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 ה"תשע, כסלו' י        
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 11625ח/ 
 14פרוטוקולים מליאה/

 
  7.10.14: מיום 10/2014מס'  מליאת המועצה המקומית קול ישיבת פרוטו

 
 מר חן פיליפוביץ -ראש המועצה  נוכחים:

 גב' רוית מזרחי -חברי המליאה   
 מר שמואל חביליו   
 מר מנחם מור   
 מר עמיר אריהן    
 מר חיים מנדל שקד   
       
 עמי איצקוביץ –גב' פנינה בן   ים:חסר

 גב' דניאלה בן שושן
 גב' ענת כנפו   

 
 מר ירון ארנון -מזכיר גזבר  משתתפים:

 מר שי צפורי -מבקר   
  מר גילי רוגל -יועץ משפטי   
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 מהלך הדיון:

 פרוטוקוליםאישור  .1
  הוכנס תיקון לפרוטוקול הישיבה מחודש יוני, בהתאם לבקשתו של עמיר.  

 , אוגוסט וספטמבר מאושרים פה אחד.יוניהפרוטוקולים של חודשים  
 

 שאילתות .2 
 

י את השאילתה שהגיש בכתב עמיר אריהן ואעביר את תשובתי בכתב קיבלת: חן
 בישיבת המליאה הבאה.

 
 :הצעות לסדר היום.    3

 לפרוטוקול(כנספח הצעות לסדר היום  )מצ"ב ההצעות  3הוגשו 
ההצעות לסדר היום. )מצ"ב חוו"ד היועמ"ש  3היועמ"ש בנוגע ל:  הוצגה חוות דעת 

 מועלות לסדר היום בהתאם לחוו"ד היועמ"ש. ההצעות לא לפרוטוקול(.כנספח 
מתקיים דיון בבקשת עמיר לבחון את נושא לוח חופשות המעון, צהרון הגיל הרך 

ובסיומו הוחלט לדחות הדיון לישיבה הבאה מן המנין, עד אז  ביה"ס היסודיוצהרון 
 ילמד הנושא מכל היבטיו.

 ,ל הנושאים שהועלו לסדר היוםכי כ ,זה לא לענייןשיו"ר ועדת חינוך מסבירה  -רוית 
שקבעה כי  ,מעלים לסדר היום נושאים שעלו בוועדת חינוך. עלו בוועדת חינוך

 הנושאים יועלו תקציבית בדיוני התקציב.
קיבלתי תשובה עניינית מחן כי הנושאים שהועלו לסדר היום מטופלים וכי  -שמוליק

 לא מדובר במקרה שההצעות הועלו למליאה.
 ימים חשוב להעלות את הנושאים כדי שיגידו "מי אמר".מסולאנשים -מנחם
 כולנו צריכים לפעול  למען הישוב בצורה עניינית. -רוית

לגבי המוקד , יאיר יבצע עבודה מקצועית וסדורה לצורך קבלת החלטה :מסכם  -חן
 ,האפליקציה תשפר את הקשר לתושב גם בבטחון. 

אדר לאחר שהמבקשים לבנותו יעמדו לגבי בית הכנסת , יהיה בית כנסת חדש בהר 
 בכל התנאים שהוצגו בפניהם כנדרש.

דיברנו על מועדון הנוער העתידי שאני רוצה להכניסו לבנין  –לגבי מועדון הנוער 
 המועצה הנוכחי, רק לאחר שנסיים את בניין המועצה החדש.

ים הנושא נדון ודובר, לא אקבל החלטה בשליפה עד שלא נעמוד בתנא –גן ילדים 
 תקצוב משרד החינוך ותקציב כספי של המועצה. –התקציביים מבחינת כמות ילדים 

 הגן המדובר נבנה כגן זמני ויש להחליפו. -עמיר
 יש להמציא מנהל לאולם ספורט , לפחות ממלא מקום. -חיים

חיים, אתה מתפרץ ל"דלת פתוחה",   לא היה בעבר דיון ענייני במועצה בנושא  -חן
כיוון שהוא לא היה קיים(, העליתי את נושא המשרה של מנהל אולם אולם הספורט )

הספורט וחלק מהחברים התנגדו, היום לכולם ברור כי נחוצה המשרה ,לא נוכל לאייש 
 משרה ללא גיבוי תקציבי.
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 אישור תב"ר להתייעלות אנרגתית במבני ציבור .4
 אלש"ח 106סכום:  
 םמקור תקציבי: מענק פיתוח של משרד הפני 

 
 :)ירון( דברי הסבר 

הסכום ייועד להתקנת מערכת בקרה ושליטה במערכות החשמל ומיזוג האוויר במרכז 
הספורט, ביה"ס היסודי ומשרדי המועצה החדשים. במידה והסכום לא יספיק לכל 

 המבנים, הביצוע יהיה לפי סדר ההופעה לעיל.
 

