
 ל המועצה"לשכת מנכ
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 8:99.שעה  9.....9מיום שלישי  22' ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס

 

ראשהמועצה–יצחקגולברי:נוכחים 

מ"סגןומ–מנחםבנימין

חבר–איילאלבלק

חבר–שביטמס

חבר–אביקולמן

חבר–איציקגלאם

חבר–וןאריהדור

חבר–מאירחסן

חבר–מנדירבינוביץ

ל"מנכ–יוסיברק:בהשתתפות

גזבר–יזהרקמחי

ש"יועמ–דשחריובל"עו

רונילוסטמן:מוזמנים

גידיבלייכר
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.אנימתכבדלפתוחאתישיבתמליאתהמועצהמןהמניין:יצחק גולברי

נחתואריכות,הרבהבריאות,דבריםאנומברכיםאתחברהמועצהמאירחסןלרגליוםהולדתובפתחה

.ימים

:אנימבקשלדווחלחברים

.המערבית"הרחבתאזה–זנופשמטרופולינירכמ .א

 .ממתיניםלהחלטתהשר–תיקוןגבולות .ב

 .ל"בהליךשלקבלתהצעותמקבלניםדרךמשכ–מכרזפיתוחרמתאמיר .ג

 .התקייםסיורקבלניםלקראתמכרז–כנסתבצורןבתי .ד

 .הוחלףהקבלןלהמשךביצועהעבודות–ברמתאמיר1'כבישמס .ה



 ניגש לסדר היום

בעקבותהתפטרותושלחבר.רונילוסטמןוגידיבלייכר:נמצאים עמנו שני חברים- .'  סעיף מס

שליפעתובעקבותהתפטרותה.לוסטמןונירמקומוימלאאת,ןמסיעתמנהיגותמנצחתהמועצהיוסיברק

אנימבקשמהחבריםהחדשיםלהצהיראתהצהרתהאמונים.מקומהגידיבלייכרחכיםמסיעתגלימלאאת

:בזוהלשון

" . אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה"
אני,ובזאתהםחברימועצהמןהמנייןתהאמוניםמררונילוסטמןומרגידיבלייכרהצהירואתהצהר

וועדתהכספיםשלהמועצהשהםיהיוחבריהנהלהמודיעכאן
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הנוגעלאיעסוקבכלנושאבמועצה,ן"מררונילוסטמןהודיעלחבריהמועצהכימאחרוהאעוסקבנדל

.ןמחששלניגודעניינים"לנדל

.צורן-בקדימהכמיטביכולתולמעןהציבורמרגידיבלייכרהציגאתעצמוואמרשיפעל

12.10.10מיום21'שביטמסמבקשלתקןאתפרוטוקולהמועצהמןהמנייןמס– 2' סעיף מס

 .בענייןאגודתהמים

.הנושאיידוןבועדתההקצאות:גולברי

.שביטמבקשלקבלאתהצעתוכפישהוצגהבישיבה,בענייןארנונהלמרתפים

.יחדעםזאתהוחלטשגזברהמועצהיבדוקאתהנושא,הצעתולאנתקבלהברובקולותהחברים

 ( 3.7.29.9.פרוטוקול מיום  5סעיף )שינוי נוסח החלטת המועצה  – 3' מססעיף

משרדהבינויוהשיכוןמבקשלשנותאתנוסחההחלטהשהוחלטבזמנובישיבתמועצהביום

13.7.2010

רזהעלמתחםיוספטלבקדימהוחתימהעלהסכםהארכהעםהוחלטעלהארכתההכ:"בזוהלשון

.ש"בהתאםלנוהלמשהב,משרדהבינויוהשיכוןוחברתעזריאלרגב

חברים8–בעדשינויהנוסח:הצבעה

חבראחד–נמנע

 .שינוי הנוסח אושר

.ר לוועדת המכרזים בעקבות התפטרותו של שביט מס "מינוי יו – 4' סעיף מס
.יידוןבישיבההבאההנושא

