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סדר היום והחלטות
אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת המועצה מן המניין שהוקדמה ע"פ בקשת

יצחק גולבריA
החברים
א .אני מוסר את תשובתי לשאילתא של חבר המועצה מר שביט מס ומצרפה לפרוטוקול.
ב .נמצא עימנו עו"ד ברוך חייקין ממשרד עו"ד דרור -לזר – חייקין שיהיה היועץ המשפטי של
המועצה ,המחליף את משרד עו"ד ולדמן-סומך .אנו מאחלים לו הצלחה  ,ובהזדמנות זו אנו
מבקשים להודות למשרד עו"ד ולדמן -סומך על השירות המצויין שנתנו למועצה מזה
כשלוש שנים.
ג .אני מוסר לחברים את התייחסותי לדו"ח הרבעוני הראשון לשנת  9787ומצרפה לפרוטוקול.
סעיף מס'  – 8בקשת כמה חברי מועצה לדיון בנושא הבוטקה של יוקם עמרם.
יצחק גולברי Aע"פ בקשתכם ,ביקשתם לדון על הנושא הזה ,אבל אני מקריא לכם את חוות דעתו של
היועמ"ש חן סומך הנוגעת להחלטות קודמות ,הלא חוקיות שהתקבלו בזמנו במועצה ,אתם מבקשים
לחזור על הטעות הזו ,זה לא בסמכות המועצה לדון בסוגיה זו.
אייל אלבלק Aאני מציע לחברים להכריז על הישיבה הזו כסגורה
ברוב קולות החברים הוחלט שהדיון יהיה פתוח.
עו"ד ברוך חייקין Aממה שאני מבין מהצעת ההחלטה המבוקשת אין סמכות למועצה לדון בנושא
שעומד בערכאות ,המועצה אינה יכולה להכשיר מעשה פלילי.
אלון קוחלני Aהדיון כאן לדעתי מיותר ,היה על המועצה להחליט קודם אם להעלות את הנושא לסדר
היום ואם לא ,דבר שלא נעשה ,על כן כמבקר אין המועצה יכולה לדון בנושא זה.
יצחק גולברי Aהנושא לא יידון והוא יורד מסדר היום.