₪ אלף  106החלטה: לפתוח תב"ר להתייעלות אנרגתית במבני ציבור בסכום של: 
 אושר פה אחד. –מכספי מענקי פיתוח של משרד הפנים 

 
 
 הלבינוי ביה"ס היסודי והספרי 166עדכון תב"ר  .5

  
 דברי הסבר )ירון(: 

אלש"ח.  815בתב"ר מופיע רישום של יתרת תקציב לקבל ממשרד החינוך בסך של: 
אלש"ח.  978על, התקבלה ממשרד החינוך לפני כשבוע יתרת התקציב בסך: בפו

העדכון המבוקש הוא, שינוי של מקורות המימון, לצורך התאמתם לביצוע בפועל, כך 
 163אלש"ח ומימון קרן מבני ציבור יוקטן ב:  163שמימון משרד החינוך יגדל ב: 

 אלש"ח בהתאמה.
 

)ללא שינוי סכום התב"ר הכולל(, כך  166החלטה: עדכון מקורות המימון לתב"ר 
₪ אלף  163ומימון קרן מבני ציבור יקטן ב: ₪ אלף  163שמימון משרד חינוך יגדל ב: 

 אושר פה אחד. –בהתאמה 

 
 
 לבינוי אולם ספורט 182עדכון תב"ר  .6

  
 דברי הסבר )ירון(: 

, הוצג ) שאושרה ע"י מליאת המועצה( 2014בבקשה לעדכון התב"ר בחודש ינואר 
אלף ש"ח כשמתוך הסכום  1,872העלויות להשלמת הפרויקט הוא: תוספת שאומדן 

אלש"ח בלבד, בהתאם למקורות הזמינים באותה  872הנ"ל אושר הגדלת התב"ר ב: 
 העת בקרן מבני ציבור.

מהוצאת הכספים נצברו כעת, משנצברו בקרן מבני ציבור יתרת הכספים הנדרשים )
 מלש"ח. 1(, מבוקש לאשר את יתרת ההגדלה של התב"ר ב: 2014היתרי בניה במהלך 

 
 .2014מצ"ב טבלת אומדן ההוצאות שהוצגה בישיבה בחודש ינואר  

 

 ₪.אלפי  16,986: מלש"ח, ל 1ב:  182הגדלת תב"ר : לאשר החלטה 
 מקור המימון להגדלה: קרן מבני ציבור. 
 אושר פה אחד. 
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 עדכונים : .6
 

, לאחר שיחה שקיים חן   לסגור את שער בידו ביקשעוטף מפקד ה -סגירת שער בידו 
למג"ב בשמירה על השער בכדי ששער בידו  נשאר פתוח, אנו מסייעים השער עימו

 ישאר פתוח. חן מודה למפקד העוטף על הענותו ושיתוף הפעולה.
הצבא ערך מספר מבצעים בכפר השכן , נתפס היורה -ירי לעבר הילד בהר אדר 

לאור בדיקות המשטרה עולה הירי שממנו נפגע הילד היה לא בכינון מהחתונה בכפר. 
 ישיר, אנו נמצאים בשיתוף פעולה עם מג"ב והצבא.

 נפטרה נערה תושבת הישוב , נקברה בהתאם לבקשת המשפחה. -בית העלמין 
היכן אנו נמצאים מבחינת ההליך קיבלנו את האישורים הרלוונטיים ,היועמ"ש מסביר  

 מלצות כיצד להפעיל את בית העלמין בהמשך.ת שהוקם פועל לקביעת ההטכני. צוות ד
מתקדמים במהירות, הותקנו הטריבונות, נפתח את אולם הספורט  -אולם הספורט 

אני פועל  מול מפעל הפיס לקבלת תקצוב נוסף  ומנהל יופעל בו בהתאם לדיון תקציבי.
 עבור חדר הכושר.

ית לאט כיוון שהיינו עסוקים בפרויקטים מתקדמים בבניה , יחס –בניין המועצה  
 רבים במקביל , מסיימים את השמת הגבס הפנימי.

 מצפה שנוכל במהרה לצאת מבניין המועצה הנוכחי לחדש.  
 משפחות לרחוב. 8נכנסו  -מבוא נטף 
ירון מסביר כי אנו מאוזנים אך נצטרך להציג את הנושאים שלא  -תקציב מילויים 

 של הקיץ, מנהל אולם הספורט, מנהל חינוך ונוער.תוקצבו כמו בית הספר 
 
  

 
 רשם הפרוטוקול                                          מאשר הפרוטוקול

 חן פיליפוביץ, ראש המועצה                                                        ירון ארנון
 

                                                        ------------------------------------ 
 

 
   

 
 


