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ישיבת מועצה מן המניין מס'  )16/17( 65מתאריך 7.12.17
פ ר ו ט ו ק ו ל
הישיבה התקיימה ביום חמישי י"ט בכסלו תשע"ח , 7.12.17 ,בשעה  18:00בבניין המועצה
בחדר הישיבות .
משתתפים  :ד"ר אלדד בר כוכבא עו"ד ,אלי אטיאס ,יואב קעטבי ,הרב יעקב צדקה ,חיה בן צבי,
שרון בן צור (עזבה בשעה  ,)19:30רינה רונן ,אבי כאכון ,נחמיה מנצור ,הגר פרי יגור ,איציק לב,
אפרים מעודה ,מיכה מגידש ,רון לירם (הצטרף בשעה .)19:00
נעדרים  :חיים געש.
נוכחים  :רו"ח רן גלר – גזבר ומזכיר המועצה ,אדר' אריה רפפורט – מהנדס המועצה ,צילה כהן
– מנהלת לשכה.
הישיבה מוקלטת  ,מתומללת ,מצולמת ומשודרת בשידור חי באתר האינטרנט של המועצה.
על סדר היום
 .1שאילתות.
 .2הצעה לסדר בנושא הסדרת דרך הים – מוגשת ע"י מר רון לירם.
 .3בחירת ממלא מקום ,סגנים  ,והרכבי ועדות המועצה.
 .4מליאת המועצה מבטלת מכרז ביטוח רכב וממנה ועדת רכש לנהל משא ומתן עם
המציעים למכרז תוך קביעת הזוכה ועדכון ועדת מכרזים אודות תוצאות
ההתמחרות.
 .5אישור הארכת תקנת שר הפנים המאריכה את תקופת מבצע הסדר הנחות לחייבי
ארנונה בחודש כלומר עד ( 31.12.17במקום עד . )30.11.17
 .6אישור זכות חתימה בחשבון בנק בבנק מזרחי טפחות סניף  473עבור כספי הורים
וכספי הרשות המקומית לביה"ס דמוקרטי שבילים ע"ש מנחם בגין למר יגאל שבאר
שפירא מ.ז 023945157 .ולגב' תיקי טסי מ.ז.024412157 .
 .7אישור תברי"ם .
אלדד בר כוכבא  :פותח את הישיבה בהקראת תשובות לשאילתות המוצגות ע"י מר איציק לב
ומשיב לשאלות והערות הבאות לאחר מכן.


מתרחשות הפרעות קולניות לניהול הישיבה וניתוק מכשירי ההקלטה ע"י מר אבי כאכון.

נושא מס'  2על סדר היום  -הצעה לסדר בנושא הסדרת דרך הים – מוגשת ע"י מר רון לירם.
הגר פרי יגור  :בהסכמת רון לירם ומאחר ואינו נוכח כרגע  ,מציגה את ההצעה לסדר.
אריה רפפורט  :מציג את הנושא ומפרט את ההתקדמות שחלה מול משרד התחבורה ועל המשך
הפעילות של המועצה מולם כדי להמשיך ולהתקדם לפתרון הבעיה בכביש זה בשלושת הצמתים.


 19:00רון לירם מצטרף לישיבה.

דף מס'  2פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  )15/17( 64מיום 7.12.17

אלדד בר כוכבא  :הטיפול בכביש דרך הים הינו בסדר עדיפות עליון שלנו .אני מקבל בברכה את
ההצעה לסדר ומקווה שבינואר נצליח להזיז את הדברים .מציע לאמץ את ההצעה אבל
בהסתייגות שההתקדמות והביצוע יהיו בהתאם לדרג המקצועי כמו למשל ועדת תנועה  ,דברים
שאין לנו היכולת להשפיע.
הצבעה
בעד – פה אחד

נושא מס'  3על סדר היום  -בחירת ממלא מקום ,סגנים  ,והרכבי ועדות המועצה.




דיון קולני בנושא  ,סביב בחירת ממלא מקום וסגנים.
 19:30שרון בן צור עוזבת את אולם המליאה.
חיה בן צבי לא משתתפת בהצבעה.

