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פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מספר  1/2020מיום 08/03/2020
משתתפים:
שלמה אלימלך ראש המועצה ,שמוליק קלמי ,יעקב כהן  ,שייקה בילו ,נועם שפר ,אריאל עשירי,
רן פרקר ,רפי כהן ,גוסטבו ליטמנוביץ ,הדר לוי.
נוכחים:
אידה אוהר  -גזברית המועצה ,לאה מיימון -מבקרת המועצה ,רונית עובדיה ,עו"ד  -יועמ"ש.
נעדרו:
משה מאיר ,יוסי ג'ברי  ,נועם אוקס ,עמיר שקרוב ,איציק סמינה ,איתן חן.
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול קודם.
 .2תקציב אירוס.
 .3אישור תב"ר פיתוח וסלילה על סך . ₪ 2,000,000
 .4אישור תב"ר מתקן לאופניים לבית הספר היסודי בשיתוף עם עיינות – 50% .₪ 60,000
השתתפות משרד הספורט.
 .5הצגת תוכנית פארק פלמחים.
 .6אישור תב"ר הרשאה לעיצוב מרחבי למידה – בית ספר עיינות (עד )₪ 80,000
 .7אישור תב"ר ע"ס  104,500לצורך קידום תוכניות לימוד בנושא איכות הסביבה .מימון –
המשרד להגנת הסביבה.
 .8אישור הגדלת תב"ר הערכות לחירום – שיפוץ מחסן חירום .₪ 41,500
 .9אישור הגדלת תב"ר הערכות לחירום לצורך רכישת מכשירי קשר – . ₪ 50,000
 .10אישור תב"ר על סך  - ₪ 25,000החלפת שעוני מים באירוס.
 .11עדכון תב"ר  – 547רכישת אוטובוס להסעת תלמידים .הקטנה מ –  ₪ 400,000ל –
 ₪ 181,261.71עקב השתתפות מפעל הפיס בסך  ₪ 208,330והקטנת השתתפות המועצה ב
– .₪ 10,408.29
מהלך הדיון:
.1

ראש המועצה פותח את הישיבה ומבקש להביע את צערו ולמסור את תנחומיו ,בשמו
ובשם חברי המליאה לחבר המועצה אמיר שקרוב ולמשפחתו.

.2

אישור פרוטוקול קודם.
פרוטוקול קודם מאושר פה אחד.

.3

תקציב אירוס.
ראש המועצה :תקציב היישוב אירוס נבדק על-ידי הצוות המקצועי במועצה .התקציב
מתאים לסכומים המועברים ליישוב מהמועצה בהתאם להחלטות המועצה.
תקציב היישוב מאושר פה אחד.

.4

אישור תב"ר פיתוח וסלילה על סך . ₪ 2,000,000
ראש המועצה :יש הרבה מאד עבודה בתחזוקת כבישים השנה זאת במיוחד לאור פגעי
מזג האוויר .העבודה כוללת ביצוע תיקוני כבישים ,מדרכות ,תאורה ,כל מה שקשור
לתיקון וטיפול בתוואי הדרך .קיבלתי פניות רבות מהיישובים בנושא.
התב"ר מאושר פה אחד.

.5

אישור תב"ר מתקן לאופניים לבית הספר היסודי בשיתוף עם עיינות – 50% .₪ 60,000
השתתפות משרד הספורט.
ראש המועצה :המועצה מבקשת להקים בעיינות מרכז רכיבה על אופניים .מדובר
בתוספת לחוגי המועצה תוך שהמתקן ישמש בבוקר גם את עיינות .מדובר ברכישה של כ
  15זוגות אופניים וכן סימולטור ממוחשב.נועם שפר :מדובר במתקן חדשני בטכנולוגיה ישראלית .המתקן יהיה פעיל בשעות בית
הספר לתלמידי בית הספר ואחרי הצהריים לחוגים 50% .מההשקעה הם במימון משרד
הספורט.
התב"ר מאושר פה אחד.

