 23דצמבר 2018
ט"ו טבת תשע"ט
85-18
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 4-18
מיום 19.12.18
השתתפו: :יוסי אברהמי – ראש המועצה
אשכול דוד – חבר מועצה
ענבל כרמלי – חברת מועצה
יניב קדמי – חבר מועצה
אמיר רחמני – חבר מועצה
אברהם בלדי – חבר מועצה
אילנה דרור – חברת מועצה
אהרון היינמן – חבר מועצה
יוסי מועלם – חבר מועצה
משה כהן – חבר מועצה
יצחק ברנר – חבר מועצה
שלמה בריזל – חבר מועצה
זאב ליפסקר – חבר מועצה
דניאלה שופן – מנכ"לית המועצה
אבנר דובדבני – גזבר המועצה
בתיה אבלין – יועמ"ש המועצה
אריה פאר – מהנדס המועצה
שירה בק – מבקרת המועצה
חבצלת אביטל – מנהלת חשבונות ראשית
בתיה מניס – כלכלנית המועצה
על סדר היום :
 .1אישור פרוטוקול מיום . 15.7.18
 .2אישור פתיחת תב"ר מס'  – 609תכנון /שדרוג תחנת שאיבה ,ע"ס ,₪ 230,000
מקור מימון :משרד הבינוי והשיכון.
 .3אישור פתיחת תב"ר מס'  – 610השלמת כבישים למסירה ,ע"ס 6.155.000
מיליון  ,₪מקור מימון :משרד הבינוי והשיכון.
1

.4
.5
.6
.7
.8
.9

אישור פתיחת תב"ר מס'  – 611טיפול בבריכת מים אגן האיילות ע"ס 250,000
 . ₪מקור מימון :משרד הבינוי והשיכון.
אישור פתיחת תב"ר מס'  – 612סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2018
ע"ס  ,₪ 88,282מקור מימון :משרד התחבורה  ,₪ 70,626וקרן היטל השבחה
.₪ 17,656
אישור פתיחת תב"ר מס'  – 613שדרוג משאבות לתחנת סניקה ע"ס 2.000,000
מליון  .₪מקור מימון :קרן שיקום מים וביוב.
אישור הקטנת תב"ר מס'  – 372החלפת קווי מים  -מתקציב של 4.617,845
מיליון  ,₪בסך של  , ₪ 2.000,000לתקציב של  2,617,845מיליון .₪
אישור הגדלת תב"ר מס'  – 362תכנון מבני ציבור ,מתקציב של,₪ 800,000
בסך של  ,₪ 200,000ל .₪ 1.000,000 -
אישור סגירת תב"רים:

מס'
תבר

שם התבר

323

375

קומה ב'
לספרייה

תקציב

ביצוע
הכנסות

ביצוע
הוצאות
(כולל
שריון)

גרעון/עודף הערות

בניית גני
ילדים באגן
2,001,866 1,971,009 2,018,323
איילות -
מגרש
.613

-30,857

משרד החינוך לא מכיר
בהוצאות של מדידות וחיבורי
חשמל .כיסוי גרעון :קרן
מבני ציבור

1,152,499 1,310,000 1,310,000

157,501

עדכון תקציב בהתאם
לביצוע .יתרת תקציב לקרן
מבני ציבור

511

מכולות
אשפה

100,000

99,614

99,614

0

עדכון תקציב בהתאם לביצוע

555

מיניפיץ
הר שמואל

280,000

269,351

271,692

-2,341

לא הכירו בסך כל ההוצאות.
כיסוי הגרעון :קרן היטל
השבחה

567

שילוט בגני
משחק
בישוב

36,800

36,270

36,270

0

עדכון תקציב בהתאם לביצוע
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 .10אישור תבחיני תמיכה בספורט לשנת .2018
 .11אישור החלטת ועדת תמיכות לספורט לתמיכה ,ע"ס  ₪ 280.000רצ"ב פרוטוקול
ועדת תמיכות ,₪ 120,000 ,מים וחשמל ו ,₪ 160,000 -תמיכה ישירה.
 .12עדכוני תקציב:
תקציב חדש
תקציב קיים שינוי
סעיף תקציבי שם תקציב
174600720

