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הישיבה התקיימה ביום חמישי כ"ה באייר תשע"ח , 10.5.18 ,בשעה  19:00בבניין המועצה
בחדר הישיבות (ישיבה נדחית מיום  3.5.18עקב חג ל"ג בעומר).
משתתפים  :אלדד בר כוכבא ,חיה בן צבי ( 19:55עזיבה)  ,מיכה מגידש ,יעקב צדקה ,שרון בן צור
 ,רינה רונן ,נחמיה מנצור  ,הגר פרי יגור ( 19:45עזיבה)  ,רון לירם ,אפרים מעודה.
נעדרים  :חיים געש  ,אלי אטיאס ,יואב קעטבי  ,אבי כאכון ,איציק לב.
נוכחים  :אריה רפפורט – מהנדס המועצה  ,עו"ד ג'ובראן – יועמ"ש  ,אילנה זגול – מנהלת אגף
החינוך ,אלי יוספין – מבקר המועצה  ,צילה כהן – מנהלת לשכה.
הישיבה מוקלטת  ,מתומללת ,מצולמת ומשודרת בשידור חי באתר האינטרנט של המועצה.
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום .7.5.18
 .2נושא שהתווסף בהסכמה פה אחד ביטול הליך הפקעה בגו"ח  10074/27רח' אחוזה.
 .3הצעה לסדר בעניין ביה"ס חקלאי מוגשת ע"י מר רון לירם.
 .4אישור הנחה בארנונה לחיילי/ות מילואים פעילים/ות.
 .5אישור העברת מניות המועצה ממט"ש חדרה לידי תאגיד "מי חדרה".
 .6אישור הקצאת מקלט מס'  27לעמותת כלל ישראל לטובת "מרכז נשימה" – פעילות
תרבותית/תורנית לנשים  +אישור ההסכם.
 .7ביטול אישור הקצאת קרקע לגני ילדים של עמותת "אור הפרדס" לצורך בניה
עצמית.
 .8אישור השתתפות בהקצבת  400אלש"ח מהתקבולים לתאטרון "הידית" הניתנים
למועצה ממפעל הפיס לצורך שכירות ארוכת טווח והתאמת פעילות בהתאם לתקציב
הפנוי ושלא שוריין לפרויקטים בביצוע.
 .9אישור העלאת שכר לעובד המועצה אייל שני מ 40% -ל 50% -משכר בכירים לאור
מינויו למנהל אגף מוניציפאלי ,כפוף לאישור משרד הפנים.
 .10ביה"ס "ממלכתי כרכור"  -אישור זכות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הורים
וכספי הרשות המקומית לגב' לאה קראוס ת.ז( 055957435 .אישור קיים) ולגב' חן
אסרף ת.ז( 036710234 .אישור חדש) ולבטל זכות חתימה של גב' יעל מורי ת.ז.
.024347452
 .11ביה"ס חקלאי "ברנקו וייס"  -אישור זכות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הרשות
המקומית בלבד לד"ר משה הרשקוביץ (אישור קיים) ולגב' שרית שמעון יוחנן ת.ז.
( 040181414אישור חדש).
 .12אישור נסיעת ראש המועצה (נבחר בשכר השוהה בתפקיד בחו"ל) במימון חיצוני ולא
במימון הרשות המקומית ,בהמשך להזמנה לאירוע חגיגות ה 70 -למדינת ישראל
המאורגנת ע"י השגרירות הישראלית בפריס בתאריכים .6.6.18 – 5.6.18
 .13אישור תברי"ם.
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נושא מס'  1על סדר היום -אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום .7.5.18
אלדד בר כוכבא  :בואו נעבור על הנושאים לפי הסדר.
לפני כן מבקש אישורכם להוספת סעיף לסדר היום בהמשך למליאת הועדה מאתמול :ביטול הליך
הפקעה בגו"ח  10074/27רח' אחוזה.
נושא מס'  2על סדר היום -נושא שהתווסף בהסכמה פה אחד ביטול הליך הפקעה בגו"ח
 10074/27רח' אחוזה
הצבעה
פה אחד
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הוספת הנושא לסדר היום וכן מאשרת את ביטול הליך הפקעה
בגו"ח  10074/27ברח' אחוזה

נושא מס'  3על סדר היום -הצעה לסדר בעניין ביה"ס חקלאי מוגשת ע"י מר רון לירם.
רון לירם  :מציג את ההצעה לסדר ומוריד מההצעה לסדר את החלטה מס'  1כדלקמן "המועצה
תבטל לאלתר את אישורה הקודם לניהול עצמאי של כספי הורים .ניהול כספי הורים יחזור לניהול
המועצה בשיתוף עם נציג ההורים ,ככתוב בחוזר מנכ"ל משרד החינוך".




