה בקשה לסדר היום בנושא מינוי חברי אופוזיציה לדירקטוריון המתנ"ס.
מכיוון שבכוונת המועצה להגיש ערעור לבית המשפט העליון בסעיף הנוגע למינוי חברים
במתנ"ס ומאחר שהאופוזיציה גם ערערה על החלטות אחרות של בית המשפט המחוזי,
אני מבקש לדחות את הנושא לאחת הישיבות הקרובות ועד אז לקבל שמות מומלצים
מטעם סיעות מש"ב והמושבה.
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הצבעה:
בעד6 :
נגד – 4 :גבריאל גאון ,ישראל רוזנבוים ,אבנר דבש ,יערה ישורון.
החלטה :הבקשה לסדר יום מוסרת.
הישיבה ננעלה (שעה )81:03
ירון טמיר  -מזכיר המועצה
_________________
מאיר דהן -ראש המועצה
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