חומרים גינון

250,000

תרבות תורנית-
 1827000750עבודות קבלניות

400,000

תמיכות בפעילות
 1824000813ספורט

500,000

השתתפות בתקציב
 1824000810מתנס

1,100,000

סה"כ

275,000

25,000
25,000

425,000

220,000

280,000

170,000

1,270,000
-

 .13שונות.
יוסי אברהמי – פותח את הישיבה.
ענבל כרמלי  -מעלה את ההצעה על סדר היום של סיעת תושבים מובילים אחרת .
 .1שמירה במוסדות חינוך.
 .2פינוי וניקיון מקלטים.
מקריאה מן הכתוב (רצ"ב ההצעות לסדר).
יוסי אברהמי – מבקש להעביר את ההצעות לסדר היום לישיבה הבאה בה יוזמנו קב"ט
המועצה .
ענבל כרמלי – יש חוק הצעה לסדר או שדנים בה או שמורידים מסדר היום  ,סעיף 30
לפקודות המועצה( ,מעבירה לבתיה את החוק) .
יוסי אברהמי – לא מוריד מסדר היום מעביר לישיבה הבאה.
בתיה אבלין – יש אפשרות לדחות לישיבה הבאה בה יוזמנו אנשי המקצוע.
יוסי אברהמי – אני מנהל את הישיבה ,מקבל את חו"ד של היועמ"ש והנושא ידון בישיבה
הבאה.
בתיה אבלין – ההצעה היא כללית ואנחנו מסכימים לה דרכי ביצוע יכתבו וידונו בישיבת
המועצה הבאה.
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ענבל כרמלי – העברתי את החוק לבתיה ,לא יכולה לתת חו"ד בניגוד לחוק .יש הצעה
לסדר מבקשים להקים ועדת ביטחון שתבחן את מצב השמירה בגנים ,ראש המועצה יכול
להוריד את ההצעה מסדר היום.
יוסי אברהמי – לא מוריד מסדר היום חושב שהנושא חשוב ורוצה לדון בנושא בכובד
ראש ,ולכן אני אומר שהיועמ"ש הנחתה אותי ההחלטה היא להעביר לישיבה הבאה.
ענבל כרמלי – אתה מסכים עם זה שצריך להקים ועדת ביטחון היועמ"ש נותנת חו"ד
בניגוד ללשון החוק.
יוסי אברהמי – מקבל בכובד ראש את הנושא ואני בעד הקמת ועדת ביטחון נדון לפרטי
פרטים בישיבה הבאה .
אהרון היינמן – מתי תהיה ישיבה הבאה?
יוסי אברהמי – נחליט.
יוסי אברהמי – נושא שני בהצעה לסדר היום ניקיון מקלטים.
יניב קדמי – מקריא את ההצעה לסדר יום – ניקיון מקלטים.
אילנה דרור – יש פרוטוקול ישיבה  3-18דנו בנושא המכולת שם הוחלט לפנות את
המקלט.
יוסי אברהמי – להערכתי ודעתי כן אני רוצה לדעת תשובות ברורות בישיבה הבאה נקבל
תשובות גם בנושא זה .
ענבל כרמלי – מה התשובה להצעה לסדר היום?
יוסי אברהמי – בישיבה הבאה.
ענבל כרמלי – אתה צריך לנהל את הדיון בהתאם לחקיקה .
יוסי אברהמי – אם את רוצה לערער על זה בבקשה.
יוסי אברהמי – פותח את ישיבת המועצה  - 4-18סעיף  – 1אישור פרוטוקול מיום
.15.7.18
חברי המועצה החדשים לא הצביעו.
החלטה:
המועצה מאשרת את פרוטוקול  3-18מיום . 15.7.18
הפרוטוקול מאושר.
יוסי אברהמי – מעלה להצבעה – סעיף  -2אישור פתיחת תב"ר מס' .609
ענבל כרמלי – מבקשת רקע האם צריך מצ'ינג?
יוסי אברהמי  -לא ,עבור תכנון.
אמיר רחמני – מדובר בהערכה של  ,₪ 230,000בפועל יהיה ,₪ 400,000
אבנר דובדבני – קיבלנו תקציב ע"ס  .₪ 230,000נקווה שלא נעבור את תקציב התב"ר.
אהרון היינמן – פאושלי?
אבנר דובדבני – כן.
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יוסי אברהמי – זה המחיר אם צריך להוסיף נפנה למשרד השיכון.
משה כהן – תכנון שדרוג?
יוסי אברהמי – התב"ר הוא רק לתכנון.
החלטה:
המועצה מאשר פתיחת תב"ר מס'  – 609תכנון/שדרוג תחנת שאיבה  ,ע"ס
.₪230,000
מאושר פה אחד.
יוסי אברהמי – מעלה להצבעה – סעיף  – 3אישור פתיחת תב"ר מס' . 619
אילנה דרור – העברתי שאלה ולא קבלתי תשובה על אילו כבישים מדובר?(מקריאה את
המכתב המצ"ב).
