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פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 9/1/
מישיבה שהתקיימה ביום ראשון ,כח' תשרי תשע"ו 17.12.2015 ,בשעה  18:05בבית המתנדב.
רח' חיים לוי.
ראש המועצה
מאיר דהן
נוכחים:
סגן ומ"מ ראש המועצה
יגאל עובדיה
סגן ראש המועצה
יצחק פסטרנק
חברת מועצה
שירי בן שמעון
חברת מועצה
אופירה מור
חבר מועצה
גבריאל גאון
חבר מועצה
אהוד אביר לב
חבר מועצה
שמואל משולם
חברת מועצה
יערה ישורון
חסרים:
חבר מועצה
אבנר דבש
חבר מועצה
חנוך פרקל
מוזמנים:

מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור
רו"ח אייל תנעמי -
גזבר המועצה
ערן לבב
עו"ד ענת צדוק וינגורט -יועץ משפטי

סדר היום
 .1אישור הסכם להעברת נכסים בבעלות המועצה להחזקתה וניהולה של החברה העירונית
לפיתוח מזכרת בתיה – "עלי גפן".
רצ"ב:
א .חוות דעת יוע"מ
ב .נוסח ההסכם
 .2הארכת תוקף המינוי של גזבר המועצה ,ערן לבב ,כדירקטור בתאגיד המים "מי ציונה",
מועד הכהונה הנוכחי יפוג ב.11.4.2016 -
 .3בקשה לפתיחת תב"ר השתתפות בעבודות שיקום ברחוב הסיגלית בסך .₪ 50,000
מימון :קרנות המועצה
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של מהנדסת המועצה.
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 .4בקשה לפתיחת תב"ר לתכנון והקמת  4כיתות גנ"י בשכונת בר לב בסך ₪ 6,000,000
מקורות מימון - 50% :משרד החינוך 50% ,קרנות המועצה
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של מהנדסת המועצה
 .5בקשה לפתיחת תב"ר להחלפת קו ביוב באשכול גנ"י במתחם בית ספר בן גוריון בסך
.₪ 50,000
מימון :קרנות המועצה
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של מהנדסת המועצה.
 .6אישור מסגרת אשראי בבנק הפועלים לזמן קצר לשנת  2016בסך  ,₪ 3,253,000המהווים
 5%מתקציב שנת  2015המאושר ומשכון ההכנסות העצמיות לרבות ארנונה עד לסכום
מסגרת החח"ד.
 .7בקשה לפתיחת תב"ר להתקנת מערכת התראה נגד רעידות אדמה בבי"ס הרצוג בסך
.₪ 18,000
מימון :משרד החינוך , ₪ 8,000-קרנות המועצה .₪ 10,000
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של מנהל מח' ביטחון
ב .מסמכי הסבר ותקצוב משרד החינוך
 .8בקשה להגדלת תב"ר  – 775פיצויי בעלי מקרקעין בסך  7מיליון  ₪מסכום של
 ₪ 10,500,000לסכום של .₪ 17,500,000
א .מימון :קרנות המועצה
ב .רצ"ב מכתב בקשה והסבר של גזבר המועצה.
 .9בקשה לאישור מורשה חתימה שלישי בחשבון מס'  ,16009לניהול כספי הורים בבה"ס בן
גוריון (ועד הורים).
 .10הנחת פרוטוקול ועדת הנחות מתאריך  1.12.2015על שולחן המועצה.
רצ"ב :פרוטוקול ועדת הנחות מתאריך 1.12.2015
 .11אישור פרוטוקול ועדת מחיקת חובות חינוך מיום 1.12.2015
רצ"ב :פרוטוקול ועדת מחיקת חובות חינוך מתאריך 1.12.2015
 .12שונות
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מהלך הישיבה
גבריאל גאון  -אינו נוכח בתחילת הישיבה
מאיר דהן :אני מתכבד לפתוח את הישיבה .9/15
 .1אישור הסכם להעברת נכסים בבעלות המועצה להחזקתה וניהולה של החברה העירונית
לפיתוח מזכרת בתיה – "עלי גפן".
מאיר דהן :קיבלתם לידיכם את ההסכם כולל כל ההסברים ובהמשך לדיונים רבים בנושא
הקמת החברה הכלכלית ,אבקש לאשר העברת הנכסים.
יערה ישורון :אנחנו נתנגד מכיוון שאין לנו ייצוג בחברה.
הצבעה:
בעד6 :
נגד - 2 :יערה ישורון ,שמואל משולם
החלטה :מאושר הסכם להעברת נכסים בבעלות המועצה להחזקתה וניהולה של החברה
העירונית לפיתוח מזכרת בתיה – "עלי גפן".
