ריכוז החלטות מליאת מועצה לשנת 2017

מס'
ישיבה
1/2017

תאריך
07/02/2017

על סדר היום

חברי מועצה שנעדרו

החלטות

 .1אישור פרוטוקולים
 1.1פרוטוקול ישיבה  10/2016מיום 6.12.16
 1.1פרוטוקול ג' לשנת  2016מיום 27.12.16

אושר
אושר

מר אלון בנדט
מר ניסים פרץ

 .2דיווח ראש המועצה:
בשבוע שעבר התקיים ביישוב ביקור של שר הבינוי
והשיכון
עם אנשי משרדו ,השר לקח על עצמו ,כבר תוך כדי
דיבר עם מנכ"ל נתיבי ישראל ,ניסים פרץ ,ואמר לו
שחייבים לעשות את זה כי יש גם כסף של המנהל ,הגיע
פרוטוקול מהמנהל 50 ,מיליון שקל לטובת היציאה
לכביש  40וביקש ממנכ"ל נתיבי ישראל שייפגש אתנו.
נקבעה פגישה ב –  21למרץ.
שר הבינוי והשיכון אמר שידבר גם עם אריה דרעי על
זירוז וועדת הגבולות שצריכה לקום פה ,ועדה קבועה
במחוז.
אני יודע ממשרד הפנים שאנחנו הראשונים להיכנס
לוועדה.
דבר נוסף ,היו פה צוות של  8200בראשות עורך הדין
דובי וייסגלס ומינו קצינה שתעבוד מולנו בעניין הזה,
הכוונה שלהם להיכנס אלינו לשרונית ב' ,זה גם מה
שיזרז את החיבור לכביש .40
הפיתוח בשכונת שרונית ,מחשבות על אבטחת המקום.
עמוד  1מתוך 22

ריכוז החלטות מליאת מועצה לשנת 2017
מס'
ישיבה

תאריך

על סדר היום

החלטות

חברי מועצה שנעדרו

מכינים הצעה לשמות רחובות בשרונית ,יוגש לחברי
המליאה לאישור
 .3אישור תב"רים:
 3.1תב"ר  – 309תכנון והקמת אולם ספורט.
התב"ר אושר בישיבת המועצה מס'  10מיום
 6/12/16ע"ס  ₪ 6,680,066במימון :רשות
מקרקעי ישראל ,₪ 2,716,936
המועצה להסדר ההימורים בספורט
 ₪ 3,697,130והקרן לעבודות פיתוח 266,000
.₪
המועצה מבקשת לאשר שינוי בסכום התב"ר
ובמקורות המימון :רשות מקרקעי ישראל
( ₪ 1,640,001הפחתה של ,)₪ 1,076,935
המועצה להסדר ההימורים בספורט ,₪3,697,130
והקרן לעבודות פיתוח
( ₪ 1,835,927הגדלה של  ,)₪ 1,569,927כך
שלאחר שינוי יעמוד התב"ר על סכום של
.₪ 7,173,058
 3.2תב"ר  – 340פרויקטים חינוכיים ע"ס 400,000
 ₪במימון קרן לעבודות פיתוח.
 3.3תב"ר  – 341ציוד מחשוב ע"ס ₪ 100,000
במימון קרן לעבודות פיתוח.
 .4הגשת הצעות לסדר יום ושאילתות:
 4.1עו"ד לימור לוגסי .בעניין בית גיל הזהב

אושר

אושר
אושר

הוחלט להסיר את ההצעה לסדר
של עו"ד לימור לוגסי.

עמוד  2מתוך 22

ריכוז החלטות מליאת מועצה לשנת 2017
מס'
ישיבה

תאריך

על סדר היום
 4.2מר יוסי ניסן  -שאילתות בעניין העסקתם של
קרובי משפחה של ראש המועצה ומנהלת מח'
חינוך בהקמת פרויקט הדיור המוגן
הצעות לסדר היום – בעניין אליפות להבים
בפטנק ומינויו של יוסי ניסן כחבר ועדת משנה
לתכנון ובנייה ,יו"ר ועדת אלימות וסמים וחבר
ועדת הביטחון בנוסף לבינמן או במקומו.

2/2017

07/03/2017

 .1אישור פרוטוקול ישיבה  1/17מיום :7/2/17

החלטות

חברי מועצה שנעדרו

הוחלט להסיר את ההצעה לסדר
של יוסי ניסן.
מר יוסי ניסן מונה ליו"ר הועדה
למאבק באלכוהול ,אלימות וסמים.

אושר.