אלדד בר כוכבא  :מציע את מר מיכה מגידש לסגן וממלא מקום ראש המועצה .מי בעד? מי נגד?
הצבעה

נגד –

בעד – ( 5אלדד בר כוכבא ,רינה רונן ,יעקב צדקה ,נחמיה מנצור ,מיכה מגידש)
( 7אפרים מעודה ,אבי כאכון ,יואב קעטבי ,אלי אטיאס ,רון לירם ,איציק לב ,הגר פרי יגור)

החלטה
ההצעה נפלה

אלדד בר כוכבא  :מציע את הרב יעקב צדקה לסגן ראש המועצה .מי בעד? מי נגד?
הצבעה

בעד – ( 6אלדד בר כוכבא ,אלי אטיאס ,רינה רונן ,יעקב צדקה ,נחמיה מנצור ,מיכה מגידש)
נגד – ( 6אפרים מעודה ,אבי כאכון ,יואב קעטבי ,רון לירם ,איציק לב ,הגר פרי יגור)

החלטה
ההצעה נפלה
אלדד בר כוכבא  :גב' חיה בן צבי הסירה מועמדות בשלב זה.
הועדות נשארות ללא שינוי בשלב זה.
נושא מס'  4על סדר היום  -מליאת המועצה מבטלת מכרז ביטוח רכב וממנה ועדת רכש לנהל
משא ומתן עם המציעים למכרז תוך קביעת הזוכה ועדכון ועדת מכרזים אודות תוצאות
ההתמחרות.
רן גלר  :מסביר את הסעיף.
אלי אטיאס  :מחדד את הסעיף.

דף מס'  3פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  )15/17( 64מיום 7.12.17

הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
מליאת המועצה מאשרת ביטול מכרז ביטוח רכב ומינוי ועדת רכש לנהל משא ומתן עם
המציעים למכרז תוך קביעת הזוכה ועדכון ועדת מכרזים אודות תוצאות ההתמחרות
נושא מס'  5על סדר היום  -אישור הארכת תקנת שר הפנים המאריכה את תקופת מבצע הסדר
הנחות לחייבי ארנונה בחודש כלומר עד ( 31.12.17במקום עד )30.11.17
רן גלר  :מציג את הנושא.
הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
מליאת המועצה מאשרת הארכת תקנת שר הפנים המאריכה את תקופת מבצע הסדר הנחות
לחייבי ארנונה בחודש כלומר עד ( 31.12.17במקום עד )30.11.17

נושא מס'  6על סדר היום  -אישור זכות חתימה בחשבון בנק בבנק מזרחי טפחות סניף  473עבור
כספי הורים וכספי הרשות המקומית לביה"ס דמוקרטי שבילים ע"ש מנחם בגין למר יגאל שבאר
שפירא מ.ז 023945157 .ולגב' תיקי טסי מ.ז.024412157 .
הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
מליאת המועצה מאשרת זכות חתימה בחשבון בנק בבנק מזרחי טפחות סניף  473עבור כספי
הורים וכספי הרשות המקומית לביה"ס דמוקרטי שבילים ע"ש מנחם בגין למר יגאל שבאר
שפירא מ.ז 023945157 .ולגב' תיקי טסי מ.ז024412157 .
נושא מס'  7על סדר היום – אישור תברי"ם.
רן גלר  :מציג את התברי"ם.

דף מס'  4פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  )15/17( 64מיום 7.12.17

הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את התברי"ם הבאים:
 2 – 879כיתות שמע בביה"ס מעיינות – חדש
 2 – 880כיתות שמע בביה"ס רבין – חדש
 – 881כיתת שמע בביה"ס בית אקשטיין (דרך למרחב) – חדש
 – 851תכנית רובוטיקה בביה"ס – שינוי גורם מממן
 – 852תקשוב לביה"ס – שינוי גורם מממן
 – 817שיפוצי קיץ  – 2017הגדלה
 – 536פיתוח מתחם שכונת מערב המושבה -תב"ע  – 1070הקטנה
 – 653בניית  2כיתות גן ברחוב נוגה :דגנית וסחלב – הקטנה
 – 866עבודות חשמל בביה"ס חקלאי – הקטנה
 – 623תוספת  13כיתות בביה"ס דמוקרטי שבילים מ .בגין – הקטנה
 – 654בניית  2כיתות גן ברח' גליל וחליל :אדמונית וחלמונית – הקטנה
 – 566שתי כיתות גן ברח' ברקת – הקטנה

ישיבה נעולה

_______________
רן גלר
מזכיר וגזבר המועצה

_________________
ד"ר עו"ד אלדד בר כוכבא
ראש המועצה

