יום שלישי06/08/2019 ,
ה'/אב/תשע"ט 28373

פרוטוקול מליאת המועצה מס '  9/19מיום 4/8/2019
השתתפו :מר שלמה אלימלך ראש המועצה  ,משה מאיר ,שמוליק קלמי ,יעקב כהן  ,שייקה
בילו  ,אריאל עשירי ,שקרוב אמיר  ,רפי כהן  ,רן פרקר ,גוסטבו ליטמנוביץ ,הדר לוי ,
איתן חן ,
נעדרו :נעם שפר ,סמינה יצחק  ,נעם אוקס ,יוסי ג'ברי .
נוכחו :אידה אוהר גזברית המועצה  ,לאה מימון מבקרת המועצה  ,אביבה חיימוביץ
מזכירת המועצה .
על סדר היום:
1

 .1אשור פרוטוקול קודם.
 .2רכישת אוטובוס צהוב.
 .3אשור תב"ר מגרש חניה גידור והתאמות מגרש החניה למשטח ביה"ס – (הערכה
) ₪ 600,000
 .4אשור תב"ר בסך  ₪ 25,717שילוט בחוף הים.
 .5אשור תב "ר  395הגדלה  ₪ 67,291,583ל( ₪ 68,360,010 -הגדלה של
 ₪ 1,068,427בגידול בהכנסות)
 .6אשור תב"ר  540בניית חדרי מינהלה בית ספר הגדלה מ ₪ 2,350,000 -ל-
( ₪ 2,368,184.55חריגה של  ₪ 18,184.55בעקבות שדרוגים שונים
בתקשורת וציוד למבנה).
 .7האצלת סמכויות לועדים מקומיים.
 .8אשור מחודש לתב"ר לתכנון מועדון באירוס ( אושר בפרוטוקול מס'  5/18מיום
.) 26/06/18
 .9אישור תב"ר שיפוצי קיץ ( הערכה ) ₪ 300,000
 .10צו מיסים בית עובד לשנת .2020
 .11צו מיסים כפר הנגיד לשנת . 2020

.12אישור נציג ציבור מטעם המועצה בועדה לתכנון ובניה שורקות.
 .13תב"ר חוף ים שיפוץ סוכת מציל בסך ₪ 100,000
.14הגדלת תב"ר סייבר מ ₪ 30,000 -ל ₪ 105,000 -עבור ממונה אבטחת מידע .
ראש המועצה  :פותח את הישיבה ומעלה לאינפורמציה בלבד .
לידיעתכם ,הוצאתי כמה מכתבים למר שידלוב ולמשרד החינוך בנושא תיכון ברנר ובפרט
בנוגע למכתב ששלח בו הודיע כי ביטל את רישם תלמידי המועצה לתיכון .כמו כן עלינו
לירושלים להיפגש עם נציגי משרד החינוך  .משרד החינוך קיבל את עמדת המועצה
והוציא מסמך למר שידלוב בו הודיעו לו שבית הספר ברנר לא שייך לו ובנוגע לתשלום
הוא יכול לגבות רק מה שניתן לגבות על פי החוק ואם רוצה לגבות סכומים נוספים זה
חייב להיות בהחלטת הרוב -במקביל יוסי קלדנשטיין ואני ביקשנו מהמועצה האזורית
ברנר נתונים כספיים של ניהול התיכון אבל בברנר מסרבים להעביר  .בשנת  2017היו
 1051תלמידים -בשנת  2018היו  1072לכאורה על  21תלמידים ,יש הפרש הוצאות
בסכומים של  ₪ 2,000,000אין הסברים לאן הלך הכסף  .יש מגמות עם  8תלמידים  -יש
מגמות עם  12תלמידים .אני הצעתי שיהיה נציג משרד החינוך בהנהלת בית ספר ונציג
מטעמינו לבדוק את התכנים וההתחשבנויות כדי ששנת הלימודים הקרובה תיפתח כסדרה
שייקה בילו  :עד היום לא יצא מביה"ס מכתב ביטול למכתב על הודעת אי רישום לביה"ס
ברנר ,עדיין התלמידים אינם רשומים .
אמיר שקרוב :השאלה האם אנחנו עושים משהו בנדון .אני לא רוצה שנמצא את עצמנו ב-
 1לספטמבר מתמודדים עם סוגיה של תלמידים שלא נרשמו לבית הספר .
משה מאיר  :מה קורה אם הוא לא רושם את הילדים לבית הספר ?
שייקה בילו  :אין לי ספק שאם יהיה יותר כסף הילדים יקבלו יותר .
ראש המועצה  :אני לא אשלם שקל אם לא אדע לאן הכספים הולכים .
שמוליק קלמי  :אתה צודק ,יש להיות חכם ויש להיות צודק אבל הילדים שלנו לא מקבלים
את מה שמגיע להם .
אמיר שקרוב  :מוני ,אין לנו מחלוקת על מה שאתה אומר .צריך לפתוח חשבון בנק רק
לצרכי בית הספר ושיהיה גזבר שינהל את הכספים .
גוסטבו ליטמנוביץ  :אני חושש ששנת הלימודים לא תיפתח  ,ראש המועצה של ברנר יכול
להחליט שהוא סוגר מגמות ויבואו הורים ויגידו אנחנו לא מוכנים לזה  ,מה עושים ?