יוסי אברהמי – מבקש לעדכן ההסכם מול משרד השיכון  43-46מיליון תקציב משרד
השיכון עבור שיפור כבישים באגן האיילות וגבעת זאב.
בתוך שכונת אגן האיילות ניתן פירוט לגבי הרחובות ,ניתן שימוש עבור ריבוד מהכניסה
לישוב ועד סוף רח' המכבים עד הכיכר השנייה לבקשתי בנו את השכונה והרסו את כביש
הכניסה לישוב יילקח מתקציב זה.
ענבל כרמלי – יהיה שינוי מיעוד התב"ר?
יוסי אברהמי – כרגע יש הסכם עם משרד השיכון לרח' המכבים.
אריה פאר – כ 15 -רחובות כל הכבישים הפנימיים צריכים לעבור שיפוץ.
יוסי אברהמי – התעקשתי מול משרד השיכון לא לקבל מסירה של השכונה עד שישלימו
תקציב ,רק אז נקבל את השכונה.
אמיר רחמני – מבקש לקבל מסמכים מסודרים.
אריה פאר – אילנית תשלח שמות הרחובות  +מפה.
ענבל כרמלי – שכונה חדשה קיבלנו אגרות פיתוח למה המועצה צריכה לממן?
יוסי אברהמי – המימון הוא של משרד השיכון מימון מלא חלק ליציאה לת"א  ,בית חורון,
משרד השיכון הציע שהמועצה תבצע ,לא הסכמתי.
ענבל כרמלי – השאלה האם הולכים דרך משכ"ל או מכרז של המועצה?
יוסי אברהמי – כרגע לא ברור נבדוק דרך משכ"ל או החברה לפיתוח גבעת זאב.
אמיר רחמני – מי מלווה את הפרויקט?
יוסי אברהמי – מחלקת הנדסה.
החלטה:
המועצה מאשרת פתיחת תב"ר מס'  – 610השלמת כבישים למסירה ע"ס 6,155,000
 ,₪מקור מימון :משרד הבינוי והשיכון.
מאושר פה אחד.
יוסי אברהמי – מעלה להצבעה – סעיף  – 4אישור פתיחת תב"ר מס'  – 611טיפול
בבריכה מים אגן האיילות.
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אריה פאר – יש צורך בגלל שהבריכה לא הייתה פעילה צריך לבדוק את חלקים לכן יש
צורך להחלפת חלקים וחיבור של הבריכה עד לגמר יש צורך לעשות תיקונים בתוך
הבריכה.
משה כהן – צריך לבדוק שהציוד יהיה טוב.
אריה פאר – כל החלקים עם תו תקן ישראלי.
ענבל כרמלי – עדין לא קיבלנו אומדן גם בדוח של "אוחתה" לא נתן אומדן.
החלטה:
המועצה מאשרת פתיחת תב"ר מס'  – 611טיפול בבריכה מים אגן האיילות ע"ס
 ,₪ 250,000מקור מימון :משרד הבינוי והשיכון.
מאושר פה אחד.
יוסי אברהמי – מעלה להצבעה  -סעיף  – 5אישור פתיחת תב"ר מס'  – 612סימון
כבישים והתקני בטיחות.
ענבל כרמלי – בזימון רשום ? 2018
בתיה מניס – המועצה לא דנה בנושא עד היום לכן הביצוע יהיה ב.2019 -
יוסי אברהמי – גם ב 2019 -אמורים לקבל.
בתיה מניס – עדיין לא הוגשו בקשות ל 2019 -כל שנה מגישים למטרה זו.
אילנה דרור – האם בעקבות הסימונים יהיה אפשר לבצע אכיפה.
דניאלה שופן – התב"ר עבור סימון מעברי חציה ומתקני בטיחות במוסדות חינוך.
אמיר רחמני – את יכולה לעשות מה שאת רוצה.
דניאלה שופן – הכסף מיועד למוסדות חינוך.
אמיר רחמני – הכסף יהיה רק לצביעת כבישים בכל גבעת זאב?
דניאלה שופן – הכסף בתב"ר לא יספיק.
יוסי אברהמי – נתחיל בעדיפויות בעניין האכיפה אנחנו אמורים להשלים תקציב
כ ,₪ 400,000 -מקווה שב 2019 -נתקצב את הנושא.
אילנה דרור – מה עם פקח?
ענבל כרמלי – יש תוכנית של קמ"ט תחבורה?
אריה פאר – כן.
יוסי אברהמי – כולם ביחד יאשרו את כל גבעת זאב  ,יותר חשוב מפקח.
אילנה דרור – דואגת לבטיחות.
ענבל כרמלי – צריך לאשר תוכנת תחבורה.
יוסי אברהמי – יש אישור לתוכנית נשאר לתקצב.
שלמה בריזל – האם אפשר להפוך את רח' האתרוג לחד סטרי?
יניב קדמי – ברחוב המכבים עומדים מיניבוסים אוטובוסים משאיות באופן קבוע
והתושבים נאלצים לרדת לכביש סכנה לילדים למה לא נותנים דו"חות שילמדו לחנות
במקום מסודר?
יוסי אברהמי – יש בכל אזור מקום מסודר לחניות רכב גדול .
