
 

 

 

 

 

 

 40/15 פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין

 

 2016לספטמבר  27מיום 

 

 

 

 ראש המועצה   –: אבי הררי נוכחים

 סגן ראש המועצה    –עו"ד יול ברדוש             

 סגן ראש המועצה  –דרור ריבובסקי             

 חבר   –עמרי פלד             

 חברה –שני -לימור גיל           

 חבר  –ערן אליאס            

 חברה  –יפה עובדיה            

 חבר   –יוסי אלבז            

 

 חבר  –: עוז כהן חסרים

 חבר  –עו"ד אנינה דינר            

 חברה   –זיו קמיני            

 

 

 גזבר המועצה  –: אשר שמע משתתפים

 יועמ"ש  –עו"ד קרן קדמי                 

 מהנדסת המועצה  –אינה קיסילנקו                 

 

 

 על סדר היום: 

 

 . 2016לשנת   2. אישור דו"ח רבעון 1

 

 . 2016. דיון והחלטה בנוגע לחלוקת תמיכות לשנת התקציב 2

 

 . אישור תב"רים: 3

 מערב  212השלמת פיתוח  1339א. עדכון תב"ר 

 ד התחבורה התקבל אישור ממשר –תכנון כיכר השרון/הנוטע  1355ב. עדכון תב"ר 

 התקבל אישור ממשרד התחבורה  –תכנון כיכר הנוטר/הבנים  1356ג. עדכון תב"ר 

 אש"ח   200הגדלה  –שיפוצי קיץ גנ"י  1376ד. עדכון תב"ר 

 אש"ח  100הגדלה  –ספר יסודיים -שיפוצי קיץ בתי 1377ה. עדכון תב"ר 

 אש"ח  100הגדלה  –יסודיים(  שיפוץ מוסדות חינוך )גני ילדים  + בתי ספר 1367ו. עדכון תב"ר 

 גנ"י 2תכנון וביצוע גן ציבורי בונה הארץ חניה +  1273ז. עדכון תב"ר 

 אש"ח  20אושרה תמיכה בסך  – 2016-2017איכות הסביבה תכנית חינוכית  1383ח. אישור תב"ר 

 שדרוג גינת כלבים רח' הברקן  1384ט. אישור תב"ר 

 מתקן שטיפה שיפור והתאמת  1385י. אישור תב"ר 

 תכנון רח' המחתרת   1386יא. אישור תב"ר 

 



 

 

 

 

 

 

 סדר היום:  

 

  2016לשנת  2. אישור דו"ח רבעון 1

 

 לעיונם.  2016יוני -חברי המועצה קיבלו את הדו"ח החצי שנתי ינואר  אשר שמע:

את הדו"ח החצי שנתי והדו"ח הסכור ע"י משרד רואה חשבון חיצוני שמונה ע"י משרד הפנים לבצע 

 הביקורת תואמים כך שאישור מליאת המועצה יהווה אישור לשני הדוחות. 

 

 אש"ח  75,089 – 2016סה"כ התקציב הרגיל המאושר  לשנת 

 אש"ח  3,739 –העודף לראשית השנה 

 אש"ח  158 –העודף בתקופת הדו"ח 

 אש"ח  3,897 –סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל 

 אש"ח  38,244 – 2-16יוני  –סה"כ הכנסות ינואר 

 אש"ח  38-086 – 2-16יוני  –סה"כ הוצאות ינואר 

 

 תקציב בלתי רגיל 

 אש"ח 14,341 –עודפי תב"רים זמניים בניכוי גרעונות זמניים 

 אש"ח  34,951  –קרנות פיתוח לא מתוקצבות 

 

 אבקש לאשר את הדוח החצי שנתי ואת הדו"ח הסכור. 

 מצא תואם את הממצאים. הדו"ח נבדק ע"י משרד רואה חשבון חיצוני ונ 

 

 כפי שהוצג ע"י גזבר המועצה  : לאשר את הדו"חהצעת החלטה

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

  2016. דיון והחלטה בנוגע לחלוקת תמיכות לשנת התקציב 2

 

אני מתכוון   2017ועדת השלושה, לקראת התמיכות לשנת : חברי המועצה קיבלו את המלצת אבי הררי

 ים לקבלת החלטה לפני הבאת התמיכות לדיון ואישור במליאת המועצה.לצרף חברי מועצה שיהיו שותפ

 

 : תנועת הנוער העובד והלומד קיבלה סכום נמוך ביחס לתנועות האחרות.ערן אליאס

 

: תנועת הנוער העובד והלומד פועלת בישוב מספר חודשים, הקצינו להם מיקום, ובפגישה  אבי הררי

ר העובד והלומד סיכמנו כי בשנה הראשונה לא נאשר כל  הראשונה שנערכה בהשתתפות הנהגת הנוע

₪. זאת ועוד עפ"י הקריטריונים שאושרו ע"י  5,000הקצבה. יחד עם זאת המועצה אישרה סכום של 