 . מינוי חבר בוועדת הביקורת בעקבות התפטרותו של יוסי ברקן -5' סעיף מס

אילכךהרכב,סרבלהיותחברבוועדהיצחקגלאם,גולברימציעשיצחקגלאםיהיהחברבוועדה

.הוועדהנשארכפישהינו

  ם"אישור תברי – 6' סעיף מס

 ₪3,830,000מסךשל,לאולם הספורט בצורןמיזוג אוויר -40'רמס"הגדלתתב 6.1

 .המימוןמקרןעבודותפיתוח,₪85,000התוספתבסך,₪3,915,000לסךשל

חברים9–ר"בעדאישורהתב:הצבעה

חבראחד-נגד

חבראחד–נמנע

 ר אושר"התב

 ₪129,0001,מסךבניית מרכז בריאות בבריכת השחייה - 499 ך ר מס"הקטנת תב 6.2

 .שיועברולקרנותהרשות₪1,000,000ההקטנהבסך,₪129,000לסך 

חברים8-ר"בעדאישורהתב:הצבעה

חבראחד–נמנע

 .ר אושר"התב

(הקצבתמפעלהפיס)₪774,000העברתסך-אולם ספורט מקיף- 632' ר מס"שינויים בתב 6.3

150,000:מקורותמימון,בתינוער וביצועעבודותהרחבה,שיפוץ,תכנון-800'רמס"לתב

מכספימפעלהפיסלבנייתמועדון₪524,000,מכספימפעלהפיסלשיפוץמועדוןהצופים₪

נוער לבדיקתמהנדסהמועצה, .בכפוף בסך מתב₪774.000מקורהמימון 632ר"שמועבר

₪100,000לבסך"רהנ"הכסףבתבאתיתרת.םמקרןעבודותפיתוחויוחלףבמימוןבאותוסכ

 .להעבירלקרנותהרשות

.חברים9–ר"בעדאישורהתב:הצבעה

חברים2–נגד

 .ר אושר"התב 

.מבקשלהורותשבעתעבודותהשיפוציםשתוכןצנרתלמיזוגאווירשביט מס
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:מבקשלמחותעלהחלטהזובשםרשימתמורשת:איציק גלאם

.למחותעלהעוולהמתמשךואיהשוויוניותביןתנועותהנוערבקדימהוצורןאנינאלץ

.שניםולאשופץמאז35-מבנייןבניעקיבאנבנהלפנייותר

ר"אושרתבכברבקדנציההאחרונהשלעזראלוי.שניםוהואיותרחדש15-בנייןהצופיםנבנהלפניכ

יעקיבאחלשיפוץוהרחבהשלמבנהבנ"ש150,000של םלאבוצעשוםשיפוץרציניבבניעדהיו,

.רהתרוקןולאנשארבוכסף"עקיבאושוםהרחבהומשוםמההתב

ולאאנינאלץ,שיפוץוההרחבהרהנידוןיכניסוגםאתבניעקיבאלתכניתה"לכןאנימבקששבתב

 .רזה"להתנגדלתב

לסך₪1,565,000מסךת המערבי"עבודות תכנון ופיתוח באזה - 7.5' ר מס"הגדלת תב 6.4

100,000,מהיטליתיעול-₪75,000:המימון,₪175,000ההגדלהבסך-₪1,740,000

 .מהיטליכבישים-₪

חברים8–ר"בעדאישורהתב:הצבעה

חבראחד–נמנע

 ר אושר"התב

 .קאתרוחבהכבישעלמהנדסהמועצהלבדו: הערה

ביתך  בנה, שיקום גינות ציבוריות ומערכות השקייה עבור שכונת האלון - 5.5' ר מס"תב 6.5