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יוסי אברהמי – בשם המועצה תודה לכל הגורמים שטיפלו בדרופאוף שנתן מענה מצוין.
החלטה:
המועצה מאשרת פתיחת תב"ר מס'  - 612סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2018
ע"ס .₪ 88,282
מקור מימון :משרד התחבורה  ,₪ 70,626-וקרן היטל השבחה .₪ 17,656
מאושר פה אחד.
יוסי אברהמי – מעלה להצבעה – סעיף  – 6אישור פתיחת תב"ר מס'  - 613שדרוג
משאבות לתחנת סניקה.
ענבל כרמלי – מימון ביניים ,בתב"ר  609דובר על תכנון שדרוג התחנה כרגע אין הצעה
לתכנון איך יודעים כמה יעלה השדרוג?
אריה פאר  -התמורה לתכנון  2שלבים תשלום  ,₪ 230,000על חשבון תכנון שמאפשר
לצאת למכרז תוך כדי זה ממשיכים בתכנון ואם יהיה צורך לשלם על תשלום התכנון
נשלם.
יוסי אברהמי – התב"ר של  ₪ 230,000של משרד השיכון עבור תכנון לאן? יש 3 2
תחנות שאיבה.
אריה פאר – תחנה  2 1תכנון.
אבנר דובדבני – התכנון של משרד השיכון הוא להרחבת מכוני הסניקה .המכרז היה
לשדרוג הקיים כלומר הוספת משאבות והחלפת ארונות החשמל .כי יש המון בעיות.
יוסי אברהמי – הוזמנתי לשימוע במשרד לאיכות הסביבה בנושא גלישת הבריכה.
אבנר דובדבני – התקציב של משרד השיכון אמור להיות  4.5מיליון  ,₪עבור  2תחנות
לשדרוג/החלפת משאבות וה–  .₪ 230,000הן עבור תכנון להרחבת תחנה  1להוסיף עוד
משאבה.
אמיר רחמני – בתב"ר  609דיברתם על תכנון.
ענבל כרמלי – לפני הישיבה ביקשתי לקבל הבהרות בתחילת הערב דנו בתכנון/שדרוג
לשאלתי נענתי  2תחנות בא .האיילות  ,האם התכנון יצא נעניתי לא.
אריה פאר – הולכים להבנות עוד מס' יח"ד צריך לשדרג התחנת לצורך קבלת יתרת יח"ד
עתידי.
ענבל כרמלי – תב"ר  613ו 372 -כ 4.5 -מיליון ,מבקשים להקטין ו 613 -להגדיל ב2 -
מיליון מה הצורך?
יוסי אברהמי – יש תקציב של  4.5מיליון שיצא מכרז שדרוג המשאבות של המצב הקיים
בנוסף  ,₪ 230,000עבור הרחבה עתידית לפי צפי קיבולת הדיור העתידי תב"ר 613
הרחבה עתידית.
תוקצב  4,600,000מיליון שדרוג תחנת השאיבה יצא מכרז ויש זוכה ,בנוסף משרד
השיכון תקצב  230,000ח"ש  ,תוכנית הרחבה עתידי ,המועצה כמקור מבני ציבור
וכשהכסף ממשרד השיכון יכנס נחזיר לקרן.
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בנוסף מבקש לקדם את נושא שבט בנימין לעבודה יסודית החלפת קווי המים והביוב
מתקציב קרן שיקום מים של המועצה.
אמיר רחמני – תב"ר  323משרד החינוך לא מתקצב הוצאות של מדידות .
החלטה:
המועצה מאשרת פתיחת תב"ר מס'  613שדרוג משאבות לתחנת סניקה ע"ס
 2,000,000מיליון  . ₪מקור מימון  :קרן שיקום מים וביוב
מאושר פה אחד.
יוסי אברהמי – מעלה להצבעה – סעיף  – 7אישור הקטנת תב"ר מס'  – 372החלפת קווי
מים .
ענבל כרמלי – למה הקטנה כזו  2מיליון מה נפגע מזה?
בתיה מניס – מדובר במימון ביניים של תקציב עתידי ממשרד השיכון ע"ס כ 4 -מיליון ₪
לביצוע שדרוג המשאבות .בגלל המצב הקשה של המשאבות והצורך המידי בביצוע
הפרויקט אנו מקטינים תב"ר קיים של החלפת קווי מים ברחוב שבט בנימין ,המכבים
וקריית יערים.
החלטה:
המועצה מאשרת הקטנת תב"ר מס'  372החלפת קווי מים – מתקציב של 4.617,845
מיליון  ,₪בסך של  2.000,000מיליון  ,₪לתקציב של  2.617,845מיליון .₪
מקור מימון :קרן שיקום מים וביוב.
מאושר פה אחד.
יוסי אברהמי – מעלה להצבעה – סעיף  – 8אישור הגדלת תב"ר מס'  – 362תכנון מבני
ציבור.
ענבל כרמלי – אשמח לקבל הסבר על התב"ר  ,תב"ר כללי?
