לשכת מנכ"ל המועצה
ח'כסלו,תש"ע
25/11/2009

ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מס'  30מיום ג'  24.11.09שעה 19:20
יצחקגולברי–ראשהמועצה
נוכחים:
איילאלבלק–חבר

מנחםבנימין–חבר

דורוןאריה–חבר

יצחקגלאם–חבר

יוסיברקן–חבר

אביקולמן–חבר

שביטמס–חבר

דודוסלע–סגן
נעדרו:
מנדירבינוביץ–חבר

מאירחסן–חבר

בהשתתפות: יוסיברק–מנכ"ל
יזהרקמחי–גזבר

חנןטויטו–מהנדס

שושנהיהוד–ס.גזבר

אסנתטל–מנהללשכה

איציקגואטה–מנהלשפ"עצורן

יעקבכהן–מנהלרכש

בניבןחיים–מנהלתשתיות

מאירמכלוף–מנהלמח'הביטחון

משהקייזמן–מנהלמח'מיםוביוב


יצחק גולברי : אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת המועצה השנייה שלא מן המניין לדיון על
סטטוסבתברי"םואישורתברי"םנוספים.
לפני כן אני מבקש לעדכן את חברי המועצה ולדווח לכם כי בשעה טובה הצטרפנו לתכנית
הממשלתית "עיר ללא אלימות" בתקווה שהפרוייקט הזה בעלות של כ - 450,000 ₪ יסייע לנו
להתגברעלבעיותהאלימות,הוונדליזם,בעיותאלכוהולועוד...
בישיבהשהתקיימהעםמינהלמקרקעיישראלועםיזמיםבפרוייקטרמתאמיר,ישיבהשבהנכח
צ'וח,סוכם שהמינהלישווקאתהמגרשיםויח"דבפרוייקטעפ"יתעריפיהיטליהפיתוחשאושרו
במועצה .כמו"כ סוכם להקצות  20%מכלל יח"ד לטובת תושבי קדימה-צורן במגרשים צמודי
קרקע.
ביוםחמישי26.11.09בשעה10:30יבקרבמועצהשרהתחבורהישראלכץ.
אנונציגבפניואתהבעיותהתעבורתיותהקשותשישלקדימה-צורן וכןנבקשאתמימושהפרוייקט
שביללאופנייםביןצורןלקדימה.
אנימזמיןאתחבריהמועצה,מישיכול,להיותנוכח.
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סדר היום והחלטות
סעיף מס'  – 1דיון על סטטוס התברי"ם עד לחודש  10/09נכון ליום . 17.11.09
יזהרקמחימסרלחבריהמועצהאתטבלתסטטוסהתברי"םהופקהמהמערכתהכספית.

נמסרדיווחלחבריהמועצהלגביסטטוסבתברי"םלהלן:
 26-27-33-40-62-74-76-80-499-521,כמו כן הוחלט פה אחד לסגור את התברי"ם עפ"י
הטבלה להלן :
מס'
תב"ר

שם התב"ר

27

הסדרי תנועה וחנייה ק.חינוך

9,300

62

כיכר בצומת אילנות אלון

7,011

76

סככות המתנה לאוטובוסים

9,529

613

שיפוץ וריהוט גן ריבה טבצ'ניק
השלמת עבודות פיתוח בשכ'
אלון

 23,742אין פעילות בתב"ר משנת 3002
בטול יתרת הקצבה ממשרד השכון
לשנת  3003ע"ס ₪ 5553,2
8,643

641

טיפוח גינות מבנן בן צבי
תכנון הסדרת צומת הדקלים בן
צבי

675

שיפוץ מגרש טניס ברח' הפלמ"ח
הסדרת כיכר צומת הדקלים בן
צבי
כיכר בצומת רח' הרצל בן צבי
21,281
ויצמן

729

רכישת רכב מחלקת ביוב

742

החלפת רכב לעבודות ציבוריות

627

649

685
698

סה"כ כללי

גרעון
סופי

עודף
סופי

20,995
10,628

7,459

9,654
3,881

הערות
בטול יתרת מענק פתוח ממשרד
הפנים לשנת  3002ע"ס ₪ 325,02
בטול יתרת מענק פתוח ממשרד
הפנים לשנת  3002ע"ס ₪ 335323
אי העברת כספים במלואם ממשרד
התחבורה

אין פעילות בתב"ר משנת 3002
התב"ר הסתיים  5אין פעילות משנת
3002
התב"ר הסתיים  5אין פעילות משנת
3002
העבודות בתב"ר הסתיימו 5אין
פעילות בתב"ר משנת 3002
אי העברת כספים במלואם ממשרד
התחבורה 5עבודות בתב"ר הסתיימו

 7,973הרכב נרכש פחות מתקציב התב"ר
הרכב הישן נמכר ב ₪ 05200-פחות
מתקציב התקבולים

76,872 63,222


העברה עודף סופי בתב"רים
לק.ע.פ.
כיסוי גרעון סופי בתב"רים ע"י
מימון מק.ע.פ.
נטו תוספת לק.ע.פ.