.6

הצגת תוכנית פארק פלמחים.
ראש המועצה :הצגנו בישיבה הקודמת את התוכנית שמבקשים לקדם באזור התעשייה
בפלמחים .למועצה אין סמכות לאשר את התוכנית אך אני הנהגתי נוהג שכל תוכנית
שנוגעת למועצה מגיעה להצגה במליאה ומובאת לידיעת החברים .המועצה רשאית
להתנגד לתוכנית כשזו תקודם על-ידי מוסדות התכנון (התוכנית הזו היא בסמכות
הועדה המחוזית).
כרגע מבקשים לקדם במקום הקמת מרכז חלוקה ממודרני וממוחשב .המתקן אמור
להיות בגובה של כ –  45מטר אישור משרד הביטחון לענייני הגובה התקבל.

.7

אישור תב"ר הרשאה לעיצוב מרחבי למידה – בית ספר עיינות (עד )₪ 80,000
ראש המועצה :מדובר בכספים אשר מועברים למועצה ממשרד החינוך על מנת לאפשר
עיצוב עדכני של חללי למידה.
התב"ר מאושר פה אחד.

.8

אישור תב"ר ע"ס  104,500לצורך קידום תוכניות לימוד בנושא איכות הסביבה .מימון –
המשרד להגנת הסביבה.
ראש המועצה :מדובר בסכומים שהמועצה ביקשה לפני זמן רב ואשר רק לאחרונה
הגיעה האישור מהמשרד להגנת הסביבה כי המועצה תתוקצב בנושא .הכוונה היא ליזום
פעילות חינוכית בנושא קיימות בבתי הספר.
התב"ר מאושר פה אחד.

.9

אישור הגדלת תב"ר הערכות לחירום – שיפוץ מחסן חירום .₪ 41,500
ראש המועצה :יש צורך בשיפוץ מחסן החירום של המועצה.
התב"ר מאושר פה אחד.

 .10אישור הגדלת תב"ר הערכות לחירום לצורך רכישת מכשירי קשר – . ₪ 50,000
ראש המועצה :קב"ט המועצה תיאם עם הגורמים הנדרשים רכישה של מכשירי קשר
חדשים לשעת חירום.
שמוליק קלמי :צריך לראות שהמכשירים שנרכשים תואמים לציוד חירום אחר.
ראש המועצה :בוודאי .כפי שאמרתי – קב"ט המועצה ביצע תיאום בנושא.
שמוליק קלמי :שלחנו מגאליה מזמן מכתב עם ציוד שצריך לעניין צח"י.
אידה אוהר :העניין טופל מזמן .הציוד התקבל במועצה ומתוכננות הכשרות לגורמים
המקצועיים.
התב"ר מאושר פה אחד.

 .11אישור תב"ר על סך  - ₪ 25,000החלפת שעוני מים באירוס.
ראש המועצה :עברו כבר  5שנים מאז שהותקנו שעוני המים הראשונים ביישוב ויש צורך
לרענן את השעונים .העלות היא כ –  ₪ 1000לשעון .מדובר בשעוני קר"מ.
התב"ר מאושר פה אחד.
 .12עדכון תב"ר  – 547רכישת אוטובוס להסעת תלמידים .הקטנה מ –  ₪ 400,000ל –
 ₪ 181,261.71עקב השתתפות מפעל הפיס בסך  ₪ 208,330והקטנת השתתפות
המועצה ב – .₪ 10,408.29
ראש המועצה מסביר על העדכון הנדרש כתוצאה מקבלת תקציבים ממפעל הפיס.
התב"ר מאושר פה אחד.
 .13ראש המועצה מדווח לחברי המועצה על תפקוד המועצה בכל הקשור להתפרצות
הקורונה ,ובכלל זה על התחלואה ביישוב אירוס ,על ביטול אירועי פורים ועל קשר רציף
עם משרד הבריאות לצורך עדכון ההנחיות לציבור בעניין.
נרשם ע"י עו"ד רונית עובדיה

בכבוד רב
שלמה אלימלך
ראש המועצה

