
 

 

 

 

    

 

 

 29/12/2022חמישי,  יום        

        2022 – 34480  

 

 

 28/12/2022מיום  20229/פרוטוקול מליאה מס 

 

שלמה אלימלך ראש המועצה, משה מאיר, שמוליק קלמי, שייקה בילו, יוסי ג'יברי,  השתתפו:

 הדר לוי, איתן חן.מירה בן ארי , גוסטבו ליטמנוביץ, עמיר שקרוב, נועם שפר, אריאל עשירי, 

 

  .אידה אוהר גזברית המועצה, לאה מימון מבקרת המועצה, רונית עובדיה יועמ"ש נוכחים :

 

 .)הגיע בסוף הישיבה( , יעקב כהן, נועם אוקס, ניר דיין ,איתי ארזי, יצחק סמינהנעדרו:

 

 על סדר היום:

 

 ישיבה שניה:

 

 הנצחת אביבה חיימוביץ ז"ל.  .1

 .₪ 800,000 תב"ר רכישת משאית גזם .2

 חידוש מתקני משחקים בישובים. .3

 שיפוץ מבני ציבור בקיבוץ פלמחים. .4

 132,994,87ל  ₪ 130,625הגדלת תב"ר פרוייקטים לאיכות הסביבה בבית הספר הגדלה מ  .5

 מקרנות הרשות.   ₪ 2,369.87הגדלה של  ₪

 האצלת סמכויות. .6

 

 פותח את הישיבה ומבקש לאשר פרוטוקול קודם ראש המועצה:

 

 לא התקבלו הערות

 

 הפרוטוקול אושר

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ז"ל  הנצחת אביבה חיימוביץ  .1

 ד.ומאישה יקרה לי מאלפני כחודש נפרדנו בצער רב : ראש המועצה

 אביבה עבדה איתי במשך כמה עשורים, וכל דבר שנגעה בו עשתה מהלב ועם כל הלב.

אביבה עשתה רבות לטובת המועצה ולרווחת תושבי המועצה ואני מבקש להנציח אותה. מועדון 

 הותיקיםכך לליבה ולכן חשבתי להנציח אותה ולקרוא למועדון -האזרחים הותיקים היה קרוב כל

 על שמה. 

 אני מתכוון לעשות את המקסימום כדי שפעילות המועדון תמשיך כפי שהיתה עד היום.

ומגיעה פעמיים בשבוע למועדון הטלתי משרה דשה שמה  אלינור שעובדת בחצי יש עובדת ח

 עליה להסתובב בישובים ולטפל בכל תושב שזקוק לעזרה.

 אביבה הכירה את כל האזרחים הותיקים, את משפחותיהם ואת כל הסובבים אותם.

אולי אפשר לוודא שהפעילות במועדון תמשיך להתקיים באמצעות הסטודנטים  משה מאיר:

 שמקבלים מלגות. 

 : אשמח מאוד שהסטודנטים יבצעו את התנדבותם עם הקשישים ראש המועצה

שלי ומכל א . אני יכול להעיד מאמהמפקדפי רוח -אין לי ספק שאביבה פעלה על :קלמישמוליק 

ידי הקשישים. -ה שלה היתה מוערכת עלילקשישים. העשי הקשישים שאביבה נתנה את כל הלב

אני מודע לאופן שבו היא יצרה את הקשר עם הקשישים. אני חושב שאין ראוי מזה שהיא תונצח 

 . במועדון

 היא השאירה מורשת אמיתית שקיימת בחלל של החדר הזה.

אני אישית הייתי אביבה הובילה מספר רב של טיולים לחו"ל לתושבי המועצה.  אריאל עשירי:

 איתה פעמיים. אני חושב שצריך להמשיך גם את המסורת הזו לזכרה.

