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יצחקגולברי–ראשהמועצה
מנחםבנימין–סגןומ"מ
איילאלבלק-חבר
מאירחסן–חבר
דורוןאריה–חבר
יפעתחכים–חברה
אביקולמן–חבר
שביטמס–חבר
יוסיברקן–חבר
מנדירבינוביץ'–סגן
איציקגלאם–חבר
יזהרקמחי–גזבר
אלוןקוחלני–מבקר
חנןטויטו–מהנדס
בניבן–חיים–מנהלתשתיות
אסנתטל–מנהלתלשכתראשהמועצה
שאולקירש–יועץביטוחים
סדר היום והחלטות


יצחק גולברי : אנימתכבדלפתוחאתישיבתמליאתהמועצהמןהמניין,ונדוןתחילהבסעיפיםהנוגעיםלביטוחיהמועצה
ולפשרתהמגשרבענייןתביעתדןלוי.

סעיף מס'  – 1אישור הסכם פשרה של המגשר בנושא תביעתו של דן לוי נגד המועצה.
לאחר מסירת סקירה של מר שאול קירש ,הוחלט פה אחד לאשר את הסכם הפשרה ולהוסיף סעיף שתוחם את מועד
החתימהוהסילוקשלהתביעה.
סעיף מס'  – 0אישור ביטוחי המועצה ,חבויות ורכוש
שביט מס : הועדה בדקה ומצאה כי המועצה צריכה לעשות עבודת מטה לגבי תביעות עבר כנגד המועצה ,לטפל ולתקן
בתביעותשחוזרותעלעצמן,מצדאחדמסרלתושביםומצדשנילבדוקהאםהמעברלתאגידהמיםישפיעעלעלויותשל
המועצה.
החלטה :המועצה מאשרת פה אחד :
 .1אתההתקשרותעםחברתהביטוח
 .2הועדהשטיפלהבנושאתבדוקותגישהמלצותיהלמליאתהמועצה.

סעיף מס'  – 3אישור תב"ר מס' – 796תכנון וסלילת כביש רח' רוטשילד מערב צפון ע"ס , ₪ 822,222המימון:
150,000₪מקרןתיעול,650,000₪מקרןכבישים.
יוסי ברקן:מבקששמהנדסהמועצהיראהאתכלהנושאיםונלמדאותם,ולאיכוללקבלהחלטהלגבינושאיםשנוגעים
לתשתיותכשמוצגותרקעובדות.
מליאתהמועצהמבקשתלהתחשבןעםתאגידהמיםלגבישימושהתכניותשמימנההמועצה,מעתהוהלאהכלמבנןוכל
תב"ריפורטולאיוצגרקכמספר.
הצבעה:בעדאישורהתב"רהצביעו8חברים,נמנע–חבראחד.


סעיף מס'  – 4אישור תב"ר מס'  – 829תכנון וסלילת כביש במבנן  103ע"ס  , 182,222המימון מקרן כבישים.
הצבעה:בעדאישורהתב"רהצביעו7חברים,נמנעאחד.
בסעיףזהראשהמועצהלאהשתתףבהצבעה.

סעיף מס'  – 5אישור תב"ר מס'  – 812תכנון וסלילת כביש במבנן  139צפון והסביבה .שלב א' ע"ס
5,000,000₪,המימון:400,000₪מקרןתיעולו-4,600,000₪מקרןכבישים.
הצבעה:פהאחדהוחלטלאשרהתב"ר.

סעיף מס'  – 6אישור הגדלת תב"ר מס'  – 779פיתוח תשתיות שלב א' – רמת אמיר מסך ₪ 7,022,222
לסך10,200,000₪,התוספתבסך3,000,000₪,המימוןמקרןהיטליפיתוחרמתאמיר.
הצבעה :פה אחד הוחלט לאשר התב"ר.

סעיף מס'  – 7אישור תב"ר מס'  – 811השלמת פיתוח כביש קפלן ע"ס  , ₪ 022,222המימון ₪ 122,222 :
תרומהממשפחתקפלןו-100,000₪מקרןכבישים.
הצבעה:פהאחדהוחלטלאשרהתב"ר.

סעיף מס'  – 8אישור תב"ר מס'  – 810חזות היישוב צורן (כולל שיקום והחלפת מתקנים בשצפי"ם) ע"ס
375,000₪,המימוןמקרןעבודותפיתוח.
הצבעה:פהאחדהוחלטלאשרהתב"ר.
כמו"כהוחלטפהאחדשלגביכלתב"רשיועלהלאישוריישלחחומרמקדיםלחבריהמועצה.