מר תמיר אמר

 .2דיווח ראש המועצה:
אנחנו מרוצים מהדרך בה הולכת היום הנהלת אשל
הנשיא .בעידודה של רונית עייאש ושל בתיה ואפילו
מנהלת בית הספר.
אנחנו הולכים ל –  2מגמות חדשות בשנה הבאה,
התחדשות של מגמה – ערבית ומגמה חדשה –
דיפלומטיה.
היום מחלקת הגבייה בהנחייתה של ליליאן גזברית
המועצה ,הרימו טלפונים למשפחות להודיע להם שהם
לא מילאו את כל חובותיהם באשל הנשיא.
בשנה הבאה חטיבה עליונה (י' ,י"א ,י"ב) ימשיכו
לפתוח את יום הלימודים שלהם ב 08:00 :בבוקר,
חטיבת הביניים (ז' ,ח' ,ט') תפתח את יום הלימודים
שלה ב –  08:30בבוקר.
הצלחנו לקבל ממשרד הפנים חצי מליון  ₪מענק.

עמוד  3מתוך 22

ריכוז החלטות מליאת מועצה לשנת 2017
מס'
ישיבה

תאריך

א' 2017/

21/03/2017

על סדר היום

החלטות

חברי מועצה שנעדרו

נכנס את המליאה לדיון בדו"ח הביקורת
 .3אישור מינויו של עובד המועצה ,מר יפתח לוי אושר
למפקח עבירות מנהליות בנושאים וטרינריים:
 .4אישור המועצה על הפעלת שירותי השמירה על פי אושר
סעיף  5לחוק עזר ללהבים (הסדרת שירותי שמירה
ואבטחה) התשע"ז –  2017בתוקף מיום :16/2/17
 .5הגדלת שיעור משרתו של מהנדס המועצה ומהנדס אושר
ועדת התכנון והבניה ל – .100%
 .6שיעור תב"ר  342שדרוג מחסן חירום ע"ס  25,000אושר
 ₪במימון משרד הפנים.
דיון בדו"חות ביקורת משרד הפנים לשנת .2015

פה אחד מאמצת מליאת המועצה
את הפרוטוקולים של ישיבות
הצוות לתיקון ליקויים מיום
 13/12/16ו –  10/01/17הדנים
בתוצאות בקורת משרד הפנים
לשנת  ,2015כמו כן מאשרים
ההמלצות שהועלו בדיון על ידי
יו"ר ועדת הביקורת.

גב' רונית דמרי עייאש
מר תמיר אמר
עו"ד לימור לוגסי
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ריכוז החלטות מליאת מועצה לשנת 2017
מס'
ישיבה

תאריך

3/2017

04/04/2017

4/2017

09/05/2017

על סדר היום

החלטות

חברי מועצה שנעדרו

 .1אישור פרוטוקולים:
 1.1פרוטוקול ישיבת מועצה ה –  2במניין לשנת  2017אושר.
 1.2פרוטוקול ישיבת מועצה א' שלא מן המניין לשנת
אושר.
2017

מר אלון בנדט
מר תמיר אמר

 .2דיווח ראש המועצה:
אנחנו פועלים לניקיון היישוב לקראת פסח
יש שינוי בתחזוקת הגינון ביישוב .הצמחייה גזומה
ברוב חלקי היישוב ,העישוב לא הושלם בינתיים.
החלטנו לדגלל לפני החג ,העלינו קצת שלטים.
רוצים לשדרג ולתגבר את הפארקים הציבוריים
קלטנו מפקח בנייה.
החלפנו את היועץ שבודק את הבנייה הירוקה בתכניות
הבנייה
 .3שאילתא בנושא ליקויים בשכונת המניפה – מר
יוסי ניסן

מאחר והנושא נמצא בערכאות
משפטיות לא דנים בכך.

 .1אישור פרוטוקול מועצה מיום 04/04/2017

אושר.

 .2דיווח ראש המועצה:

מר לב בינמן
ד"ר יעל סנה

אתמול הייתה פה ישיבה עם נציגים מ "וקסמן גוברין
גבע" ,אלה הנציגים שמונו לנהל את הפרויקט ולפקח על
המחלף בלהבים .לישיבה הגיעו גם נציגים מרהט.

