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כ"ד/אייר/תשע"ו 22025

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס'  2/16מיום 1/6/2016

השתתפו :מר שלמה אלימלך ראש המועצה ,משה מאיר  ,יוסי דוד ,תומר עזריה ,שייקה בילו
נעם שפר ,אריאל עשירי ,רן פרקר ,גיורא טלמור ,סמינה יצחק עדי ווגה .
נעדרו :נעם אוקס ,דביר מלניק  ,רפי כהן .
נוכחו :אידה אוהר  -גזברית המועצה ,רונית עובדיה  -יועצת משפטית של המועצה לאה
מימון  -מבקרת המועצה ,אביבה חיימוביץ  -מזכירת המועצה.
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול קודם
 .2רימזור צומת גאליה
 .3תיקון תב"ר מס'  460רכישת טרקטורון הגדלה מ ₪ 85,000 -ל105,000 -ש"ח
 .4אישור תב"ר בסך  ₪ 165,000.-הקמת אנדרטה לנופלים
 .5תיקון תב"ר  – 380הרחבה ב' נטעים להגדיל ב ₪ 237,517
 .6תב"ר  – 395פיתוח אירוס להגדיל מ  56,510,333ל –  60,628,299.85הפרש של
₪ 4,117,966.87
 .7תב"ר  – 427רכישת אוטובוס להסעת תלמידים לסגור את התב"ר
 .8תב"ר  – 445עבודות פיתוח בישובים  1מלש"ח – לסגור תב"ר
 .9תב"ר  – 457סגירת תעלה מסוכנת כפר הנגיד להקטין מ –  ₪ 559,999ל – 558,000
ש"ח.
תב"ר  – 462גרור מים –  - ₪ 12,093לסגור .
.10
תב"ר  – 471רכישת ציוד תברואי  ₪ 1,340,000להקטין ל 1,33,194
.11
) (₪ 1806ולסגור .משאית גזם דחס
תב"ר  – 476קו מים עיינות להגדיל מ  ₪ 90,000ל  - ₪ 135,000צפוי המשך
.12
עבודה .
תב"ר  – 495עבודות ביוב במושב נטעים גוש  92-94 / 3643להגדיל מ-
.13
 ₪ 80,000ל ₪ 90,056 -ולסגור את התב"ר .

.14

תב"ר הנגשה .

ראש המועצה :פותח את הישיבה ומבקש לאשר פרוטוקול קודם .
אושר
ראש המועצה  :מבקש לאשר להוסיף סעיף :
 .1אישור תקציב גן שורק לשנת . 2015
ראש המועצה :התקציב הועבר אליכם ,תומר עזריה הוציא מכתב בו הוא מתנגד להעלאת
הנושא לסדר היום ,על כן מובא הנושא להצבעה ואישור הוספת הסעיף.
אושר פה אחד להעלות לסדר היום את תקציב גן שורק .
אישור תקציב גן שורק לשנת 2015
תומר עזריה  :מבקש לדעת מדוע קיבלנו רק היום את התקציב?
ראש המועצה :קיבלתם את התקציב בעבר ,לכולם יש את התקציב  ,הפעם נשלח שוב רק
לתזכורת .מעלה להצבעה את הנושא .
תקציב גן שורק לשנת  2015אושר פה אחד .
רימזור צומת גאליה
ראש המועצה :כידוע הייתה תאונה קשה מאד בכניסה לגאליה תושב גאליה נפגע אנושות
משה מאיר ויוסי דוד פנו אלי וביקשו לכנס ישיבה דחופה .
עלות הכנת פרויקט רמזור בגאליה יעלה כ ₪ 4,500,000 -יש בכוונת המועצה לצאת לתכנון
ולעשות צומת מרומזרת בגאליה .
אריאל עשירי  :המצב הוא קטסטרופלי  ,צריך לעשות שם רמזור לפני שיהיו הרוגים .
משה מאיר  :רק לידיעה  ,ביום רביעי לפני התאונה הקשה והמדוברת שארעה ביום חמישי
היו שתי תאונות דרכים בצומת .
נעם שפר  :האם יש עוד ישובים שאין בכניסה לישוב רמזור ?מה אנחנו אמורים לאשר
?מאיפה הכספים ? האם יש סיכוי שנקבל את הכספים ממשרדי הממשלה השונים ?

ראש המועצה  :הכספים הם כספי השבחה ואנו נעשה הכל כדי שנקבל החזר ממשרד
התחבורה .במידה ונקבל נביא את התב"ר לאישור מליאת המועצה.
נעם שפר  :הצומת האחרונה שנבנתה זה בכפר הנגיד  ,האם קיבלנו חזרה את הכסף?
ראש המועצה  :רב הסכום הוחזר .
נעם שפר  :בהנחה שזה מאושר האם יוצאים מיד לתכנון ?
רן פרקר :לדעתי רק נתיבי ישראל יכולים לעשות את זה  ,לדעתי אסור למועצה לעשות את זה
ראש המועצה  :מה שאני הולך לעשות זה לצאת לתכנון לאחר מכן אעביר לאישור משרד
התחבורה ונתיבי ישראל ,ברגע שנקבל אישור תשאל השאלה התקציבית .
נעם שפר  :בתרחיש אופטימי כמה זמן זה ייקח ?
ראש המועצה  :שנתיים לפחות ,מעלה להצבעה .
אושר לצאת לביצוע רמזור צומת גאליה .
תיקון תב"ר מס'  460רכישת טרקטורון הגדלה מ ₪ 85,000 -ל₪ 105,000 -
ראש המועצה  :מבקש לאשר תב"ר 460
רן פרקר :מתנגד לאשר אנחנו ממש חותמת גומי וזה לא מקובל עלי אני רוצה לראות קבלות
על רכישת הציוד ולא לאשר לפני שאני רואה את הקבלות  ,אני לא יודע מה רשות הטבע
עושה עם הכסף .
ראש המועצה  :לאור הערתו של רן פרקר ,גזברית המועצה תציג בפני יו"ר ועדת הביקורת כל
המסמכים הנדרשים .
אידה אוהר :מבקשת להבהיר שבלי חשבונות משרד הפנים לא מעביר כסף .
ראש המועצה  :מעלה להצבעה
 2הצביעו נגד  8 ,הצביעו בעד .