משתתפים לא תבוא לדיון. ובכל זאת אושרה לתנועצ   50 -מליאת המועצה . תנועה שמס' חבריה יפחת מ

ספר מחוץ לשיוב  -עקיבא לומדים בבתי-ור כי ילדי תנועת בני הנוער העובד והלומד הקצבה. צריך לזכ

 בתיה, הרצליה ונתניה. -, רעננה, כפרמונד-קדימה, תל

 ספר מחוץ לישוב.  -עקיבא מאחדת את הילדים המפוזרים בבתי-תנועת בני

 

 : לאשר את המלצת ועדת השלושה המצורפת לפרוטוקול. הצעת החלטה

 הצבעה פה אחד  



 

 

 

 

 

 

 "רים: . אישור תב3

 

 מערב  212השלמות פיתוח  – 1339א. עדכון תב"ר 

 אש"ח   400תוספת     

 

 

 תב"ר לאישור                            תב"ר קיים                                         

 תקבולים:

 ₪  1,220,000                       ₪ 820,000קרנות הרשות                       

 ₪  ₪1,220,000                        820,000                                 סה"כ 

 

 

 תשלומים: 

 ₪  ₪1,110,000                       760,000עב' קבלניות                         

 ₪     110,000                     ₪    60,000תכנון ופיקוח                        

 ₪     ₪1,220,000                       820,000                                  סה"כ

 

 מערב, ברחובות שדמה, ציפורן, חלק מרחוב הצורית.    212מדובר בהשלמות פיתוח במתחם  אבי הררי:

 

 : לאשר את התב"רהצעת החלטה

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 התקבל אישור ממשרד התחבורה   –תכנון כיכר השרון/הנוטע  – 1355ב. עדכון תב"ר 

 ₪   63,000בסך 

 

 

 תב"ר לאישור                                   תב"ר קיים                                

 

 תקבולים: 

 ₪  ₪120,000                               120,000קרן ה. כבישים           

 ₪   63,000                                                משרד התחבורה         

 ₪  ₪183,000                               120,000סה"כ                        

 

 

 תשלומים: 

 ₪  183,000                             ₪  120,000תכנון ופיקוח             

 ₪  183,000               ₪                120,000סה"כ                       

 

 

 עדכון תב"ר. קיבלנו השתתפות כספית ממשרד התחבורה  אבי הררי:

 : לאשר את התב"רהצעת החלטה

 הצבעה פה אחד  



 

 

 

 

 

 

 התקבל אישור מימון משרד התחבורה   –תכנון כיכר הנוטר/הבנים  – 1356ג. עדכון תב"ר 

 ₪   91,000בסך 

 

 תב"ר לאישור                                    ר קיים תב"                             

 

 תקבולים: 

 ₪  ₪120,000                               120,000קרן ה. כבישים         

 ₪   91,000                                                משרד התחבורה       

 ₪  211,000                        ₪       120,000סה"כ                      

 

 תשלומים: 

 ₪  211,000                              ₪ 120,000תכנון ופיקוח            

 ₪      ₪211,000                               120,000סה"כ                      

 

 

 קיבלנו השתתפות כספית ממשרד התחבורה. אבי הררי:

 

 : לאשר את התב"רלטההצעת הח

 

 הצבעה פה אחד  

 

 

 

 אש"ח.   200 -הגדלה ב –שיפוצי קיץ גנ"י  – 1376ד. עדכון תב"ר 

 

 תב"ר קיים                                   תב"ר לאישור                             

 

 תקבולים: 

 ₪  ,000,0001                                ₪   800,000קרנות הרשות        

 ₪  ₪1,000,000                                  800,000סה"כ                   

 

 

 תשלומים: 

 ₪     ₪950,000                                   800,000עב' קבלניות         

 ₪        50,000                                                  תכנון ופיקוח         

 ₪  1,000,000                                      800,000סה"כ                  

 

 

 ות מהחוזה?  : האם היו חריגערן אליאס

 

 : לא היו חריגות מהחוזה.  אינה קיסילנקו

 

 : לאשר את התב"רהצעת החלטה

 הצבעה פה אחד  



 

 

 

 

 

 

 אש"ח   100הגדלה של   –יים ספר יסוד-שיפוצי קיץ בתי – 1377ה. עדכון תב"ר 

 

 

 תב"ר לאישור                                      תב"ר קיים                                       

 

 

 תקבולים: 

 ₪      900,000                                ₪   800,000                  קרנות הרשות

 ₪  ₪900,000                                   800,000 סה"כ                             

 

 

 

 תשלומים: 

 ₪  ₪850,000                                    800,000עב' קבלניות                    

 ₪   50,000                                                      תכנון ופיקוח                

 ₪  ₪900,000                                    800,000                        סה"כ     

 

 

 

 : גם בחוזה זה לא היו חריגות. אינה קיסילנקו

 

 : לאשר את התב"רהצעת החלטה

 

 הצבעה פה אחד  

 

 

 

 

 100 -הגדלת תב"ר ב –ספר יסודיים( -שיפוץ מוסדות חינוך )גנ"י+בתי – 1367ו. עדכון תב"ר 