עמוד  5מתוך 22

ריכוז החלטות מליאת מועצה לשנת 2017
מס'
ישיבה

תאריך

על סדר היום

החלטות

חברי מועצה שנעדרו

נושא 8200
תכנון מפורט של היציאה הדרומית.
יועצת חדשה לבנייה ירוקה מחליפה את הקודם.
התחילה בנייה בשכונת שרונית ומחפשים פתרון להרתעה
מפני פריצות וגניבות.
קייטנות ומפעלי קיץ.
אשרור מחדש של התב"ע באזור המועצה.
בשבוע הבא מוזמנים לטרום ועדת גבולות.
בית ספר להבים זכה במקום שני בתחרות סייבר ארצית,
מקום ראשון מחוזי שני ארצי בתחרות תקשוב וגם אשל
הנשיא באותו תחום ,וביה"ס היסודי גם במתימטיקה.
 .3שיום רחובות שכונת שרונים
 .4אישור תב"רים:
 4.1הגדלת תב"ר  – 270ביצוע תשתיות ביישוב
ושיקום מדרכות בשכונה הוותיקה בסך  1מיליון ₪
במימון הקרן לעב' פתוח .התב"ר אושר בישיבה מספר 10
מיום  19.12.11ע"ס  ₪ 2,000,000במימון קרן
לעבודות פיתוח .לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על
.₪ 3,000,000
 4.2הגדלת תב"ר  – 309תכנון והקמת אולם ספורט ב
 ₪ 800,000מהקרן לעבודות פיתוח.
התב"ר אושר ועודכן בישיבה מס'  1מיום  7.2.2017ע"ס
 ₪ 7,173,058במימון:
רשות מקרקעי ישראל ₪ 1,640,001
המועצה להסדר ההימורים בספורט ₪ 3,697,130

רעיונות יועברו לאלון בנדט
אושר

אושר

עמוד  6מתוך 22

ריכוז החלטות מליאת מועצה לשנת 2017
מס'
ישיבה

תאריך

על סדר היום
קרן לעבודות פיתוח ₪ 1,835,927
סך התב"ר לאחר ההגדלה יעמוד על ₪ 7,973,058
 4.3הגדלת תב"ר  – 311מכשיר לזיהוי מכוניות
ומצלמות ב ₪ 362,000 -מהקרן לעבודות פיתוח.
התב"ר אושר ועודכן בישיבה מס'  1מיום  5.1.2016ע"ס
 ₪ 710,000במימון קרן לעבודות פיתוח .סך התב"ר
לאחר ההגדלה יעמוד על .₪ 1,072,000
 4.4הגדלת תב"ר  – 315התאמת מבני ציבור להנגשה
ב –  ₪ 500,000מהקרן לעבודות פיתוח .התב"ר אושר
בישיבה מס'  3מיום  3.3.2015ע"ס  ₪ 150,000במימון
קרן לעבודות פיתוח .סך התב"ר לאחר ההגדלה יעמוד על
.₪ 650,000
 4.5הקטנת תב"ר  – 326הקמת היכל תרבות
ב –  .₪ 6,600,000התב"ר אושר ועודכן בישיבה מס' 9
מיום  3.11.2015ע"ס  ₪ 8,050,000במימון קרן לעבודות
פיתוח .סך התב"ר לאחר הקיטון יעמוד על ₪ 1,450,000
סכום הקיטון יעבור חזרה לקרן לעבודות פיתוח.
 4.6תב"ר  – 343שיפוצי קיץ במוסדות ציבור ע"ס
 ₪ 500,000במימון קרן לעבודות פיתוח.
 4.7תב"ר  – 344מערכת גילוי אש וציוד במוסדות ציבור
ע"ס  ₪ 500,000במימון קרן לעבודות פיתוח.
 4.8תב"ר  – 345ממ"ד לבית כנסת ע"ס ₪ 300,000
במימון קרן לעבודות פיתוח.
 4.9תב"ר  – 346גינה לכלבים ע"ס ₪120,000
במימון קרן לעבודות פיתוח.

החלטות

חברי מועצה שנעדרו

אושר

אושר

אושר

אושר
אושר
אושר
הנושא ירד מסדר היום ויועלה שוב
לאישור לאחר החלטה סופית של
הדרג המקצועי במועצה.

עמוד  7מתוך 22

ריכוז החלטות מליאת מועצה לשנת 2017
מס'
ישיבה

תאריך

על סדר היום

החלטות

 4.10תב"ר  – 347מתקני שעשועים ,ספסלים ,אשפתונים
וברזיות ע"ס  ₪ 1,600,000במימון קרן לעבודות פיתוח.
 4.11תב"ר  – 348אולם מחולות ע"ס ₪ 2,500,000
במימון קרן לעבודות פיתוח.
 4.12תב"ר  – 349מרכז צעירים ע"ס ₪ 3,000,000
במימון הקרן לעבודות פיתוח.
 4.13תב"ר  -350שילוט ותמרור למיתון תנועה ע"ס
 ₪ 100,000במימון קרן לעבודות פיתוח.