בתיה מניס – תב"ר שבו הרשות עושה שימוש למדידות לצורך בניית מבני ציבור או תכנון
ראשוני לפני קבלת תקצוב ייעודי לנושא .למשל להגשת בקשה לתקצוב מעונות יש צורך
בתכנון ראשוני להגשת בקשה למשרד הרווחה והכלכלה.
ענבל כרמלי – התב"ר נועד לתכנון מבני ציבור עד לתשלום מקבלים החזר ממשרד השיכון
בתיה אבלין – יכולים להשתמש בכספים רק בשכונה שנגבו הכספים.
יוסי אברהמי  -האלוף עדיין לא חתם על הצו ההחלטה בידי עד לכניסת הצו בתוקף.
החלטה:
המועצה מאשרת הגדלת תב"ר מס'  – 362תכנון מבני ציבור מתקציב של ,₪ 800,000
בסך של  ,₪ 200,000לתקציב של  1.000,000מיליון .₪
מאושר פה אחד.
יוסי אברהמי – מעלה להצבעה – סעיף  – 9סגירת תב"רים.
ענבל כרמלי – תב"ר  375קומה שניה לספריה עדכון תקציב בתאום לביצוע?
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יוסי אברהמי – התכנון המקורי להנצחה היה אמור להיות קומה שניה בספריה התחלנו
תכנון לאחר שראינו את העלויות ובשיתוף פעולה עם המשפחות השכולות והקרן להנצחה,
ירדנו מהנושא של קומה שניה לספריה והוחלט להקים בתוך הספריה חדרי/אתר הנצחה.
אבנר דובדבני – השם של התב"ר נשאר ,כי בעיתי לשנות.
ענבל כרמלי – זה מגוחך להצביע על קומה שניה שאין ,בעוד כמה שנים תהיה ביקורת
ויראו שאין קומה שניה.
שירה בק – שם התב"ר לא אומר כלום על הביצוע.
יוסי אברהמי – נקבל את ההערה של ענבל ולהבא ניצמד לשינויים.
אמיר רחמני – בתיה אבלין ,מה את מנחה אותנו לעשות?
בתיה אבלין – לדעתי מוטב לשנות את שם התב"ר ולציין כי המבנה יועד להנצחה.
ענבל כרמלי – יש אפשרות למען הסדר הטוב להעביר לתב"ר חדש?
חבצלת אביטל – לא ניתן להשתמש בביצוע שהיה.
יוסי אברהמי – מבקש לאשר את סגירת התב"רים ולציין יועד לאתר הנצחה בתוך המבנה.
אמיר רחמני – מציין שהחדר נראה מצוין.
יוסי אברהמי – כל השנים דיברו לגבי חדר הכושר לפרגן לא יכולים.
בהזדמנות זו נזמין את חברי המועצה למרכז ההפעלה /מוקד החדש.
כל הכבוד לאילנית אליאס על התכנון.
אילנה דרור – אם אפשר לתת כניסה חופשית לבריכה/חדר כושר לבנות השירות?
יוסי אברהמי – מאשר  ,לפי שעות מסוימות שלא יפריע למנויים.
ענבל כרמלי – תב"ר מס'  555יש שלט של מפעל הפיס הותקנו המתקנים נכון להיום אין
מתקנים.
יוסי אברהמי – קבלנו תקציב  ,₪ 280,000להקמת מני פיץ הקמנו את המגרש.
אני נוהג לעבוד עם ועדי השכונה לפי הצורך שלהם לאחר שסיימנו את העבודה התושבים
התלוננו על רעש בלתי נסבל ,היו מגיעים אנשים שלא מהשכונה מזמינים משטרה.
סוכם לפרק את המגרש ונכניס מתקנים לילדים קטנים כל זה לאחר אישור מפעל הפיס.
ענבל כרמלי – לאן הלכו המתקנים?
יוסי אברהמי – מחסן המועצה .
אמיר רחמני – אם התושבים הסכימו על המגרש והתחרטו זו הבעיה שלהם ,יקבלו מגרש
כדורגל?
יוסי אברהמי – לא,
ענבל כרמלי – אתם מבינים מה קורה עם הגנים הציבוריים כל אחד יכול לבוא ולבטל את
הגנים כי לא מתאים להם.
אמיר רחמני – מה עלות המגרש?
יוסי אברהמי – עדיין אין עלויות יצא לבדיקה.
יוסי אברהמי – תב"ר  511מבקש להוסיף עוד  ,₪ 100,000בתב"ר חדש רכישת מכולות
אשפה.
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ענבל כרמלי – אתה לא יכול לעלות סעיף תקציבי שלא על סדר היום.
יוסי אברהמי – אל תאשרי.
ענבל כרמלי – מבקשת לפעול בהתאם לחוק.
יוסי אברהמי – מבקש את הסכמת המועצה לפתיחת תב"ר חדש ע"ס  ,₪ 100,000החלטה
עקרונית על כמה נושאים.
אמיר רחמני  -באו ונסגור את התב"רים
החלטה:
המועצה מאשרת סגירת תב"רים .לפי הטבלה