 ח אש"

 

 

 תב"ר לאישור                                          תב"ר קיים                                  

 

 

 תקבולים: 

 ₪  600,000                                    ₪  500,000             קרנות הרשות

 ₪  600,000             ₪                         500,000סה"כ                         

 

 

 תשלומים: 

 ₪  ₪550,000                                     470,000עב' קבלניות                

 ₪    50,000                                   ₪    30,000               תכנון ופיקוח

 ₪  600,000                      ₪               500,000סה"כ                         



 

 

 

 

 

 

 : מדובר בתב"ר אחזקה שוטפת של מוסדות חינוך אינה קיסילנקו

 

 : לאשר את התב"רהצעת החלטה

 

 הצבעה פה אחד  

 

 

 גנ"י  2 -תכנון וביצוע גן ציבורי בונה הארץ חניה ו – 1273ז. עדכון תב"ר 

 

 

 תב"ר לאישור                                         תב"ר קיים                                  

 

 

 תקבולים: 

 ₪  ₪1,649,000                                  1,649,000משרד החינוך             

 ₪  ₪1,819,442                                  1,439,642קרנות הרשות            

 ₪            2,228,558                                ₪  2,228,558קרן מענק מים וביוב    

 ₪ ₪5,697,000                                  5,317,200סה"כ                        

 

 תשלומים: 

 ₪  ₪5,267,000                                   4,902,000עב' קבלניות              

 ₪     ₪100,000                                      100,000רכישת ציוד יסודי      

 ₪     330,000                                 ₪     315,200הוצ' תכנון ופיקוח      

 ₪  ₪5,697,000                                   5,317,200סה"כ                      

 

 

 

דרישות כיבוי אש והתאמה  דות אנו נדרשים לעדכן את התב"ר בגין: עם סיום העבו אינה קיסילנקו

 רכישת ציוד לגנים. ו לדרישות הג"א,

 

 : לאשר את התב"רהצעת החלטה

 

 הצבעה פה אחד  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 אושרה תמיכה  – 2017-2016תכנית חינוכית   –איכות הסביבה  – 1383ח. אישור תב"ר 

 אש"ח  20בסך 

 

 תקבולים: 

 ₪  20,000להגנת הסביבה           המשרד 

 ₪  20,000קרנות הרשות                       

 ₪  40,000סה"כ                                  

 

 תשלומים: 

  ₪ 40,000עב' קבלניות                         

 ₪   40,000סה"כ                                  

 

 

 

 

 אש"ח. 20משרד לאיכות הסביבה תמיכה בסך  : אושרה ע"י האבי הררי

 

 : היכן מתבצעת הפעילות?  ערן אליאס

 

: במוסדות החינוך. יש לנו בתי ספר וגני ילדים ירוקים. יש תכנית מובנת של המשרד לאיכות אבי הררי

 הסביבה.  

 

 : לאשר את התב"רהצעת החלטה

 

 הצבעה פה אחד  

 

 

  ח' הברקן שדרוג גינת כלבים ר – 1384ט. אישור תב"ר 

 

 תקבולים: 

 ₪  160,000קרנות הרשות                   

 ₪  160,000סה"כ                              

 

 תשלומים: 

 ₪  160,000עב' קבלניות                     

 ₪  160,000סה"כ                              

 

 

 : לאשר את התב"רהצעת החלטה

 

 הצבעה פה אחד 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 שיפור והתאמת מתקן שטיפה  – 1385י. אישור תב"ר 

 

 תקבולים: 

 ₪  100,000קרנות הרשות                   

 ₪  100,000סה"כ                              

 

 תשלומים: 

 ₪    80,000עבודות קבלניות                

 ₪    20,000תכנון ופיקוח                    

 ₪  100,000                      סה"כ        

 

 

 

: המשרד לאיכות הסביבה חייב את הרשות לבצע מתקן שטיפה וכן מתקן לפריקת ופינוי אבי הררי

החומרים שנשאבו ממכונת הטיאוט. כמו כן יש לגדר את המתחם שממוקם באזור התעשייה. בשטח זה 

 נבנה מחסן החירום.  

 

 : לאשר את התב"רהצעת החלטה

 

 פה אחד  הצבעה 

 

 תכנון רחוב המחתרת   1386יא. אישור תב"ר 

 

 תקבולים: 

 ₪  120,000קרנות הרשות                   

 ₪  120,000סה"כ                              

 

 תשלומים: 

  ₪ 120,000תכנון ופיקוח                     

 ₪  120,000סה"כ                               

 

 

 

: הישוב גדל. על מנת שלא ליצור עומסים על רחובות מסוימים אנחנו פועלים לפתיחת כבישים  יאבי הרר

 בכל רחבי המושבה.  

 

 : לאשר את התב"רהצעת החלטה

 

 הצבעה פה אחד 

 

 

 _____________________                         __________________________ 



 ראש המועצה  –אבי הררי                                מזכיר המועצה          –אלי גטר        