אושר

חברי מועצה שנעדרו

אושר
אושר
אושר

 .5דיון בדו"חות כספיים רבעוניים ( 2/2016ו –
)4/2016
 .6מינויים נוספים בוועדה למאבק באלכוהול אלימות
וסמים.

הוחלט פה אחד לאשר מינויים של
החברים שרה אדרי ויאיר מרקוביץ
כחברי הועדה למאבק באלכוהול
ובסמים .
הוחלט פה אחד לאשר מינויו של
ניסים פרץ כחבר בוועדת מכרזים.

5/2017

06/06/2017

 .1אישור פרוטוקול מועצה 4/17

אושר

מר אלון בנדט
מר תמיר אמר

 .2דיווח ראש מועצה
מאחר והתרבו הבקשות לתיק מידע ,היתרים והתרבו כל
הבקשות להקלות ,זה כמובן על פי חוק ,אז אנחנו במקום
לכנס את הישיבה עכשיו פעם בחודש אנחנו נקבע 2
מועדים קבועים בחודש .נקבע מראש.
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ריכוז החלטות מליאת מועצה לשנת 2017
מס'
ישיבה

תאריך

על סדר היום
הוזמנו למשרד הפנים לטרום ועדת חקירה בעניין בקשתנו
לוועדת גבולות וחלוקת הכנסות צודקת.
חשמל בשרונית בתקווה שיהיו חדרי טרפו עד שהדיירים
יכנסו ,זה אינו בשליטתנו .תאורת רחובות מתעתדים לחבר
בקרוב.
המועצה רכשה רחפן.
ממתינים להרשאה של בית הספר כדי לצאת למכרז,
רוצים שבית הספר יכלול אולם ספורט
אני התחייבתי בפני סמנכ"ל בינוי במשרד החינוך על
המימון הראשוני עד שתגענה ההרשאות.
משלחת לסין של בני נוער בנושא כדורגל.
היערכות לקראת תחילת אכיפת חוק האופניים.

החלטות

חברי מועצה שנעדרו

הוחלט פה אחד לאשר את אכיפת
עבירות התעבורה המנויות בחוק
האופניים בלהבים.

 .3דיון בדו"ח כספי ליום  31.12.16של מתנ"ס מרכז
קהילתי להבים.
 .4הצעות לסדר:
 4.1החבר יוסי ניסן –  2הצעות
ארנונה

הוחלט לאשר העלאה הארנונה בסך
 2.18%כפי שהכתיב משרד הפנים
מסגרת חוק ההסדרים במשק.
ההחלטה שהתקבלה בסעיף זה
לסדר היום ,בנושא הארנונה אינה
רלוונטית לישיבה זו ולכן
מתבטלת.

עמוד  9מתוך 22

ריכוז החלטות מליאת מועצה לשנת 2017
על סדר היום

מס'
ישיבה

תאריך

ב' 2017/

06/06/2017

אישור צו הארנונה לשנת 2018

6/2017

18/07/2017

 .1אישור פרטיכלים:

תוצאות המיצ"ב בבית הספר

החלטות

חברי מועצה שנעדרו

הוחלט שלא לאשר את הצעתו של
הח' יוסי ניסן.
הוחלט להוריד את הצעתו של מר
יוסי ניסן מסדר היום.

 4.2החברה עו"ד לימור לוגסי

 1.1פרטיכל ישיבה  5מיום 6.6.17
 1.2פרטיכל ישיבה שלא מן המניין ב' מיום 6.6.17

נאלצה לצאת מהישיבה ולכן
הצעתה לא הועלתה.
הוחלט לאשר את העלאת הארנונה
בסך  2.18%כפי שהכתיב משרד
הפנים במסגרת חוק ההסדרים
במשק ולפיכך צו הארנונה לשנת
 2018אושר.

מר אלון בנדט
מר תמיר אמר
עו"ד לימור לוגסי

מר תמיר אמר
ד"ר יעל סנה
יאושרו בישיבה הבאה ,בשל קבלת
הפרוטוקולים באיחור

 .2דיווח ראש המועצה:
נערכה פגישה עם כל הנהלת רכבת ישראל בתחנת הרכבת
בלהבים.
הוחלט שבאוגוסט רכבת ישראל יוצאת למכרז של הגדלת
החנייה
לא שיבצו אותנו במנדט של ועדת הגבולות בראשות יעקב
אפרתי ,בבירור עימם נאמר שזה פרוצדורלי ולהבים תהיה
כלולה במנדט ,לצערי שהיתי בחו"ל אך אלון ורונית
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ריכוז החלטות מליאת מועצה לשנת 2017
מס'
ישיבה