מס'
תבר

שם התבר

323

375

קומה ב'
לספרייה

תקציב

ביצוע
הכנסות

ביצוע
הוצאות
(כולל
שריון)

גרעון/עודף הערות

בניית גני
ילדים באגן
2,001,866 1,971,009 2,018,323
איילות -
מגרש
.613

-30,857

משרד החינוך לא מכיר
בהוצאות של מדידות וחיבורי
חשמל .כיסוי גרעון :קרן
מבני ציבור

1,152,499 1,310,000 1,310,000

157,501

עדכון תקציב בהתאם
לביצוע .יתרת תקציב לקרן
מבני ציבור

511

מכולות
אשפה

100,000

99,614

99,614

0

עדכון תקציב בהתאם לביצוע

555

מיניפיץ
הר שמואל

280,000

269,351

271,692

-2,341

לא הכירו בסך כל ההוצאות.
כיסוי הגרעון :קרן היטל
השבחה

567

שילוט בגני
משחק
בישוב

36,800

36,270

36,270

0

עדכון תקציב בהתאם לביצוע

מאושר פה אחד.
יוסי אברהמי – מעלה להצבעה סעיף  – 10אישור תבחיני תמיכה בספורט לשנת .2018
בעשור האחרון כל שנה אנחנו מאשרים לעמותה של הספורט.
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אמיר רחמני – פנו לגזבר בזמן הנכון ולא אישר את התקציב.
ענבל כרמלי – לא קיבלתי את התבחנים מבקשת להעביר את החומר לישיבה בזמן .החומר
שהועבר לא היה קריא רוצה לפנות לסעיף הבא כדי לתמוך בכל עמותה.
יוסי אברהמי – אין תמיכות אחרות חוץ מהכדורגל ב 10-שנים האחרונות.
מבקשים לאשר את סעיף  10ובסעיף  11מבקשים לאשר את החלטת הועדה.
בתיה מניס – הביקורת דורשת לאשר את התבחינים בנפרד ואת התמיכות בנפרד.
ענבל כרמלי – מבקשת משירה לדעת איך אפשר לאשר את סעיף  10ו. 11 -
יוסי אברהמי – לאור בקשתה של ענבל שירה מבקרת המועצה תענה בכתב לכל חברי
המועצה .
הצבעה:
בעד )8 ( :יוסי אברהמי ,אשכול דוד ,אילנה דרור ,משה כהן ,יוסי מועלם ,שלמה בריזל,
איציק ברנר זאב ליפסקר.
נמנע ) 1( :אהרון היינמן .
נגד ) 4( :ענבל כרמלי ,יניב קדמי ,אמיר רחמני ,אברהם בלדי.
החלטה:
המועצה מאשרת תבחיני תמיכה בספורט לשנת .2018
התבחינים מאושרים.
יוסי אברהמי – מעלה להצבעה  -סעיף  – 11אישור החלטת ועדת תמיכות .
אמיר רחמני – מבקש שבשנה הבאה הנושא ייסגר במחצית הראשונה של השנה .
אבנר דובדבני – צריך אישור תקציבי לפני התחלת תהליך התמיכות.
יוסי אברהמי – בישיבת תקציב מבקש מהגזבר להכליל החלטת מועצה שהמים והחשמל לא
יקוזזו מהעמותה והמועצה תשא בהוצאות ולא יקוזז מהעמותה.
מים וחשמל כפוף לחו"ד משפטית בענין תמיכה עקיפה.
אהרון היימן – מבקש להודיע לפרוטוקול בנושא סעיף  10תבחיני  2018לאחר שראיתי
את המסמכים מבקש לשנות את הצבעתי ןלהצביע בעד.
הצבעה:
בעד )9 ( :יוסי אברהמי ,אשכול דוד ,אילנה דרור ,משה כהן ,יוסי מועלם ,שלמה בריזל,
איציק ברנר זאב ליפסקר ,אהרון היינמן .
נגד ) 4( :ענבל כרמלי ,יניב קדמי ,אמיר רחמני ,אברהם בלדי.
שינוי החלטה:
המועצה מאשרת תבחיני תמיכה בספורט לשנת .2018
התבחינים מאושרים.
ענבל כרמלי – סעיף  11ביקשתי את תקציב העמותה  ,כשאני בוחנת את המאזן כתוב
שההוצאות הן על  ,₪ 120,000בפועל מראה על .₪ 52,000
אבנר דובדבני – בתקציב המועצה /בכרטיס רשום  ₪ 120,000עבור הוצאות מים
וחשמל.