2

שמוליק קלמי  :אם הדרך שבחרת בה היא נכונה אז למה משרד החינוך לא נותנים את
הדעת בנושא?
ראש המועצה  :משרד החינוך בדרך לבקרה בכל הקשור לבית הספר ברנר.
רפי כהן  :יש ויכוח בין ראשי המועצות אולי נכון לקבוע שיו"ר ועדת החינוך ועוד חברים
מועד הורים ינהלו את הדיון .
משה מאיר  :מה זה יעזור ?
שייקה בילו  :ברגע שראש המועצה האזורית ברנר לא מוכן לתת נתונים ,אזי אין מה
לעשות .
אישור פרוטוקול קודם
ראש המועצה  :מבקש לאשר פרוטוקול קודם .
אמיר שקרוב  :מבקש לשלוח לחברי מליאת המועצה את הפרוטוקול לפני חתימתו ולפני
פרסומו ורק לאחר שנעביר את הערותינו מציע לחתום ולפרסמו .
ראש המועצה  :את הפרוטוקול שולחים לאחר חתימה ואם יש הערות ניתן להעלות את
הנושא כמקובל .
פרוטוקול קודם אושר
רכישת אוטובוס צהוב
ראש המועצה  :שמח להודיע שהשנה אישרו לגן רוה אוטובוס נוסף -יש אוטובוס מתוצרת
סין שצריך להוסיף על הסכומים שהמועצה תקבל עוד כ ₪ 130,000 -ואוטובוס מתוצרת
וולוו שיהיה צריך להוסיף כדי לרכוש אותו בסביבות . ₪ 400,000
משה מאיר  :אני לא מבין האוטובוס מגיע שילדה וכאן מרכיבים אותו .
ראש המועצה  :האוטובוס הסיני מגיע מורכב
שמוליק קלמי  :כמה אוטובוסים יש ?
ראש המועצה :אנחנו מוכרים אוטובוס אחד ומביאים את החדש  ,אני מציע לרכוש את
הוולוו  .חיי מדף של אוטובוס הם בערך  14שנה.
משה מאיר  :כמה עולה אוטובוס מרצדס ?
ראש המועצה  :על מרצדס יש להוסיף בערך עוד כ₪ 500,000-
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שייקה בילו  :מבקש לחדש את כל המדבקות באוטובוסים
החלטה אושר פה אחד לרכוש אוטובוס מתוצרת וולוו .
תב"ר מגרש חניה
ראש המועצה :במגרש החניה החדש יש הפרשי גובה אנחנו צריכים להתאים ולגדר הכל
הערכה גסה  ₪ 600,000גידור והתאמה  ,מקווה שעד ל 1/10/2019 -יסתיימו כל
העבודות .
אמיר שקרוב  :מה אמור להיות במגרש החניה הקיים ?
ראש המועצה  :יהיה חלק ממגרשי משחקים של ביה"ס .
החלטה  :הגדלת התב"ר אושרה פה אחד
תב"ר חוף הים בסך  ₪ 25,717שילוט בחוף הים
ראש המועצה  :מבקש לאשר תב"ר
רן פרקר :אני לא אוהב שהכסף עובר ישר לרשות הטבע והגנים מבלי שיודעים מה נעשה
עם הכסף .
החלטה  :הגדלת התב"ר אושרה פה אחד
הגדלת תב"ר מס  395מ ₪ 67,291,583-ל68,360,010 -
ראש המועצה  :מבקש לאשר תב"ר מס  395הגדלה ב  ₪ 1,068,427פיתוח אירוס גידול
בהכנסות.
החלטה :הגדלת תב"ר אושרה פה אחד
אשור תב"ר  540בניית חדרי מינהלה בית ספר הגדלה מ₪ 2,350,000 -