1

סעיף מס'  – 9איושר תברי"ם
מנחם בנימין  Aאנו נדון על התברי"ם ונאשר אותם ,אח"כ אנו נדרג אותם לפי סדר עדיפיות לביצוע.
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תב"ר מס' ?77
פה אחד הוחלט לאשר תב"ר מס'  -?77תכנון לשיפוץ ,הרחבה וביצוע עבודות בתי הנוער
" בני עקיבא" ו"הצופים" ע"ס  , ₪ 877,777המימון מקרן עבודות פיתוח ,בכפוף לקבלת
חוות דעת מהיועץ המשפטי (התב"ר באחריות חנן טויטו).
תב"ר מס' ?79
פה אחד הוחלט לאשר תב"ר מס'  -?79קירוי בבי"ס יובלים ע"ס  , ₪ :<7,777המימון
מהיטלי השבחה רמת אמיר (התב"ר באחריות חנן טויטו).
אישור הגדלת תב"ר מס' =<>
פה אחד הוחלט לאשר הגדלת תב"ר מס' =<> -שיפוץ ושיפור מוסדות חינוך עבור ספריה
בבי"ס לב-רן מסך ;@> ₪ 9,<7?,לסך ;@> , ₪ 9,=7?,התוספת בסך  , ₪ 877,777המימון
מהיטלי השבחה רמת אמיר (התב"ר באחריות חנן טויטו).
אישור תב"ר מס' >@>
פה אחד הוחלט לאשר תב"ר מס' >@> -השתתפות בבתי הספר העל יסודיים בסך ₪ ;77,777
 ,המימון מקרן עבודות פיתוח (התב"ר באחריות גלעד גולדמן).
אישור תב"ר מס' ?7:
פה אחד הוחלט לאשר תב"ר מס'  – ?7:שיפוץ מתנסי"ם קדימה-צורן ע"ס - ₪ 977,777
 - ₪ 8<7,777כיבוי אש וספרינקלרים בקדימה ו - ₪ <7,777 -שיפוץ מתנ"ס צורן ,המימון
מקרן עבודות פיתוח( ,התב"ר באחריות חנן טויטו).
אישור תב"ר מס' ;?7
פה אחד הוחלט לאשר תב"ר מס' ; – ?7שיפוץ בי"ס יגאל אלון ע"ס , ₪ 8,977,777
המימון כדלהלןA
 - ₪ 8,777,777הקצאה ממשרד החינוך
 - ₪ 977,777מקרן עבודות פיתוח.
בכפוף לקלבת הרשאה ממשרד החינוך (התב"ר באחריות חנן טויטו).
אישור תב"ר מס' ?78
פה אחד הוחלט לאשר תב"ר מס'  – ?78שיפוץ והתאמת בתי ספר (אור-תורה  ,ניצני השרון
ויגאל-אלון ) לאופק חדש ע"ס  ,₪ 98;,777המימון ממשרד החינוך  ,בכפוף להרשאה
ממשרד החינוך (התב"ר באחריות חנן טויטו).
אישור תב"ר מס' <?7
פה אחד הוחלט לאשר תב"ר מס' < -?7שיפוץ מגרשי ספורט וטניס בקדימה וצורן ע"ס
 , ₪ 8<7,777המימון מקרן עבודות פיתוח (התב"ר באחריות בני בן חיים)
אישור תב"ר מס' =?7
פה אחד הוחלט לאשר תב"ר מס' = – ?7שיקום כבישים ומדרכות ע"ס  , ₪ 977,777המימון
מקרן עבודות פיתוח (התב"ר באחריות בני בן חיים).
אישור הגדלת תב"ר מס' ;?>
פה אחד הוחלט לאשר הגדלת תב"ר מס' ;?> – שיקום מתקנים בגינות ציבוריות מסך
 ₪ 877,777לסך  , ₪ 977,77התוספת בסך  , ₪ 877,777המימון מקרן עבודות פיתוח
(התב"ר באחריות בני בן חיים)
אישור הגדלת תב"ר מס' ?@>
פה אחד הוחלט לאשר הגדלת תב"ר מס' ?@> – שיפוץ והיערכות מוסדות חינוך מסך
 ₪ <77,777לסך  , ₪ ?:8,<77התוספת בסך  , ₪ ::8,<77המימון כדלהלןA
 - ₪ 8>7,777מקרן עבודות פיתוח.
 - ₪ 889,777העברה ממשרד החינוך.
 - ₪ ;@,<77העברה ממשרד החינוך עבור הנגשה אקוסטית (התב"ר באחריות גלעד גולדמן
וחנן טויטו).
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אישור תב"ר מס' >?7
ברוב קולות החברים הוחלט לאשר תב"ר מס' > – ?7תכנון לבניית אגף החינוך בסמוך לאגף
ההנדסה,על סך  ₪ <7.777המימון מקרן עבודות פיתוח (התב"ר באחריות חנן טויטו)
אישור הגדלת תב"ר מס' >>>
פה אחד הוחלט לאשר הגדלת תב"ר מס' >>> לתימרור וסימון כבישים מסך ₪ 997,777
לסך  , ₪ :77,777התוספת בסך  ₪ ?7,777המימון כדלהלן
 - ₪ :7,777קרן עבודות פיתוח
 - ₪ <7,777הקצאה ממשרד התחבורה
(התב"ר באחריות בני בן חיים) .

סעיף מס'  – :אישור העברה מסעיף לסעיף
ברוב קולות החברים הוחלט להעביר מסעיף תקציבי חגיגות וטקסים מס'  8><97.<88סך של <,777
 ₪לסעיף תקציבי מס' . 8?997.?87
כמו כן הוחלט על סדר עדיפויות לביצוע התברי"ם כדלהלןA
 .8הגדלת תב"ר מס' >>> – תמרור וסימון כבישים.
 .9הגדלת תב"ר מס' ?@> – שיפוץ והיערכות מוסדות חינוך.
 .:תב"ר מס' >@> – השתתפוץ בבתי הספר העל יסודיים.
; .תב"ר מס' = – ?7תכנון לבניית אגף החינוך.
< .תב"ר מס'  – ?77תכנון לשיפוץ בני עקיבא והצופים.
= .תב"ר מס' < – ?7שיפוץ מגרשי ספורט בקדימה וצורן.
> .הגדלת תב"ר מס' ;?> – שיקום מתקנים בגינות ציבוריות.
הגדלת תב"ר =<> – שיפוץ ושיפור מוסדות חינוך עבור ספריה בלב-רן ,מהיטלי השבחה רמת
אמיר.
תב"ר מס  – ?79קירוי בי"ס יובלים מהיטלי השבחה רמת אמיר
יתר התברי"ם עפ"י יתרת הכספים בקרנות הרשות.
הודעת יוסי ברק מנכ"ל המועצהA
חברת הביטוח מגדל הודיעה למועצה שביום  :7.=.9787היא מפסיקה לבטח את המועצה.
יועץ הביטוחים נתבקש לבקש ארכה עד ליציאה למכרז חדש.
מנכ"ל המועצה ,הגזבר ויועץ הביטוחים בליווי היועץ המשפטי נערכים להוצאת המכרז.
הישיבה ננעלה
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____________________________
יוסיברק–מנכ"להמועצה

____________________________
יצחקגולברי–ראשהמועצה
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