76,872
-63,222
13,650
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סעיף מס'  - 2אישור תברי"ם
פה אחד הוחלט לאשר תב"ר מס'  -780הקמת פס ירוק גינות ציבוריות ברח' הארז
2.1
והורדים ע"ס  - ₪ 294,440המימון ממענק ממפעל הפיס לשנת 2009.
כמו"כ הוחלט שהמליאה תאמץ את הצעתו של שביט מסבכפוף  :א .אישורועדת שפ"ע
שתביא את המלצותיה לדיון במליאת המועצה .ב .המליאה מנחה את ועדת שפ"ע
שהפתרונותלשיפורהגינוןלאיתבססורקעלדשאסינטטי.
יוסי ברקן :בפניועדת שפ"עתופיעאדריכליתהנוףשלקדימה-צורןלהציג תכניתכללית
שלשיפוץחזותהיישוב.
תב"ר מס' 756
2.2
אישור הגדלתתב"ר מס'  756– שיפוץ ושיפור מוסדותחינוך מסך  2,235,594 ₪לסך
2,508,794₪,התוספתע:ס273,200₪:
200,000₪-מימוןממענקמפעלהפיסלשנת2009.
73,200₪-הקצבהממשרדהחינוך"אופקחדש"בבי"סגוונים.
בעד אישור התב"ר הצביעו  6חברים :יצחק גולברי ,אייל אלבלק ,מנחם בנימין ,דורון
אריה,יצחקגלאם,אביקולמן.
נמנעו:2חברים:יוסיברקן,שביטמס.
התב"ר אושר.
מנחם בנימין :אנימבקששייבנוספריותבקומפלקסיםהשוניםבקדימה-צורןוישמשוגם
אתהתושבים.
תב"ר מס' 714
2.3
פה אחד הוחלט לאשר תב"ר מס' 714–מחשובמוסדותחינוךורווחה.מסך781,908₪
לסך900,489₪התוספתע"ס118,680₪מענקממפעלהפיסלשנת.2009
תב"ר מס' 781
2.4
פה אחד הוחלט לאשר תב"ר מס' 781-שיפוץמבנימועצהע"ס492,719₪
מקורותהמימון:282,719₪-החזרמחברתהבטוחעקבשריפהבבית-כנסתבצורן
210,000₪-מקרןעבודותפיתוח.
הגדלת תב"ר מס' 700
2.5
פה אחד הוחלט לאשר הגדלת תב"ר מס' 700-הנמכותכניסותלחניותשיקוםכבישים
ופריצותדרכיםמסך1,650,000₪לסך1,850,000₪התוספתע"ס200,000₪,
מימוןמקרןכבישים.
הגדלת תב"ר מס' 680
2.6
פה אחד הוחלט לאשר הגדלת תב"ר מס' 680-הגדלתתב"רמס'680–שיפוץ
והתאמתמשרדיהמועצהלאיחודמסך610,000₪לסך635,797,₪
התוספתע"ס25,797₪עדכוןתקציבתקבוליםשהתקבלובפועלהחזרמחברתבטוח
עקבשריפהבמבנההמועצה(משרדימח'הנדסה).
תב"ר מס' 783
2.7
פה אחד הוחלט לאשר תב"ר מס' 783
אישורתב"רמס'783–מתקניספורטבפארקיםבצורןע"ס240,000₪,
המימוןכדלהלן:
200,000₪
1. מקרןהמתקניםהמועצהלהסדרהימוריםבסך
40,000₪
2. מקרןעבודותפיתוחבסך
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240,000₪

סה"כ




2.8
2.9

תב"ר מס' 784
פה אחד הוחלט לאשר תב"ר מס'  784 - שיקום מתקני משחקים ע"ס  100,000 ₪,
המימוןמקרןעבודותפיתוח.
תב"ר מס'  785–רכישת 2מיוליםלמחלקתהמועצהבקדימהוצורןע"ס 168,000₪,
המימוןמקרןעבודותפיתוח.


יצחק גולברי:מבקשלהביאלידיעתכםשהגשנולמשרדהפניםתכניתלתקציביפיתוחכדלהלן:
להלןרשימתהבקשותשהוגשולמשרדהפניםלתקציביפיתוחלשנת:2009
 .1פיתוחמערכותמידע- 90,000.₪
 .2ביצועסקרנכסיםלצורךחיובארנונהועדכון/הכנתספרנכסים-280,000.₪
 .3הכנתחוקיעזרלהיטליפיתוחואיחודחוקיעזר-100,000.₪
 .4שיפורחזותהישובוסגירתפסיגינוןלחיסכוןבמים-102,000.₪
 .5פרויקטיםלחיסכוןבאנרגיהבתאורתרחובות-110,000.₪
.₪ 682,000
סה"כ






ח ת ו ם



_______________________

________________________

יוסיברק–מנכ"להמועצה

יצחקגולברי–ראשהמועצה
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