אושר תב"ר מס'  460רכישת טרקטורון הגדלה מ ₪ 85,000 -ל. ₪ 105,000 -
אשור תב"ר הקמת אנדרטה לנופלים
ראש המועצה  :נושא זה עלה עוד מזמן אך לא יצא אל הפועל  ,מבקש לחדש הבקשה ולאשר
תב"ר זה.
נעם שפר  :אני בעד ,בעיינות הקמנו לפני  8שנים אנדרטה יש תקציבים יפים לנושא .
ראש המועצה  :כשמדובר במועצה בסוציו אקונומי גבוה משרדי הממשלה לא אוהבים לאשר
מענקים.
תב"ר הקמת אנדרטה לנופלים בסך  ₪ 165,000אושר .
אשור תב"ר מס'  380הרחבה ב' נטעים
ראש המועצה  :מבקש לאשר תיקון תב"ר.
אידה אוהר :הרחבה ב' בנטעים בוצעה מהיטלי פתוח  ,ההגדלה נובעת משני סעיפים תושבת
נטעים החזירה את השטח למינהל ואנחנו החזרנו לתושבת את הטלי הפיתוח שהיא שילמה
למועצה בסך . ₪ 132,330.18פניתי למינהל ,המגרש הזה עדיין לא משווק .
והגדלה בהוצאות הפיתוח נוסף בסך . ₪ 105.187,34
ראש המועצה  :מבקש לאשר .
תב"ר מס'  380בסך  ₪ 237,517הרחבה ב' בנטעים אושר .
אשור תב"ר מס'  395פיתוח אירוס
ראש המועצה  :מבקש לאשר תב"ר פיתוח אירוס הגדלה מ 56,510,333 -ל-
. ₪ 60,628,299.85
שי קידר  :מבקש להבין מה זה? מבקש לראות את הדוחות הכספיים.
אידה אוהר  :מדובר על הכנסות מהיטלי פיתוח.

ראש המועצה  :אין כל בעיה שתראה את הדוחות.
אושר תב"ר מס'  395הגדלה פיתוח אירוס
אשור תב"ר מס'  427רכישת אוטובוס להסעות תלמידים – סגירת תב"ר
ראש המועצה  :מבקש לאשר.
אושר תב"ר מס'  427סגירת תב"ר
אשור לסגור תב"ר מס'  445עבודות פיתוח בישובים  1.000.000ש"ח
ראש המועצה :מבקש לאשר תב"ר זה.
תב"ר מס'  445עבודות פתוח בישובים בסך  1.000.000ש"ח אושר –סגירת תב"ר .
אשור תב"ר מס'  457סגירת תעלה מסוכנת בכפר הנגיד להקטין תב"ר
ראש המועצה  :מבקש לאשר תיקון וסגירת תב"ר -סגירת תעלה בכפר הנגיד
מסך  ₪ 559.999ל.₪ 558.000 -
אושר תב"ר מס'  457סגירת תעלה בכפר הנגיד  -הקטנה מ ₪ 559,999 -ל₪ 558,000 -
וסגירתו .
אשור תב"ר מס'  – 462גרור מים
ראש המועצה  :מבקש לאשר הקטנת תב"ר .
אושר סגירת תב"ר בסך  ₪ 12.093גרור מים
אשור תב"ר מס'  471רכישת ציוד תברואי להקטין
ראש המועצה  :מבקש לאשר תב"ר זה להקטין ולסגור.
אושר תב"ר  471הוקטנה מ ₪ 1.340.000-ל1.338.194 -

אשור תב"ר  476וסגירתו  -קו מים עיינות
ראש המועצה :מבקש לאשר הגדלת תב" ר מ ₪ 90.000 -ל₪ 135.000 -
נעם שפר  :מציין שזה לא קשור לעיינות המועצה רק עוברת דרך השטחים של עיינות .
אושר תב"ר מס'  476קו מים עיינות הגדלה מ ₪ 90.000 -ל₪ 135.000 -
אשור תב"ר מס'  495עבודות ביוב בנטעים
ראש המועצה  :מבקש להגדיל מ ₪ 80,000 -ל₪ 90,056 -
ראש המועצה  :מבקש לאשר תב"ר זה.
אושר תב"ר מס'  495עבודות ביוב בנטעים
אשור תב"ר הנגשה
ראש המועצה :מבקש לאשר תב"ר הנגשה  ,משרד המשפטים נציבות שיויון זכויות לאנשים
מוגבלים מחייבים את המועצה להנגיש את משרדי המועצה בית הספר ספריה אודיטוריום
תחנות הסעה  .מבקש לאשר תב"ר בסך ₪1.000.000
אושר תב"ר הנגשה בסך  1.000.000ש"ח
שי קידר  :מבקש להעלות את נושא הארנונה של האירוס לסדר היום ,שואל האם יש למישהו
התנגדות שאירוס יהיו שווים כמו כולם ?
נעם שפר  :תעלו את הנושא על הכתב ונשמח לדון בזה .
ראש המועצה  :הנושא יועלה בסוף יוני ויש לנו את כל החודש לדון בזה .
נרשם ע"י א .חיימוביץ
הישיבה ננעלה .
בכבוד רב,
שלמה אלימלך

ראש המועצה