תאריך

על סדר היום

החלטות

חברי מועצה שנעדרו

השתתפו בישיבה זו
אושר התכנון של כביש הגישה מדרום על ידי נתיבי
ישראל
ניתנה הנחיה לגדעון ירושלמי להיכנס לתכנון מפורט.
 420מגרשים לטובת  8200ותכנון עתידי לעוד  5שנים
על המדף
באנגלית לבית הספר קבלנו גם מורה וגם שעות והמועצה
גם תשלים סל טיפוח בנושא
מנהלת חדשה לשירות הפסיכולוגי.
נושא הצהרונים כפי שהוחלט על ידי הממשלה ,ההגבלות
בגבייה והשכר לסייעות
 .3תמיכות:
 3.1אישור תמיכות לשנת .2017

 3.2אישור תבחינים לשנת .2018
 .4שיום רחובות לשכונה שרונית.

הוחלט לאמץ המלצת ועדת
התמיכות ולהעניק תמיכות בהתאם
לאבני הדרך שקבעה הועדה:
עמותת גיל הזהב למיתר ולהבים –
₪ 20,000
תנועת הצופים העבריים בישראל –
₪ 97,000
בית חב"ד להבים שעל יד צעירי
חב"ד – ₪10,000
אושרו תבחיני תמיכות לשנת
 ,2018על פי המלצת הועדה.
הוחלט פה אחד לאשר שיום
רחובות לשכונת שרונית ,על פי
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ריכוז החלטות מליאת מועצה לשנת 2017
מס'
ישיבה

תאריך

על סדר היום

החלטות

חברי מועצה שנעדרו

ההצעה שהוגשה על ידי אלון
בנדט -שמות נחלים בארץ
 .5אישור שכר בכירים בשיעור  40%משכר מנכ"ל
לגבי ליאור ברנס – מנהלת לשכת ראש הרשות ואישור
מינוייה לתפקיד מרכזת מידע לציבור במל"ח.

אושר

 .6מינוי מר שלמה דרור לחבר ועדת הערר במקום מר
משה רן.

אושר

 .7דיון בדו"ח ממונה תלונות הציבור.

הדיון בדו"ח ידחה לישיבה הבאה

 .8הסמכת סיירי החברה א.א .ארזי לצורך אכיפת הסדר אושר
במקומות ציבוריים בהתאם לחוק עזר ללהבים מניעת
מפגעים – .2013
 .9אישור תב"ר  – 346מיזם קהילתי סביבתי לשימור
הבזים האדומים במסגרת ועדת איכות הסביבה על סך
 ₪ 50,000מהקרן לעבודות פיתוח.
 .10תוספות לסדר היום:
הצעה לסדר של חברת המועצה עו"ד לוגסי שהעלתה
לישיבת המועצה הקודמת ,אך בשל שנאלצה לעזוב את
ישיבת המועצה בטרם הסתיימה לא נדונה .נושא
ההצעה הינו עדכון חברי המליאה בדבר כל תיקון
תכנית או תכנית חדשה של בית גיל הזהב

אושר

הוחלט ברוב קולות להסיר את
הנושא מסדר היום.

עמוד  12מתוך 22

ריכוז החלטות מליאת מועצה לשנת 2017
מס'
ישיבה
7/2017

תאריך
05/09/2017

על סדר היום
 .1אישור פרוטוקולים:
 1.1פרוטוקול ישיבה  5לשנת  2017מיום 6.6.17
 1.2פרוטוקול ישיבה ב' שלא מן המניין לשנת 2017
מיום 6.6.17
 1.3פרוטוקול ישיבה  6לשנת  2017מיום 18.7.17

החלטות

חברי מועצה שנעדרו

אושר
אושר
אושר

 .2דיווח ראש מועצה:
הגיעו מעל  200איש לחנוכת מועדון המייסדים.
גזברית המועצה ויו"ר ועדת הכספים יתכנסו כדי להכין את
התקציב לשנה הבאה ,תקציב של בחירות .אני סומך על
יו"ר ועדת הכספים המועצה שהתקציב לא יהיה שונה
מהתקציב של שנה שעברה ,כך נהגנו בעבר וכך ננהג גם
בעתיד.
שנת הלימודים נפתחה בבית הספר היסודי ,בגני הילדים
ובאשל הנשיא כמצופה.
יוזמה של יו"ר ועדת חינוך ,לקיים כנס ,להעמיד את
הנושא של החינוך לתושבים.
פרגונים על תכנית הנוער ,הקייטנות והאחרים שהייתה
הקיץ בלהבים.
יציאה למכרזים פומביים ,שלא דרך החברה למשק4 .
גנים ,בית ספר ,מרכז מחול במתנ"ס ומרכז צעירים.
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ריכוז החלטות מליאת מועצה לשנת 2017
מס'
ישיבה