 .2הארכת תוקף המינוי של גזבר המועצה ,ערן לבב ,כדירקטור בתאגיד המים "מי ציונה",
מועד הכהונה הנוכחי יפוג ב.11.4.2016 -
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת הארכת תוקף המינוי של גזבר המועצה ,ערן לבב ,כדירקטור בתאגיד
המים "מי ציונה".
גבריאל גאון – מצטרף לישיבה
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 .3בקשה לפתיחת תב"ר השתתפות בעבודות שיקום ברחוב הסיגלית בסך .₪ 50,000
מימון :קרנות המועצה
מאיר דהן :במהלך עבודות הביצוע נפגעו חלק מאבני האדניות .אבן זו לא מיוצרת יותר ולכן
הוחלט על החלפת כל אבני האדניות .העלות היא של כ .₪ 150,000-הסיכום היה שהעלות
תחולק שווה בשווה בין התאגיד ,הקבלן והמועצה .במסגרת זו תושלם גם הצמחיה
שנפגעה בסך  15אלף . ₪
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת בקשה לפתיחת תב"ר השתתפות בעבודות שיקום ברחוב הסיגלית בסך
 ₪ 50,000במימון קרנות המועצה.

 .4בקשה לפתיחת תב"ר לתכנון והקמת  4כיתות גנ"י בשכונת בר לב בסך ₪ 6,000,000
מקורות מימון - 50% :משרד החינוך 50% ,קרנות המועצה
מאיר דהן :לא קיבלנו עדיין את ההרשאות .בימים הקרובים הם יגיעו ולכן אני מבקש כעת
לאשר בכפוף לקבלת הרשאות משרד החינוך ולאשר אומדן כללי לפני מכרז .עם קבלת
תוצאות המכרז נעדכן במליאה את מקורות המימון .כדי לא לאבד זמן יקר אני מבקש לאשר
כדי שנוכל להספיק ולבנות את הגנים לפני פתיחת שנת הלימודים.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת בקשה לפתיחת תב"ר לתכנון והקמת  4כיתות גנ"י בשכונת בר לב בסך
 .₪ 6,000,000מקורות מימון - 50% :משרד החינוך 50% ,קרנות המועצה .האישור
מותנה בקבלת הרשאות ממשרד החינוך.
 .5בקשה לפתיחת תב"ר להחלפת קו ביוב באשכול גנ"י במתחם בית ספר בן גוריון בסך
.₪ 120,000
מימון :קרנות המועצה
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מאיר דהן :הגשנו בקשה בתחילה על  .₪ 50,000מכיוון שהיה מדובר בעבודות דחופות,
התחלנו לבצע ואז התברר שהמצב הרבה יותר גרוע ועלות התיקון והחלפת הקו הינם
 .₪ 120,000העבודות בוצעו במהלך חופש החנוכה בזמן שאין תלמידים במקום .מדובר
בעבודה מסובכת מאוד .בהמשך אנחנו מתכוונים לתבוע את הביטוח בנושא.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת בקשה לפתיחת תב"ר להחלפת קו ביוב באשכול גנ"י במתחם בית ספר
בן גוריון בסך  ₪ 120,000במימון קרנות המועצה
 .6אישור מסגרת אשראי בבנק הפועלים לזמן קצר לשנת  2016בסך  ,₪ 3,253,000המהווים
 5%מתקציב שנת  2015המאושר ומשכון ההכנסות העצמיות לרבות ארנונה עד לסכום
מסגרת החח"ד.
מאיר דהן :בכל שנה אנחנו מאשרים מסגרת אשראי לשנה הבאה וזה נעשה באישור משרד
הפנים ועל פי החוק.
ערן לבב :אין חובה להשתמש בזה .אנחנו עד היום כמעט לא השתמשנו בזה ואם כן אז רק
חלקית.
הצבעה:
בעד6 :
נגד – 3 :גבריאל גאון ,יערה ישורון ,שמואל משולם
החלטה :מאושרת בקשה לפתיחת מסגרת אשראי בבנק הפועלים לזמן קצר לשנת 2016
בסך  ,₪ 3,253,000המהווים  5%מתקציב שנת  2015המאושר ומשכון ההכנסות
העצמיות לרבות ארנונה עד לסכום מסגרת החח"ד.