אני מבקש שבנוסף לזה שנקרא לאולם על שמה, ננציח אותה בערב כלשהו שמתקיים  :שייקה בילו

כל שנה. ההנצחה באולם היא סימלית. אבל אני רוצה שתהיה הנצחה גם בפעילות כדי שידברו עליה 

 מה היא היתה חשובה בחיים שלהם.ויספרו עליה, כ

כל הנצחה של אביבה. נממש את ההצעות שלכם בקרוב על : כמובן שאני מברך ראש המועצה

 אביבה יהיה מסורת רבת שנים. גם הפרוייקט של הטיולים לחו"ל ימשך. אתונשתדל שערב שינציח 

ודות, חדרים, אוכל, כל אביבה דאגה למטיילים להכל מכל וכל. כולל טיפולים רפואיים, טיפול במזו

 היא דאגה להכל מכל הלב. –דבר שהיה צריך לארגן 

אני מציע  –: אני רוצה להתחבר לרעיונות שהיו כאן ובמסגרת ערב כזה שיערך לזכרה נועם שפר

 להזמין צוות צילום שיתעד את הסיפורים האלה שישארו איתנו. 

מינו. אני חושש שיהיה קשה מאד מה שאביבה עשתה עם הקשישים זה משהו מיוחד ב :איתן חן

 אחת כמו אביבה.ולמצוא  לשמור על הרמה שהיתה ועל הקשר שהיה לאביבה עם המבוגרים



: אני רוצה להודות לקיבוץ פלמחים מכל הלב על שאפשרו לקבור את אביבה ראש המועצה

 בקיבוץ.

 זאת הייתה בקשתה האחרונה.

 אושר פה אחד.הנצחת אביבה חיימוביץ ז"ל 

 

 .₪ 800,000 –רכישת משאית גזם תב"ר  .2

להערכתי : מבירורים שערכתי רכב כפי זה שאנו מבקשים לרכוש צריך לעלות ראש המועצה

 כדי שבטוח יספיק. 800,000. אני מבקש לפתוח את התב"ר על סכום של 800,000 –פחות מ 

 ביקשתי מהיועצת המשפטית להכין מכרז להסדרת רכישת משאית כאמור. 

 אושר פה אחד.תב"ר רכישת משאית גזם 

 

 ש"ח 300,000 –חידוש מתקני משחקים במושבים  .3

 . וצריכים לעבור חידושים ושיפוצים יש בכמה מושבים מתקנים שהתבלו: ראש המועצה

הגומי מתחת למתקנים מתבלה. בנוסף יש בעיות שונות שצריך לטפל נפסלו ע"י מכון התקנים. 

 בהם.

 בכל הגנים הנדרשים ולדאוג שיעמדו בתקנים הנדרשים.בכוונת המועצה לטפל 

 .₪ 300,000לצורך כך מוצע לאשר בשלב זה תב"ר בסכום של 

 לאחר ביצוע סקר נעדכן את התב"ר ככל שיהיה בכך צורך.

 אושר פה אחד.חידוש מתקני משחקים במושבים 

 

 ש"ח 1,000,000 -תב"ר גמר שיפוץ של מועדון הנוער והחוגים בפלמחים  .4

 קיבוץ פלמחים מבקש סיוע בשיפוץ מועדון הנוער והחוגים.: ש המועצהרא

 בשיפוץ ₪מיליון  4 –עד היום הושקעו כ 

 אושר פה אחד.תב"ר גמר שיפוץ של מועדון הנוער והחוגים בפלמחים 

 

 פרוייקטים לאיכות הסביבה בבית הספר. –הגדלת תב"ר  .5

 .₪ 132,994.87 – ל ₪ 130,625 –צריך להגדיל את התב"ר מ : ראש המועצה

 ₪ 2369.87הפעילות הסתיימה ויש צורך בהגדלת התב"ר בסכום של 

 אושר פה אחד.הגדלת תב"ר פרוייקטים לאיכות הסביבה בבית ספר 

 



 

 

 האצלת סמכויות .6

 לא קיים ועד מקומי. -ביישוב אירוס יש בעיה : ראש המועצה

להקמת ועד חדש ולהעביר את אני מבקש לבטל את האצלת הסמכויות של הישוב אירוס עד 

 הסמכויות למועצה עד שהועד החדש יתחיל לתפקד.