תאריך

על סדר היום

החלטות

חברי מועצה שנעדרו

היציאה הדרומית לכוון באר שבע.
 .3דיון בדו"ח ממונה תלונות הציבור
 .4דיון בדו"ח כספי ליום  31.12.16של עידן הנגב.
 .5אישור תב"רים:
 5.1התב"רים שטרם אושרו על ידי משרד הפנים ובתוך
כך הוכרזה להבים כרשות איתנה ביום  ,25.7.17כיום
תב"רים אלו יאושרו אוטומטית לאחר  30יום מיום
ההכרזה על להבים כרשות איתנה ,דהיינו ביום
:25.8.2017

אושרו

תב"ר  340פרויקטים חינוכיים
ע"ס  ₪ 400,000במימון קרן לעבודת פיתוח אושר
בישיבת המועצה  5/2017מיום 9.5.2017
תב"ר  346מיזם קהילתי סביבתי לשימור הבזים
האדומים
ע"ס  ₪ 50,000במימון קרן לעבודות פיתוח שאושר
בישיבת המועצה  6/2017מיום 18.7.2017
 5.2הגדלת תב"ר  347מתקני שעשועים ,ספסלים,
אשפתונים וברזיות.
התב"ר אושר בישיבת מועצה  4/2017מיום 9.5.2017
ע"ס  ₪ 1,600,000במימון קרן לעבודות פיתוח .ההגדלה
המתבקשת הינה תוספת של  ₪ 600,000במימון קרן

אושר
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ריכוז החלטות מליאת מועצה לשנת 2017
מס'
ישיבה

תאריך

על סדר היום
לעבודות פיתוח כך שהתב"ר יעמוד על ₪ 2,200,000
 5.3תב"ר  351תכנון טיילת להבים
ע"ס  ₪ 200,000במימון קרן לעבודות פיתוח.
 5.4הגדלת תב"ר  333סימון כבישים
התב"ר אושר בישיבת מועצה  7/2016מיום 2.8.2016
ע"ס  ₪ 125,000במימון משרד התחבורה ₪ 50,000
ו – ₪ 75,000
ההגדלה המתבקשת הינה .₪ 75,000
במימון משרד התחבורה  ₪ 50,000וקרן לעבודות פיתוח
 .₪ 25,000כך שהתב"ר יעמוד ע"ס .₪ 200,000
 5.5הגדלת תב"ר  – 300הקמת מועדון פיס לגיל הזהב
התב"ר אושר בישיבה  8/2014מיום  10.8.2014ע"ס
 ₪ 3,272,376במימון מפעל הפיס  ₪ 2,372,376וקרן
לעבודות פיתוח .₪ 900,000
ההגדלה מתבקשת ע"ס  ₪ 300,000במימון מפעל הפיס
עבור ציוד וריהוט המועדון כך שהתב"ר יעמוד ע"ס
.₪ 3,572,376
 5.6עדכון תב"ר  – 349מרכז הצעירים
התב"ר אושר בישיבת מועצה  4/2017מיום 9.5.2017
ע"ס  ₪ 3,000,000במימון קרן לעבודות פיתוח .העדכון
המתבקש הינו סכום התב"ר יישאר ללא שינוי ורק
מקורות המימון של התב"ר ישתנו .קרן לעבודות פיתוח
תממן  ₪ 2,054,760ו –  ₪ 945,240יממן מפעל הפיס.
היתרה תחזור לקרן לעבודות פיתוח שטרם יועדה.
 5.7תב"ר  – 352הקמת מגרש ספורט דשא סינטטי
"שחבק"
ע"ס  ₪ 667,700במימון משרד התרבות והספורט

החלטות

חברי מועצה שנעדרו

אושר
אושר

אושר

אושר

אושר
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ריכוז החלטות מליאת מועצה לשנת 2017
מס'
ישיבה

תאריך

על סדר היום
 ₪ 600,000וקרן לעבודות פיתוח .₪ 67,000
 5.8תב"ר  – 353הגדלת כמויות הפסולת הממוחזרת
ע"ס  ₪ 101,369במימון המשרד להגנת הסביבה.
 .6החלטת מליאת המועצה בדבר אישור בקשת
התקצוב מהפיס להקדמת אמת המידה של הרשות
לשנים .2019 – 2020