סעיף מס'  – 9אישור תב"ר מס'  – 813חזות היישוב קדימה (כולל שיקום והחלפת מתקנים בשצפי"ם) ע"ס
700,000₪,המימוןמקרןעבודותפיתוח.
הצבעה:פהאחדהוחלטלאשרהתב"ר.

סעיף מס'  – 12אישור הגדלת תב"ר מס'  – 826שיקום כבישים ומדרכות מסך  ₪ 022,222לסך , ₪ 552,222
התוספתבסך350,000₪,המימוןמקרןעבודותפיתוח.
הצבעה:פהאחדהוחלטלאשרהתב"ר.

סעיף מס'  – 11אישור הגדלת תב"ר מס'  - - 783מתקני ספורט בפארקים בצורן  ,מסך ₪ 042,222
לסך280,000₪,התוספתבסך40,0000₪עבורהצללה,המימוןמקרןעבודותפיתוח.
הצבעה:פהאחדהוחלטלאשרהתב"ר.מליאתהמועצהמחליטהשכלשצ"פיתוכנןעםההנהלה,ותב"רכזה
הינוסנוניתראשונהלהצללתהשצפי"ם.

סעיף מס'  – 10הגדלת תב"ר מס'  – 33תכנון מבני ציבור מתחם רמת אמיר בצורן מסך ₪ 5.023,222
לסך6,203,000₪,התוספתבסך1,000,000₪,המימוןמקרןהשבחהרמתאמיר.
הצבעה:פהאחדהוחלטלאשרהתב"ר.

סעיף מס'  – 13אישור תב"ר מס' – 814שיקום והחלפת תחנות אוטובוסים ע"ס , ₪ 052,222
המימון מקרןעבודותפיתוח.
הצבעה:פהאחדהוחלטלאשרהתב"ר.
דגםשלתחנותההמתנהיובאלאישורמליאתהמועצה.
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סעיף מס'  – 14אישור הגדלת תב"ר מס'  – 798שיפוץ והיערכות מוסדות חינוך
מסך951,500₪לסך1,361,500₪,התוספתבסך410,000₪.
פה אחד הוחלט לאשר הגדלת תב"ר מס'  , 798המימון כדלהלן:
90,000₪-הקצבהממשרדהחינוך.
320,000₪מקרןעבודותפיתוח(מתוכם300אלש"חמיועדיםלהתקנתמזגניםבמוס"ח,20אלש"חלטובתמתקנים
בבי"סגוונים.
סעיף מס'  – 15אישור הגדלת תב"ר מס'  – 746השלמת עבודות במגרש הכדורגל מסך ₪ 0,482,222
לסך3,480,000,₪התוספתבסך1,000,000₪,המימוןמקרןעבודותפיתוח.
הצבעה:פהאחדהוחלטלאשרהתב"ר.

סעיף מס'  – 16מכרז למכירת רכב המועצה .-
הצבעה:פהאחדהוחלטלבטלאתהמכרזלמכירתהרכב.

סעיף מס'  – 17אישור יציאת מבקר המועצה להתמחות בעריכת דין.
בדיוןהוצגומערכותהשעות,תנאיהעבודההנוספת,לרבותשכרועובדתאיקיומושלניגודעניינים.
לאורהאמורמקבלתמליאתהמועצהאתההחלטההבאה:"כידועמבקרהמועצהסייםלימודימשפטים,והואמעוניין
להמשיךאתהתמחותובתחוםזה(עו"ד)במשרדעמואיןכלניגודעניינים.הואילוכך,לבקשתואנומאשריםאתמערכות
השעותואתהיציאהלהתמחותעלתנאיהזאתלתקופהשלשנההחלמאמצעאוגוסט.2010בסוףתקופהזויוחזראלון
להיקףהמשרההמקורי.אנומאחליםלוהצלחה".

סעיף מס'  – 18קריאת שם לרחוב חדש
הצבעה:פהאחדהוחלטלקרואלרחובהחדשמצומתפלמ"חרוטשילדלכיווןמערבבשם"דרךהתות".

סעיף מס'  – 19בקשת אבי קולמן לקיים דיון בנושא החינוך.
החלטה: מנהלאגףהחינוךיתמקדעלהשאלותשעלווכלזאתיידוןבישיבתמלאיתהמועצהמןהמנייןביוםשלישי
12.10.2010,כוללבעיותבמערךההסעות.

סעיף מס"'  – 02שכר מנהל אגף שפ"ע
הנושאיועברלדיוןבהנהלתהמעוצה






הישיבהננעלה


______________________________
יצחקגולברי–ראשהמועצה
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