ל₪ 2,368,184.55 -
ראש המועצה :מבקש לאשר הגדלת תב"ר בסך  ₪ 18,184.55בעקבות שדרוגים שונים
בתקשורת וציוד למבנה .
החלטה :הגדלת התב"ר אושרה פה אחד
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האצלת סמכויות
ראש המועצה  :מבקש לדון כסעיף אחרון בסדר היום .
אושר
אשור מחודש לתב"ר לתכנון מועדון באירוס
ראש המועצה :בישיבה מיום  26/6/18מס  5/18אושר תב"ר לתכנון מועדון באירוס תוך
שבהחלטת המועצה בקשר לתב"ר נקבע כי התב"ר אושר עבור תכנון על-ידי משרד
האדריכלים אדריכל "פיצו קדם " .
מבקש לאשר מחדש את התב"ר ללא נקיבה בשם של אדריכל ספציפי תוך שהפניה
לאדריכלים לצורך התכנון תעשה על פי הדין .
החלטה :התב"ר אושר פה אחד.
אשור תב"ר שיפוצי קיץ
ראש המועצה  :ביולי אוגוסט נעשים שיפוצים בגני הילדים ,בבית הספר ,במרכז הפיס
מבקש לאשר תב"ר הערכה היא . ₪ 300,000
אמיר שקרוב  :כשאישרנו את תקציב  2020 – 2019האם זה לא כלל הוצ' פתוח.
ראש המועצה :לא
החלטה :התב"ר אושר פה אחד
צו מיסים בית עובד לשנת 2020
ראש המועצה  :הצו הועלה ב2.58% -
צו מסים הגיע באיחור אני מקווה שיאשרו אותו ,מבקש לאשר
החלטה :צו המסים של בית עובד אושר פה אחד
צו מיסים כפר הנגיד לשנת 2020
ראש המועצה :הצו הועלה ב2.58% -
צו מסים הגיע באיחור אני מקווה שיאשרו אותו ,מבקש לאשר
החלטה :צו המסים של כפר הנגיד אושר פה אחד
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אישור תקציב פיתוח שיפוץ סוכת הצלה חוף הים
ראש המועצה  :מבקש לאשר תב"ר בסך  ₪ 100,000חוף הים
רן פרקר :בהזמנה לא נרשם הסכום .
ראש המועצה :הערתך מתקבלת .
החלטה התב"ר אושר פה אחד
נציג ציבור בוועדה לבנין ערים שורקות
ראש המועצה  :מבקש להמליץ על צחי טנא כנציג ציבור בוועדה לתכנון ולבניה שורקות ,
צחי מכיר את המושבים הוא שמאי מקרקעין ועו"ד .
משה מאיר  :אני בעד ואם ייוצר מצב שלא ישתתף אז נחליף נציג .
אריאל עשירי  :במידה ולא יעשה את המוטל עליו נעלה שוב לישיבה ונחליט על נציג אחר
הוחלט לאשר את החבר צחי טנא מבית חנן כנציג המועצה בוועדה לתכנון ולבניה
שורקות
אשור תב"ר סייבר ( אבטחת מידע)
ראש המועצה :בזמנו דיברנו על אבטחת מידע במועצה האזורית גן רוה ביקשנו מחבר
המועצה רפי כהן שיבדוק ויבחן את הנושא מעביר את רשות הדיבור לרפי כהן .
רפי כהן  :העברתי לעיונכם את המדריך המלא לתקנות הגנת הפרטיות ( אבטחת מידע)
בזמנו אישרנו  ₪ 30,000לנושא מבקש להגדיל ל ₪ 105,000 -בגין תוספת נדרשת