החלטות

חברי מועצה שנעדרו

אושר.
אושר

תוספות לסדר היום:
 .7שאילתות והצעות לסדר – מר יוסי ניסן.
שאילתות – מבחני מיצ"ב ואיצטדיון אתלטיקה
הצעות– תלונות תושבים על סחבת באישור תכניות ואי
חיבור למים וחשמל .השוואת תעריפי ארנונה לעסקים
לעומר
8/2017

03/10/2017

 .1אישור פרוטוקול ישיבה  7/17מיום 5.9.17

אושר

מר אלון בנדט
מר תמיר אמר

 .2דיווח ראש המועצה:
חניון הרכבת יוצא לדרך מיד אחרי סוכות .זה יכפיל את
החניון הקיים פי  3ממה שהוא קיים בחלק האזרחי שלו.
כביש  3מכיכר הזית ועד לכיכר הצפצפה ,כל העוקף
לרכבת הולך לבצוע מדרכה ,גינון ,נטיעת עצים וברזיות
מים.
גינת הכלבים יצאה לדרך.
לאחר החג יוצאים במכרזים לבית ספר חדש ,אשכול של 4
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ריכוז החלטות מליאת מועצה לשנת 2017
מס'
ישיבה

תאריך

על סדר היום

החלטות

חברי מועצה שנעדרו

גנים ,מרכז המחול בצמוד למתנ"ס ומרכז הצעירים בצמוד
למועדון הנוער.
נושא התמרור שאישרנו יוצא לדרך .ממתינים לאישור של
משרד התחבורה להגבלת גובה .הכוונה לפתוח את 2
הצירים לכוון שרונית .שדרות רימון ושדרות הזית.
אנחנו סוגרים את שער בית העלמין ב –  ,19:00עכשיו
בחורף נוריד את זה ל  18:00או ל – 17:00
 4חדרי הטרפו (חשמל) בשכונת שרונית יוצבו בשטח
בסוף החודש הזה
שינויים בכניסה לבית העלמין .מייצרים כמעט  100חניות
מצד מערב ,ומשפצים את החלקה הצבאית.

אושר

עובדיה – דו"ח בנושא בטיחות בדרכים על פי דרישת
המשרד לבטיחות בדרכים
משלחת לבוסניה 18-22/10/17
סיור ראשי רשויות בגרמניה במסגרת קרן מיראז' 22-
26/10/17
הוזמנו לועדת גבולות
הודעה על התפלגותם של החברים נסים פרץ ולב בינמן
מסיעת להבים שלנו.
 .3אישור תכנית מספר  – 619-0351551הסבת
מגרשים משטח למבני ציבור לשטח למגורים א'
בלהבים

אושר
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ריכוז החלטות מליאת מועצה לשנת 2017
מס'
ישיבה

תאריך

על סדר היום

החלטות

חברי מועצה שנעדרו

 .4אישור תב"רים:
 4.1הגדלת תב"ר  – 347מתקני שעשועים ספסלים
אשפתונים וברזיות בסך  ₪ 800,000במימון קרן
לעב' פיתוח ,סך התב"ר לאחר ההגדלה
.₪ 3,000,000

אושר

 4.3תב"ר  – 354גינה לכלבים על סך ₪ 120,000
במימון קרן לעבודות פיתוח.

אושר

 4.4סגירת תב"רים ,335 ,332 ,330 ,324 ,295 ,294
 339 ,336בסך כולל  ₪ 239,771והעברת העודף
לקרן לעב' פיתוח.

אושר

 .5תוספות לסדר היום:
יוסי ניסן – דיון במליאה ואישור לקיים ועדת תכנון ובנייה
בנושא הרחבת להבים ב 840-יחידות נוספות
שאילתא – מי שילם עבור תכנון הכביש ביציאה הדרומית.
9/2017

7.11.2017

 .1אישור פרוטוקול ישיבה 8/17
 .2דיווח ראש מועצה:
לפי בקשת בינמן לא נמסור את המשך הודעת ההתפלגות
אלא בישיבה בה נוכח החבר יוסי ניסן

אושר

עו"ד לימור לוגסי
מר יוסי ניסן
מר ניסים פרץ

משתתפים בצער חבר המועצה יוסי ניסן על מות אביו
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ריכוז החלטות מליאת מועצה לשנת 2017
מס'
ישיבה

