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הישיבה התקיימה ביום חמישי כ"ד בסיון תשע"ח , 7.6.18 ,בשעה  19:00בבניין המועצה
בחדר הישיבות.
משתתפים  :אלדד בר כוכבא ,מיכה מגידש  ,אלי אטיאס ,רינה רונן  ,נחמיה מנצור ,הגר פרי יגור,
איציק לב ,אפרים מעודה.
נעדרים  :חיים געש  ,חיה בן צבי ,יעקב צדקה ,שרון בן צור ,יואב קעטבי  ,אבי כאכון ,רון לירם.
נוכחים  :רו"ח רן גלר – גזבר ומזכיר  ,עו"ד ג'ובראן ג'ובראן – יועמ"ש  ,אריה רפפורט –מהנדס
המועצה ,צילה כהן – מנהלת לשכה.
הישיבה מוקלטת  ,מתומללת ,מצולמת ומשודרת בשידור חי באתר האינטרנט של המועצה.
על סדר היום:
 .1הצעה לסדר בנושא מיזוג וקירור אולמות הספורט ברחבי המושבה – מוגשת ע"י מר
איציק לב.
 .2אישור המלצת ועדת תמיכות לשנת .2018
 .3המועצה תצטרף למועצות המקומיות והעיריות באזורנו בדרישה להרחיק את אסדות
הטיפול בגז.
 .4אישור זכויות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הורים לביה"ס יסודי "רימון":
 למנהלת גב' נועה יזדי ת.ז.034496489 . למזכירה גב' עדי כהן ת.ז 066050238 .או ליו"ר ועד ההורים מר פבלו סבסטיאןקבוט ת.ז.011175726 .
 .5אישור זכויות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הרשות המקומית לביה"ס יסודי
"רימון":
 למנהלת גב' נועה יזדי ת.ז.034496489 . למזכירה גב' עדי כהן ת.ז.06605023 . .6אישור זכויות חתימה בחשבון בנק עבור כספי הורים וחשבון בנק עבור כספי הרשות
המקומית לביה"ס תיכון "רימון":
 למנהלת גב' מיטב פריד ת.ז( 034820878 .במקום הגב' נועה יזדי). למזכירה גב' נורית יעקוביאן ת.ז.55512396 . .7אישור תברי"ם.
נושא מס'  1על סדר היום  -הצעה לסדר בנושא מיזוג וקירור אולמות הספורט ברחבי המושבה –
מוגשת ע"י מר איציק לב.
איציק לב  :מקריא ומסביר את ההצעה לסדר ואת הצעות ההחלטה.
רן גלר  :מתייחס להצעות ההחלטה ומציין כי נושא סמכות מנהלי הספורט כפי שמציע בהצעה
פועל כך גם כיום ויש לאבות הבית סמכות ושיקול דעת בהפעלת מיזוג (קיימים  2אולמות כאלה
בלבד להם יש מיזוג) .לעניין מאווררי ענק  ,הנושא מצוי זה מכבר בתהליכי בדיקה ובחינה של כלל
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ההיבטים ובעיקר היבטי בטיחות .היה וניווכח שזה יעיל וטוב ובטיחותי ולא רועש ויימצא המקור
התקציבי אזי נפעל בהתאם.
ברוב אולמות הספורט אם לא בכולם ,יש כיום מאווררים שהמועצה התקינה.
אלדד בר כוכבא  :ההצעה שלך במקום .איפה שחסר מאווררי קיר (אם יש כאלה) נשלים במיידית
ולגבי מאווררי הענק הנושא נמצא בבדיקה ובחינה של מקורות תקציב זמינים ונעדכן בתוצאותיו.
מציע לקבל את ההצעה אבל בכפוף למקור תקציבי.
במקביל ייבדקו שוב הקולות הקוראים.
הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
לקבל את ההצעה לסדר .ייבדקו האולמות ואם חסר מאווררי קיר ,יושלמו לאלתר .במקביל
תסתיים בחינה ובדיקה להתקנת מאווררי ענק ותתקבל החלטה בין היתר בכפוף למקור
תקציבי
נושא מס'  2על סדר היום  -אישור המלצת ועדת תמיכות לשנת .2018
רן גלר  :נותן סקירה לנושא תקציב התמיכות.
 שאלות של המשתתפים ומתן מענה והבהרות על סעיפי התמיכות.
מיכה מגידש  :מבקש שיירשם שיקוזז לבית"ר סך של .₪ 17,000
רן גלר  :זה הועבר בטעות ויוחזר כאמור.
איציק לב  :מבקש שתהיה למועצה רשימת ילדים (שחקנים) כדי לבצע בקרה.
מציע לצבוע כסף לפעילות שתואמת את רוח פעילות הרשות.
חלוקת מענקי לימוד – יש מלגות אז לא רואה צורך גם בחלוקת מענקי לימוד.
הגר פרי יגור  :מסתייגת לגבי החלוקה האי שוויונית בין תנועות הנוער.
מבקשת לתקן את הכותרת במקום "התמיכה עבור הפרוייקטים הבאים" ל "תאור הפעילות"
רן גלר  :הנוסחה לא השתנתה ואנו פועלים על פיה.
אפרים מעודה  :בסעיף תרבות אור הפרדס  ,מתנגד למילה עלון כחלק מתקציב התמיכות .מתנגד
לסעיף התמיכה לתאטרון "הידית" .מבקש להוסיף  ₪ 2000למקהלת "קולות בשדרה"
אלדד בר כוכבא  :מעלה להצבעה לאישור המלצת ועדת התמיכות לשנת .2018
הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
מליאת המועצה מאשרים את המלצת ועדת תמיכות לשנת 2018
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נושא מס'  3על סדר היום  -המועצה תצטרף למועצות המקומיות והעיריות באזורנו בדרישה
להרחיק את אסדות הטיפול בגז.
אלי אטיאס  :מסביר את הסעיף ומבקש את אישור המועצה להצטרף למועצות השכנות למאבק
חשוב זה כהחלטה רשמית.
הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
מליאת המועצה מאשרת הצטרפות למועצות המקומיות והעיריות באזורנו בדרישה להרחיק
את אסדות הטיפול בגז
נושא מס'  4על סדר היום  -אישור זכויות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הורים לביה"ס
יסודי "רימון":
 למנהלת גב' נועה יזדי ת.ז.034496489 . למזכירה גב' עדי כהן ת.ז 066050238 .או ליו"ר ועד ההורים מר פבלו סבסטיאןקבוט ת.ז.011175726 .
צילה כהן  :מסבירה את הסעיף.
הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
מליאת המועצה מאשרת זכויות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הורים לביה"ס יסודי
"רימון":
 למנהלת גב' נועה יזדי ת.ז.034496489 . למזכירה גב' עדי כהן ת.ז 066050238 .או ליו"ר ועד ההורים מר פבלוסבסטיאן קבוט ת.ז.011175726 .
נושא מס'  5על סדר היום – אישור זכויות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הרשות המקומית
לביה"ס יסודי "רימון":
 למנהלת גב' נועה יזדי ת.ז.034496489 . למזכירה גב' עדי כהן ת.ז.06605023 .צילה כהן  :מסבירה את הסעיף.
הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
מליאת המועצה מאשרת זכויות חתימה בחשבונות בנק עבור כספי הרשות המקומית לביה"ס
יסודי "רימון":
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נושא מס'  6על סדר היום – אישור זכויות חתימה בחשבון בנק עבור כספי הורים וחשבון בנק
עבור כספי הרשות המקומית לביה"ס תיכון "רימון":
 למנהלת גב' מיטב פריד ת.ז( 034820878 .במקום הגב' נועה יזדי). למזכירה גב' נורית יעקוביאן ת.ז.55512396 .צילה כהן  :מסבירה את הסעיף.
הצבעה
בעד – פה אחד
החלטה
מליאת המועצה מאשרת אישור זכויות חתימה בחשבון בנק עבור כספי הורים
וחשבון בנק עבור כספי הרשות המקומית לביה"ס תיכון "רימון":
 למנהלת גב' מיטב פריד ת.ז( 034820878 .במקום הגב' נועה יזדי). למזכירה גב' נורית יעקוביאן ת.ז.55512396 .