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ענבל כרמלי – ההוצאות בפועל על החזקת מגרש בישיבת ועדת תמיכות בחנו את הדו"חות
הכספיים החליטו בהתאם למסמכים שהוגשו חלק זה התקציב של המועדון ,מבקשים לאשר
תמיכות עקיפות של  ,₪ 120,000מים וחשמל
יוסי אברהמי – מבקש לשקול הגדלת התקציב הקיים בעוד  ,₪ 100,000שלא על סדר
היום.
אבנר דובדבני – השטח עליו נמצאים הקרוונים של עמותת הכדורגל (בית"ר) אינו שייך
למועצה ,אלא לגורם פרטי המחייב את המועצה בשכ"ד.
יוסי אברהמי – מבקש לרשום בפרוטוקול לאור זה שהמועצה לא שילמה שכירות בשנים
הקודמות יש דרישה חדשה לתשלום מבקש לבדוק תימחור של העברת הקרוונים לשטח
המועצה מקרן מבני ציבור.
אבנר דובדבני – בשנתיים האחרונות היזם בעל השטח לא חייב את המועצה כיוון שעשה
שינויי תב"ע .כעת הוא מבקש  .₪ 80,000הנושא עדיין במשא ומתן ,אולי נסתדר אתו.
יוסי אברהמי – אני מתנגד לעסקה ,כל עוד הוא לא דורש במידה וידרוש גבי ישלם שכר
הדירה לא תמיכה עקיפה.
חבצלת אביטל – לא שילמנו לא חייבנו.
ענבל כרמלי – מצב הסוציואקונומי ירד ל 5 -התמיכות מגיעות מכספי ציבור עלות חוג
לילד עומד על  ,₪ 410מבקשת שאם המועצה תומכת בספורט שיתמכו גם בהורים .
יוסי אברהמי – גבי פרץ גובה לילד בבית ספר לכדורגל  ,₪ 360ולליגה  ,₪ 400יש
נסיעות ובנוסף מחלק לכל ילד תיק הכולל ציוד בשווי של  ,₪ 400זו תמיכה בהורים.
ענבל כרמלי – צריך להנהיג נוהל שיקבע קריטריונים.
גבי פרץ – יש משפחות חד הוריות שהעמותה תומכת בהן ויש ילדים שלא משלמים .
ענבל כרמלי – יש ילד שסולק.
גבי פרץ – אין ילד שגורש מהמגרש בגלל תשלום.
יוסי אברהמי – יש גם את ילדי הרווחה  ,אני יודע באופן אישי על העזרה והתמיכה.
ענבל כרמלי – בגלל שאנחנו תומכים בעמותה אני מבקשת שהשכר יורד.
גבי פרץ –  ,₪ 160,000מיועד למדשאות ,פנסים ,ממטרות ,שערים ,כדורים וכו...
הצבעה:
בעד )9 ( :יוסי אברהמי ,אשכול דוד ,אילנה דרור ,משה כהן ,יוסי מועלם ,שלמה בריזל,
איציק ברנר זאב ליפסקר ,אהרון היינמן .
נגד ) 4( :ענבל כרמלי ,יניב קדמי ,אמיר רחמני ,אברהם בלדי.
החלטה:
המועצה מאשרת את החלטת ועדת תמיכות לספורט ע"ס ,₪ 120,000 ,₪ 280,000
מים וחשמל ו ,₪ 160,000 -תמיכה ישירה.
מאושר.
יוסי אברהמי – מעלה להצבעה – סעיף  – 12עידכוני תקציב.
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ענבל כרמלי – לאחר קבלת הזימון ביקשנו הבהרות פירוט העבודות הקבלניות בתרבות
התורנית ותקציב המתנ"ס .גם במתנ"ס אנחנו תומכים ועדיין לא קיבלנו את ההבהרות איך
נצביע בעד?
יוסי אברהמי – מבקש בישיבות הבאות להיצמד לבקשות ,ראוי לציין שאם חבר מועצה לא
בקיא בחומר זה נראה לא טוב.
ענבל כרמלי – מבקשת רקע לעבודות קבלניות תרבות תורנית מי מנהל את הנושא ואיך
מתקצבים רוצה להיות עניינית ולהצביע עניני.
יוסי אברהמי – ניתן לך את הנתונים .
ענבל כרמלי – בהתאם לחוק חופש המידע מבקשת לקבל פירוט של תרמות תורנית
ומתנ"ס.
יוסי אברהמי – מבקש להגיש גם את הדו"חות של המועצה הדתית.
החלטה:
המועצה מאשרת את עדכון התקציב לפי הטבלה.
תקציב חדש
תקציב קיים שינוי
סעיף תקציבי שם תקציב
174600720