אני חושב שזו טעות חמורה לקחת את הדבר הזה על המועצה. אין לנו מושג איזה  :שייקה בילו

 על עצמו הועד. קחלהתחייבויות 

 יש כמעט שנה עד לבחירות. השאלה אם יש דרך חוקית לבחור ועד. :אמיר שקרוב

 : משרד הפנים אמון על הנושא. הם צריכים לטפל בזה.מלךשלמה אלי

: מבקש להביא לידיעתכם שיש בעיה של ביטוח באירוס. התקשר אלי סוכן הביטוח משה מאיר

 וביקש את עזרתי. אין לי ספק שהמועצה תדע לנהל את זה הכי טוב.

עד של היישוב : לא מעניין אותי הכסף. צריך למנות ועדה קרואה לאירוס. כשהואריאל עשירי

אירוס הוקם פנו אלי ונתתי להם ספר שלם עם הנחיות. לפחות פעמיים באו אלי ואפשרתי להם 

 לקיים ישיבות אצלנו במושב. מדובר באנשים שהחליטו לא לקחת אחריות.

אחת מהרשימות התפטרה כולה ביום הראשון. הרשימה  -מה שקרה באירוס : שלמה אלימלך

השניה כיהנה פרק זמן מסויים ואז התפטרה גם היא. בסופו של יום אין לנו מושג מי חברי הועד. 

 .צו מיסים ותקציבעד היום ליישוב אירוס אין 

 אני מנצל את ההזדמנות לפנות לכל היישובים ולבקש מהם להגיש תקציב.

: אנשים מגיעים כדי להשפיע, בהתנדבות, וכנראה שכשהבינו שאין להם יכולת ר שקרובאמי

 להשפיע הם עזבו. 

היישוב צריך לדעת שהמועצה לוקחת אחריות היום כדי לשמור על היישוב :  ליטמנוביץ גוסטבו

 שאחר כך לא יבואו בטענות שמנהלים אותם. ולדאוג לצרכיו, אבל

 שהמועצה נוקטת בהליך הזה בשביל לשמור על היישוב ולא מסודרצריך לצאת הסבר  נועם שפר:

  כאקט של כוחנות כלפי היישוב.

אני מבקש להזכיר שהועד של היישוב הוקם וביקש להיות בן חורג במועצה ולשלם : משה מאיר

פחות מסים. הסיבה שהתפטרו זה בגלל שלא קיבלו את עמדתם. תחילת הדרך היתה עם מהמורות. 

 ה ממשיך ובונה אמון ועובד ביחד עם המועצה.אם הועד הי

הסמכויות של הועד המקומי אירוס יעברו למועצה  -מציע לאשר החלטה לפיה  :ראש המועצה

 האזורית גן רוה. 

 אושר פה אחד.

 

 



 

 

 

 

 עדכון על זכיה בחמישה כוכבי יופי: .7

 

 ברכות ליישוב עיינות על זכיה נוספת בחמישה כוכבי יופי. :ראש המועצה

 אני שמח להעניק ליישוב את הפרס.

 : אני מבקש לנצל את הפרס כדי להגדיל את המלגות לסטודנטים.נועם שפר

: אני מבקש מהיועצת המשפטית לבדוק את האפשרות להגדיל את המלגות ללא כל ראש המועצה

 קשר לפרס.

 

 עדכון על הפסקת עבודתה של עדי פורר: .8

 תפקידה במועצה. אנו מאחלים לה הצלחה בהמשך.: עדי פורר החליטה לעזוב את ראש המועצה

 המועצה פרסמה מכרז לתפקיד. מקווה שיגיעו מועמדים ראויים.

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב       

 שלמה אלימלך       

 ראש המועצה        