מתקיים דיון מקיף של משתתפי הישיבה.
 – 19:45הגר פרי יגור עוזבת את הישיבה.
 – 19:55חיה בן צבי עוזבת את הישיבה.

אלדד בר כוכבא  :מתרשם שמנהל בית הספר הינו אדם רציני  ,יש גם חילוקי דעות וזה לגיטימי.
אנחנו חייבים לגלות אחריות כלפי תלמידינו ולהימנע מזעזועים מיותרים בבית הספר .אני חש
שבית הספר עובר תהליך של שיפור ואנחנו צריכים לסייע לו בתהליך זה.
יחד עם זאת  ,כדי שנוכל לתת את הדעת לדברים שהועלו כאן בהצעה אני מציע שרון יסיר את
ההצעה לסדר ותמונה ועדה שתהיה מורכבת משלושה חברי מועצה  :רון לירם ,שרון בן צור ומיכה
מגידש יחד עם מנהלת אגף החינוך אילנה זגול ומבקר המועצה אלי יוספין .תוצאות ומסקנות
הועדה יועברו לעיוננו ומשם נתקדם.
מי בעד?
הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
ההצעה לסדר הוסרה ותמונה ועדה לנושא
נושא מס'  4על סדר היום -אישור הנחה בארנונה לחיילי/ות מילואים פעילים/ות.
אלדד בר כוכבא  :מציג את הנושא ואת החשיבות בהכרת תודה מסוג זה לאנשי המילואים.
משנבדקה היכולת התקציבית איני רואה מניעה לאשר.
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הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
מליאת המועצה מאשרת הנחה בארנונה למגורים בשיעור של עד  5%לחיילי/ות מילואים
פעילים/ות
נושא מס'  5על סדר היום -אישור העברת מניות המועצה ממט"ש חדרה לידי תאגיד "מי
חדרה".
אלדד בר כוכבא  :מסביר את הסעיף.
עו"ד ג'ובראן  :מחדד את הסעיף.

בעד – 7

הצבעה
(אלדד בר כוכבא ,מיכה מגידש ,יעקב צדקה ,שרון בן צור ,רינה רונן ,נחמיה מנצור ,רון לירם)
נמנע – ( 1אפרים מעודה)

החלטה
מליאת המועצה מאשרת העברת מניות המועצה ממט"ש חדרה לידי תאגיד "מי חדרה"
נושא מס'  6על סדר היום -אישור הקצאת מקלט מס'  27לעמותת כלל ישראל לטובת "מרכז
נשימה" – פעילות תרבותית/תורנית לנשים  +אישור ההסכם.
הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
מליאת המועצה מאשרת הקצאת מקלט מס'  27לעמותת כלל ישראל לטובת "מרכז נשימה" –
פעילות תרבותית/תורנית לנשים  +אישור ההסכם
נושא מס'  7על סדר היום -ביטול אישור הקצאת קרקע לגני ילדים של עמותת "אור הפרדס"
לצורך בניה עצמית.
הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
מליאת המועצה מאשרת ביטול אישור הקצאת קרקע לגני ילדים של עמותת "אור הפרדס"
לצורך בניה עצמית
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נושא מס'  8על סדר היום -אישור השתתפות בהקצבת  400אלש"ח מהתקבולים לתאטרון

"הידית" הניתנים למועצה ממפעל הפיס לצורך שכירות ארוכת טווח והתאמת פעילות בהתאם
לתקציב הפנוי ושלא שוריין לפרויקטים בביצוע.

בעד –

הצבעה

( 5אלדד בר כוכבא ,מיכה מגידש ,יעקב צדקה ,רינה רונן ,נחמיה מנצור)
נגד – ( 2שרון בן צור ,אפרים מעודה)
נמנע – ( 1רון לירם)

החלטה
מליאת המועצה מאשרת השתתפות בהקצבת  400אלש"ח מהתקבולים לתאטרון "הידית"
הניתנים למועצה ממפעל הפיס לצורך שכירות ארוכת טווח והתאמת פעילות בהתאם לתקציב
הפנוי ושלא שוריין לפרויקטים בביצוע

נושא מס'  9על סדר היום -אישור העלאת שכר לעובד המועצה אייל שני מ 40% -ל 50% -משכר
בכירים לאור מינויו למנהל אגף מוניציפאלי ,כפוף לאישור משרד הפנים.