הגר פרי יגור עוזבת את אולם המליאה.

נושא מס'  7על סדר היום – אישור תברי"ם.
רן גלר  :מסביר את סעיפי התב"רים.
הצבעה
בעד – פה אחד

(נחמיה מנצור נמצא מחוץ לאולם המליאה ולא משתתף בהצבעה)
(הגר פרי יגור לא נמצאת באולם המליאה)

החלטה
מליאת המועצה מאשרת את התברי"ם הבאים:
 – 925שיפוץ חזיתות המתנ"ס  -חדש
 2 – 926כיתות יבילים לביה"ס "נועם" – חדש
 – 927יביל לביה"ס דמוקרטי "שבילים" ע"ש מנחם בגין – חדש
 – 928יביל לביה"ס ממלכתי כרכור – חדש
 – 929רכישת גנרטור נייד לאספקת חשמל בחירום – חדש
 – 930סלילת מדרכה ברחוב החרובים – חדש
 – 931קירוי מגרש כדורסל בביה"ס "שדות" – חדש
 – 932הסכם פיתוח מרכז מסחרי תבורי – חדש
 – 934נגישות פיזית ביה"ס דמוקרטי "שבילים" ע"ש מנחם בגין – חדש
שינויי תברי"ם
 – 904מרכיבי בטחון  – 2018הקטנה
 – 680הפרדה במקור של פסולת עירונית לשני זרמים  -הגדלה

 20:30ישיבה נעולה

_______________
רן גלר
מזכיר וגזבר המועצה

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