 .7בקשה לפתיחת תב"ר להתקנת מערכת התראה נגד רעידות אדמה בבי"ס הרצוג בסך
.₪ 18,000
מימון :משרד החינוך , ₪ 8,000-קרנות המועצה .₪ 10,000
מאיר דהן :משרד החינוך החל בהתקנה בשלב ראשון בבתי ספר ישנים שהוקמו לפני .1980
הצבעה:
בעד :פה אחד
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החלטה :מאושרת בקשה לפתיחת תב"ר להתקנת מערכת התראה נגד רעידות אדמה
בבי"ס הרצוג בסך  ₪ 18,000במימון משרד החינוך , ₪ 8,000-קרנות המועצה 10,000
.₪
 .8בקשה להגדלת תב"ר  – 775פיצויי בעלי מקרקעין בסך  7מיליון  ₪מסכום של 10,500,000
 ₪לסכום של .₪ 17,500,000
מימון :קרנות המועצה
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת בקשה להגדלת תב"ר  – 775פיצויי בעלי מקרקעין בסך  7מיליון ₪
בסכום של  ₪ 10,500,000לסכום של  ₪ 17,500,000במימון :קרנות המועצה
 .9בקשה לאישור מורשה חתימה שלישי בחשבון מס'  ,16009לניהול כספי הורים בבה"ס בן
גוריון (ועד הורים).
מאיר דהן :התחלף אחד ההורים .שונה נוהל הבנק וכעת הם דורשים להביא לאישור המועצה.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת בקשה לאישור מורשה חתימה שלישי בחשבון מס'  ,16009לניהול כספי
הורים בבה"ס בן גוריון (ועד הורים).
 .10הנחת פרוטוקול ועדת הנחות מתאריך  1.12.2015על שולחן המועצה.
הונח פרוטוקול ועדת הנחות מתאריך  1.12.201/על שולחן המועצה.
 .11אישור פרוטוקול ועדת מחיקת חובות חינוך מיום 1.12.2015
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושר פרוטוקול ועדת מחיקת חובות חינוך מיום .1.12.2015
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 .12אבקש לעדכן את חברי המועצה בשני נושאים חשובים
א .קבלת פרס חזני
ב .נסיעת משלחת המועצה לכנס ערים תאומות במלאות  50שנה לכינון יחסים דיפלומטיים
בין ישראל לגרמניה .
אבקש מאופירה מור לפרט בנושא פרס חזני.
א .אופירה מור :אני מבקשת להעלות ולציין נושא בתחום שקרוב לליבי – השירותים
החברתיים – ולציין זכיה בפרס חזני .המטרה של הפרויקט היא לתת לנשים
השתלמויות וחשיפה כך שיוכלו לעבור לעיסוק בתחום עבודה אחר ולמצות את היכולות
האמיתיות שלהן .כל ההוצאות בנושא הן מתרומות .תענוג היה לראות את השינוי
שהנשים עברו .פעם קודמת השתתפו  16נשים .הפעם השתתפו  8נשים וזה תלוי
בביקוש .למדו מחשבים ,אחת קונדיטורית ומדובר היה ממש באימון אישי .ונשים
שעסקו מכורח המציאות במשק בית מצאו אופק חדש ושינו עיסוק .וכל הכבוד לגיה
ולעובדות המחלקה לשירותים חברתיים.
ב .מאיר דהן :שלחתי לכל חברי המועצה הזמנה להשתתף בנסיעה לכנס בגרמניה בעיר
לייפציג בחודש פברואר .לצערי הרב לא היתה היענות מרובה .הרבה ערים שלחו נציגים
לערים התאומות .אני מודיע שלאירוע יצאו :טלילה כממונה על קשרי חוץ ,אני ושני
חברי המועצה היחידים שהביעו רצון להשתתף :יצחק פסטרנק ואהוד אביר לב וכן
יצטרף ערן לבב שקיבל זימון אישי מראש העיר התאומה .למזכרת בתיה קשרי ערים
תאומות עם העיר צלה בגרמניה ואנחנו דוגמא כיצד מקיימים קשרים מיוחדים כולל
ח ילופי נוער מידי שנה .בקרוב נקיים גם ביקור בצלה של יחידת ההצלה של היישוב
ללמוד מהם כמודל קיים בנושא .אני רוצה לומר כי נסיעה זו היא בעידוד משרד החוץ
והיא חשובה ביותר וצר לי שחברי מועצה מעטים בלבד הביעו נכונות להצטרף .אני
רוצה להודות לחברי המועצה שנענו לבקשתי ועל חשבון זמנם הפרטי יצטרפו לוועידה
בעיר לייפציג .אני מודיע כי אממן  50%מעלות הטיסה שלי כפי שעשיתי מאז שנבחרתי.
אני משאיר את ההחלטה אם לנהוג כמוני להחלטתם של שאר חברי המשלחת.
הישיבה ננעלה (שעה )81:53
ירון טמיר  -מזכיר המועצה
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