תאריך

על סדר היום

החלטות

חברי מועצה שנעדרו

מברכים את בינמן על היבחרו ליו"ר ועד המועדון.
עדכונים על תיקי המכרז בית ספר ,גני ילדים ,מרכז מחול,
מרכז הצעירים כבר נמצאים בגיבוש אחרון.
המכרז של הרכבת יצא לדרך .הם בודקים את ההגשות
ואת תנאי הסף.
במכרז הכביש העוקף לרכבת הוגשה רק הצעה אחת,
כששאלתי קבלנים בסביבה מדוע לא ניגשו ,טענו שיש
בעיה עם העמידה ביעדים של ריצופי אקרשטיין.
למרות שאין לנו  sayבנושא פיתוח השכונה ,יש לנו כוונה
להגדיר משקולות אל מול הספקים השונים
אנחנו הולכים לשים מגבילי גובה 4 ,שיהיו על כל מסלול
ברימון ובזית ,אנחנו הולכים לפתוח את השערים האלה
ובלילות לסגור את השערים ואז יוכלו אנשים עם הרכב
הפרטי ,המשפחות שבונות להיכנס לתוך השטח מבלי
לעשות דרך בית העלמין .אנחנו גם מתחילים לעבור על
האמפי באזור של בית העלמין.
כביש החיבור הדרומי
הפקדת תכנית ההרחבה – עפ"י בקשה של ראש המועצה
תורחב ל 90-יום (עפ"י חוק  60יום) הותקנו שלטים
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ריכוז החלטות מליאת מועצה לשנת 2017
מס'
ישיבה

תאריך

10/2017

24/12/2017

על סדר היום

החלטות

חברי מועצה שנעדרו

והותקן שלט נוסף ליד השער הצהוב לבית העלמין.
ועדת גבולות – הם הגיעו לכאן ,שמעו על להבים והאזור
ויצאו לסיור
התב"ע וההתנגדויות.
השיטור בלהבים
הוספת סיור בשכונת שרונית
עומדים בקריטריונים לקבלת פרס ניהול כספי ,מלבד אחד,
חבר דירקטוריון במתנ"ס שאותו יש להשלים
הנסיעה לבוסניה במסגרת חילופי נוער
נסיעה של ראש המועצה במסגרת המועצה הציבורית
לחילופי נוער ל 3-ימים.
בחודש דצמבר תתקיים ישיבה בנושא אישור התקציב
 .3הגדלת תב"ר  – 309תכנון והקמת אולם ספורט ב –
 ₪ 716,936במימון רשות מקרקעי ישראל.
התב"ר לאחר ההגדלה יעמוד על ₪ 8,689,994
 .1אישור פרוטוקול.

אושר
אושר

 .2דיווח ראש המועצה:
מבקש לכלול סעיף נוסף בסדר היום – הארכת הוראת
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על סדר היום

החלטות

שעה בחוק העזר שמירה
קיבלנו ממשרד הספורט מגרש שנקרא מגרש שחב"ק –
מגרש קט רגל.

אושר

 .3אישור מחדש של מינוי דירקטוריון המתנ"ס.
 .4שינוי שמות רחובות עפ"י בקשת משרד הפנים.

חברי מועצה שנעדרו

הוחלט פה אחד לאשר הוספת סעיף
לסדר היום.
הוחלט פה אחד לאשר שינוי שמות
רחובות על פי בקשת משרד הפנים,
רחבת תמר תהפוך לרחבת
המייסדים ורחבת נחליאלי תהפוך
לרחבת תפארת.
החלטה נוספת :הוספת המילה נחל
 /גיא  /עמק בשמות הרחובות
בשכונת שרונים.
אושר
אושר

 .5צו חנייה למגרש החנייה לחיילים ליד הרכבת.
 .6ביטול תב"ר  340פרוייקטים חינוכיים על סך
 ,₪ 400,000שאושר בישיבה  7/17במימון קרן
לעבודות פיתוח.
תוספות לסדר היום:

אושר
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 .7אישור הארכת הוראת שעה חוק עזר לשמירה.

אושר

חברי מועצה שנעדרו

 .8אישור תב"ר  – 354הגבת צומת בז הגפן על סך
.₪ 480,000
 .9שאילתא והצעה לסדר היום – יוסי ניסן

/2017ג'
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חילופי גברי בוועדת החינוך יוסי ניסן
במקום איריס חיימי.



האם חניית הרכבת החדשה נועדה לשמש כתחנת
יציאה ואיסוף חיילים בימי ראשון ,באיזה היקף
אוטובוסים  /תנועה מדובר באילו ימים ושעות?

 .1אישור תקציב המועצה לשנת 2018
תקציב שוטף ₪ 44,623,690
תקציב פיתוח ₪ 77,080,000

מליאת המועצה החליטה על שינוי
בסדר הישיבות עפ"י הצעת ראש
המועצה והקדמת ישיבת המועצה
הדנה בנושא תקציב ולאחריה
הישיבה מן המניין.
תקציב המועצה לשנת  2018אושר

ט.ל.ח.

ערכה :עדנה זטלאוי
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