בעד –

הצבעה

( 5אלדד בר כוכבא ,מיכה מגידש ,יעקב צדקה ,רינה רונן ,נחמיה מנצור)
נגד – ( 2שרון בן צור ,רון לירם)
נמנע – ( 1אפרים מעודה)

החלטה
מליאת המועצה מאשרת העלאת שכר לעובד המועצה אייל שני מ 40% -ל 50% -משכר בכירים
לאור מינויו למנהל אגף מוניציפאלי ,כפוף לאישור משרד הפנים
נושא מס'  10על סדר היום -ביה"ס "ממלכתי כרכור"  -אישור זכות חתימה בחשבונות בנק
עבור כספי הורים וכספי הרשות המקומית לגב' לאה קראוס ת.ז( 055957435 .אישור קיים)
ולגב' חן אסרף ת.ז( 036710234 .אישור חדש) ולבטל זכות חתימה של גב' יעל מורי ת.ז.
.024347452
הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
מליאת המועצה מאשרת לביה"ס "ממלכתי כרכור" זכות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי
הורים וכספי הרשות המקומית לגב' לאה קראוס ת.ז( 055957435 .אישור קיים) ולגב' חן אסרף
ת.ז( 036710234 .אישור חדש) ולבטל זכות חתימה של גב' יעל מורי ת.ז024347452 .
נושא מס'  11על סדר היום -ביה"ס חקלאי "ברנקו וייס"  -אישור זכות חתימה בחשבונות בנק
עבור כספי הרשות המקומית בלבד לד"ר משה הרשקוביץ (אישור קיים) ולגב' שרית שמעון
יוחנן ת.ז( 040181414 .אישור חדש).
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הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
מליאת המועצה מאשרת לביה"ס חקלאי "ברנקו וייס" זכות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי
הרשות המקומית בלבד לד"ר משה הרשקוביץ (אישור קיים) ולגב' שרית שמעון יוחנן ת.ז.
( 040181414אישור חדש).



נחמיה מנצור לא נוכח באולם המליאה

נושא מס'  12על סדר היום -אישור נסיעת ראש המועצה (נבחר בשכר השוהה בתפקיד בחו"ל)
במימון חיצוני ולא במימון הרשות המקומית ,בהמשך להזמנה לאירוע חגיגות ה 70 -למדינת
ישראל המאורגנת ע"י השגרירות הישראלית בפריס בתאריכים .6.6.18 – 5.6.18
אלדד בר כוכבא  :מסביר את הסעיף .מדובר על פניה שהגיעה מהמש"מ.

בעד –

הצבעה

( 6אלדד בר כוכבא ,מיכה מגידש ,יעקב צדקה ,רינה רונן ,שרון בן צור ,רון לירם)
נמנע – ( 1אפרים מעודה)

החלטה
מליאת המועצה מאשרת נסיעת ראש המועצה (נבחר בשכר השוהה בתפקיד בחו"ל) במימון
חיצוני ולא במימון הרשות המקומית ,בהמשך להזמנה לאירוע חגיגות ה 70 -למדינת ישראל
המאורגנת ע"י השגרירות הישראלית בפריס בתאריכים 6.6.18 – 5.6.18


נחמיה מנצור שב לאולם המליאה

נושא מס'  13על סדר היום -אישור תברי"ם.
אריה רפפורט  :מציג את סעיפי התב"ר.
יעקב צדקה :מבקש לדון בתב"ר  925המוצג כאן בישיבה הבאה.
אלדד בר כוכבא  :תב"ר  925לא מאושר בשלב זה ויידחה לישיבה הבאה.
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החלטה

מליאת המועצה מאשרת את התברי"ם הבאים:
 – 904מרכיבי בטחון  – 2018חדש
 – 909רכישת משאית טיאוט – חדש
 – 908רכישת קווי מקורות ע"פ תכנית פיתוח – חדש
 – 912פיתוח מתחם לוקר – חדש
 – 467הרחבת חניון הרכבת – הגדלה
 – 913קווי מים וביוב בנווה גנים – חדש
 – 914התאמות נגישות פרטנית תשע"ח – חדש
 – 915תכנית תקשוב בביה"ס כרכור וישורון – חדש
 – 917עבודות שיפוץ בביה"ס חקלאי – חדש
 – 918בינוי גנ"י סמטת רותם – חדש
תב"ר  925לא מאושר וידחה לישיבה הבאה – שיפוץ חזיתות המתנ"ס – חדש

 21:30ישיבה נעולה

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