לצורך מינוי ממונה אבטחת מידע.
נערך דיון
החלטה :הגדלת התב"ר אושרה פה אחד
האצלת סמכויות
משה מאיר  :לדעתי אם ישוב לא גובה מהתושבים אז אין להאציל עליהם סמכויות
ראש המועצה  :לפלמחים עינות ואירוס אין צו מסים ועל כן אינם גובים מסים מהתושבים
בשם בית חנן ונטעים המועצה גובה את המיסים
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ראש המועצה  :מציע להאציל לכל הועדים את הסמכויות:
תחזוקת גני משחקים
פיתוח גינון ותחזוקת גינון
תרבות ביישוב (לא כולל אוכל ומשקאות)
השתתפות בפינוי גזם ופינוי פסולת גושית
תחזוקת מערכות ניקוז
שילוט רחובות
תחזוקת מקלטים ציבוריים
תחזוקה שוטפת של כבישים ומדרכות
אמיר שקרוב  :בגני משחקים יש לבדוק את תקינות המשחקים פעם בחודש .
ראש המועצה  :לא על זה מדובר אלא על ניקיון ותחזוקה שוטפת
שמוליק קלמי  :אם משהו נשבר  ,סככה נדנדה -לדעתי המועצה צריכה לתקן .תחת סעיף
אחריות וסמכות  ,בגני השעשועים יש סכנות רבות ולכן צריך שיהיה
פיקוח באחריות המועצה  .המועצה צ ריכה או לסגור את המתקן או לתקן ,לא יכול להיכנס
לנושא גוף נוסף מעבר למועצה.
ראש המועצה :ליקויים שמוצגים בדוח ביקורת של ממונה בטיחות המועצה עושה אבל אם
נשבר כסא או ספסל הישוב צריך לתקן .
שמוליק קלמי  :הצללה זה בתוך המתקן או לא ?
רן פרקר :אתה מתכוון לבטיחות בלבד ,אחזקת המתקן זה באחריות המועצה  ,כל נושא
הבטיחות זה המועצה מעבר לזה ניקיון נוי וכו' הישוב יידרש לטפל הישוב יטפל .
ראש המועצה  :יש ישובים שהגינון מתוחזק יותר ויש ישובים שהגינון מתוחזק פחות  ,אני
לא חושב שתפקיד המועצה זה לגנן את הישובים .
שקרוב אמיר  :מה קורה עם פיצוצי מים והרכבת שעון ? אני מציע לפנות לרשות המים
כדי לקבל הקצאה למים לביוב .
בנושא תרבות המועצה משתתפת ב ₪ 50 -לבית אב.
לגבי פינוי גזם ופסולת לפי המפתח שקיים במועצה .
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שמוליק קלמי :יש לנסח נכון את כל הפרמטרים כמו כן הפקוח והבקרה הוא על המועצה :
ראש המועצה  :אני לא מוכן .
שמוליק קלמי  :אי אפשר להתעלם שיש פה היבטי בטיחות
ראש המועצה :אז למה הוועד המקומי גובה כסף ?
שמוליק קלמי :פיקוח ובקרה חייב להיות על ידי המועצה ,לדעתי צריך להקצות אחוז
מהתקציב .
החלטה :לאשר את-האצלת הסמכויות כפי שהוצע  ,לנושא תחזוקת כבישים ייקבע
בתקציב הישוב אחוז מסך התקציב לתחזוקה .

שלמה אלימלך
נרשם ע"י א.חיימוביץ

ראש המועצה
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