המימון מכספי פיתוח משרד , ₪  583,999ס "צורן עו  ההדרים' רח,המושבה , בקדימה

 הפנים

.שביטמסמציעלהעביראתהדיוןלוועדתאיכותהסביבה:הצבעה

חברים2-בעדהצעתושלשביט

 חברים6–נגד

 הצעת שביט לא נתקבלה

חברים6–רהצביעו"בעדאישורהתב

חברים4–נגד

חבראחד–נמנע

 ר אושר"התב

המימון מקרן עבודות , ₪   999,.3ס "ש כפר יונה ע"השתתפות במע - 8.6' ר מס"תב 6.6

 .פיתוח

.יתרבכפוףלחוותדעתמשפט"פהאחדהוחלטלאשראתהתב:הצבעה

 ר אושר"התב

,₪180,000ס"ע23.תכנון וסלילת כביש במבנן  – 899' ר מס"שרור מחדש של תבא 6.7

 המימוןמקרןכבישים

.ראשהמועצהיצאמהישיבהולאנכחבהצבעה

חברים5–ר"בעדאישורהתב:הצבעה

חברים5–נגד

 .ר לא אושר"התב

436,000לסךשל₪366,000מסך,ושבה ויד לבניםכיכר לב המ  - 765' ר מס"הגדלת תב 6.8

כוללפיתוח,ההגדלהנדרשתלהשלמתהעבודות.מהיטליהשבחה₪70,000ההגדלהבסך,₪

 וגינוןברחבה

.ר"פה אחד הוחלט לאשר את התב:הצבעה 

 הצטיידות לשעת חירום – 758ר "החלפת מקור מימון בתב 6.9

לכןמוצע,₪10,000קיבלנוהקצבהשל,₪50,000רעומדעלסךשל"התב:יזהר קמחי

.שיועברולקרנותהרשות₪10,000רולגרוע"ההקצבהלתבאתלהכניס
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ר"פה אחד הוחלט להחליף מקור המימון בתב:הצבעה

 .פטור מאגרת שמירה לתושבים חדשים ברמת אמיר -  7' סעיף מס

צריכה לדאוג כמוכןלדעתיהמועצה!נוחוקילדעתיביטולסלקטיבישלאגרתהשמירהאי:שביט 

 .לאלתר להציב שמירה או לתגבר סיורים ברמת אמיר

.ש"מציע להעביר את הנושא ליועמ:גולברי
,פהאחד,אילכךהתקבלההחלטה,היועץהמשפטישחריובלהעירכיאיןלפטורמאגרתשמירה

זאתעלמנהלמחלקתהביטחוןלתגבראתיחדעם,שאיןלפטוראתהתושביםמתשלוםאגרתשמירה

.הסיוריםבשכונה

.צהואושרועהפרוטוקולהונחבפניחבריהמ-5.9.2010פרוטוקולוועדתנזקקמיום–8'סעיףמס

הוגשהנגדיתביעהעלהוצאתלשון:קשלמסורהודעהאישיתבפניחבריהמועצהבמ:יצחק גולברי

.דודוסלע,ועצהלשעברהרענגדראשהמועצהוסגןראשהמ

יעורכידין"הנושאמטופלבאמצעותהביטוחשלנושאימשרהשלהחברהלמשקוכלכלהומיוצגע

 מטעמה

צאותמשפטבאישורינוהלמימוןהו"אנונפעלעפ,יתכןותהיינההוצאותחריגותשעלינולשאתבהן

.כראשמועצהיכפישהיהבזמןכהונתושלעזראלו,הפניםמשרד

 :הצעה לסדר של שביט מס – 9' סעיף מס

מנכ חוזר להנחיות הפנים"בניגוד משרד ל קדימה, המקומית המועצה מליאת לכתוב-ממשיכה צורן

והוחלטבישיבותהמליאהפרוטוקוליםשבמקריםמסוימיםאינםמשקפיםנאותהאתהנאמר

:הצעתהחלטהנדרשת

רןתדאגלרכושמכשירהקלטהדיגיטליבאופןמיידילשםהקלטתכלצו-המועצההמקומיתקדימה .1

.ישיבותיה

ו"מנכ .2 המועצה ע/ל שהוסמך מי במדיה"או ההקלטות קבצי את לשמור ידאג המועצה ראש י

הנכתב על הסכמה אי ותהיה במידה הפרוטוקולים של שחזור לאפשר מנת על דיגיטלית

 .בפרוטוקול

יקבע"שלאיהיהמקובלעלרובחבריהמליאה"יקוןפרוטוקולשתדרובכלמקרהשחברמליאהי .3

 .נוסחהפרוטוקולבהתאםלהקלטהשלהישיבה

 .4 שנכתב הפרוטוקול על יחתמו ישיבה כל 2בתום מליאה ואחד)חברי מהקואליציה אחד

 .וצילוםשלהפרוטוקוליימסרלחבריהמועצהשחתמועלהפרוטוקול(מהאופוזיציה

.שעותלאחרהישיבהבאתרהאינטרנטשלהמועצה24יאהיוצבועדהקלטותישיבותהמל .5

אתנקליטאנובכלזאת,עלאףשהחובהלהקליטאתישיבותהמועצהחלהעלהעיריות:יצחק גולברי

.השיחותללאמצלמות

בלבד והחלטות הצבעות ירשמו עצמו בפרוטוקול שימסור, ייכתבו ידרוששדבריו מועצה חבר אם

.להמועצה"למנכאותםבכתב

 .הצעתו של ראש המועצה התקבלה







חתום







__________________________________________________

להמועצה"מנכ–יוסיברקראשהמועצה–יצחקגולברי