חומרים גינון

250,000

תרבות תורנית-
 1827000750עבודות קבלניות

400,000

תמיכות בפעילות
 1824000813ספורט

500,000

השתתפות בתקציב
 1824000810מתנס

1,100,000

סה"כ

275,000

25,000
25,000

425,000

220,000

280,000

170,000

1,270,000
-

מאושר פה אחד.
חבר המועצה בריזל יצא מהישיבה.
יוסי אברהמי – סעיף  – 13שונות.
מבקש לדון בנושא שלא על סדר היום הסבה תקציבית.
חברי המועצה אישרו.
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החלטה :
המועצה מאשרת את הסבת התקציב לפי הטבלה .
תקציב רגיל
סעיף תקציבי

שם הסעיף

 1741000750עבודת קבלניות
 1724000810השתת' איגוד כיבוי אש
 1817300522ספרות מקצועית
 1814000985מרוץ הלפיד
 1824000810השתתפות בתקציב מתנס
סה"כ

מס' תבר
582
614

תקציב

גידול/קיטון

תקציב
מעודכן

1,246,000

+25,000

1,271,000

-85,000

85,000

-5,000

10,000

5,000

-10,000

10,000
1,270,000

+75,000

2,621,000

-

1,345,000

-

2,621,000

תברים
תקציב
סכום
הוספת תקציב
שם תבר
חדש
תבר
240,000
רכישת פחים כתומים למחזור אריזות 100,000 140,000
רכישת פחים ירוקים

תבר חדש 100,000

100,000

מקור
מימון:קרן
היטל השבחה

סה"כ
הגדלה
מאושר פה אחד.
חבר המועצה בריזל חזר לישיבה .
אילנה דרור – מה עם השאילתות שלי?
יוסי אברהמי נדון בישיבה הבאה.
יוסי אברהמי – מבקש לקבל החלטה שחיילי מילואים שיביאו אישור חתום מהצבא על
מספר ימי המילואים יקבלו הנחה בארנונה משנת . 2019
כמו כן המועצה תצא בפרסום מסיבי .
הישיבה ננעלה.
רשמה :לוי סמדר
מנהלת לשכת ראש המועצה
200,000
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