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 מר חן פיליפוביץ -ראש המועצה  נוכחים:
 גב' רוית מזרחי -חברי מליאה  
   
 גב' ענת קנפו  
 בן שושן גב' דניאלה  
 מר מנחם מור  
 מר חיים מנדל שקד   
 גב' פנינה בן עמי איצקוביץ  

  חסר באישור                       מר שי רטר  -חברי מליאה  חסרים:
 מר עמיר אריהן   

 מר ירון ארנון -מזכיר גזבר  משתתפים:
 מר שי ציפורי  -מבקר פנים  
 שמואל סורקמר  - מנהל משאבי אנוש 
  עו"ד גילי רוגל   -יועמ"ש  

 
 

 על סדר היום:
 

  – 2015נובמבר טוקול ישיבת המליאה מחודש אישור פרו .1


 הפרוטוקוליופץבימיםהקרוביםויובאלאישורבישיבההבאה.

 

 –)ע"י חן(  עדכונים .2

רבותהמועצהפועלת.2.1 בנושאביטחון הישובשקט, מדווחעלהפעילותשנעשתהבגזרה,
 לבאיםלעבודרחשובלשמרשגרהככלשניתןולאפשטחון.יע"יכוחותהב

הישוביתבנושאכניסתובאפליקציהבאתרהאינטרנטעדכוניםתפעללהוצאתהמועצה.2.2
 טחון.יבופועלים

.2.2 ב: זכתה ובתעוד5המועצה יפה" "קריה בתחרות יופי על100"תכוכבי יופי" כוכבי
 של בזכיה ב:20התמדה יופי.5שנה דגלכוכבי על בהתמודדות הסופי  לשלב הגיעה

 התמדהשלשלושהראשימועצות.היופי.



 
מנכלי.2.2 עם פגישה לאחר , הגירעון הפנים"בנושא משרד בכור-ת הוזמן אורנה -הגב'

 השר".והמלצתה "רזרבת מתקנת מיוחד מענק לקבלת הפנים לשר פניה מבקשבוצעה
 וניםבסיועבנושא.מחבריהמליאהלפנותלמשרדיםהש

קב"טהישוב.2.5 לאחרפעילותמשטרתיתמאומצת, , נגנבכסףמתיקשלאמאבביתהספר
 ומתנדביםאותרהכסףוהוחזרלבעליו.

 .7-2ם-דורגלשלהילדיםזכתהמולבקעהיקבוצתהכ.2.2

 הסתיימהבנייתוסלילתמבואנטףכוללשתילתהצמחיהוהעצים..2.7

,חדשותטובותאךיעלהלנויותר.השנהבכליוםגדלמספרהתלמידיםהמוסעיםמהישוב.2.2
בזמןלעתמשרדהחינוךלאעומדבתשלומיםסוקראתמנגנוןתקצובמשרדהחינוך,ירון:

. ישהועתה לא שילדים בכדי ההסעה מערך מתוגבר הביטחוני המצב לאור שמוליק:
 בירושליםזמןרב.

כלבשנתפס,לוכדכלביםמשוטטיםבאמצעותושאבנמוגברתאכיפהמתבצעת.2.2 חיצוני.
 בעלהכלבמקבלאתהקנס.,ביתואלחצרומלווהמזוההבאמצעותהשבבשלו,מצולם

בישוב. .2.10 חניה בנושא האכיפה את מגבירה ישראל חניהימשטרת על להקפיד ש
 כחוק.

חן: .2.11 מאוד, יפה מתפקדת הנוער הציודמועצת ואת הפעילות את סוקרת פנינה:
תושבים שנתרםע"י במליאהבנושאהנוערמציעה, מבקשוהמועדוןשנקייםדיון חן: ,

 נעלהבמליאהשחףהציגהתכניתחן:מפנינהלהובילאתהפרויקט, צוותקטן תפעילי ,
 "רשחשובלכולם.ואפילואםצריךנעלהתב

 חן:אנחנובנוהלשלג,מוכנים. .2.12

 

 שאילתות והצעות לסדר היום .3
 .והןמצורפותלפרוטוקולהישיבהבמיילשלעמיראריהן:הפצתיתשובהלשאילתותןח 

 

 הקמת קרן חרום ובטחון  .4
 :רוןי

מציגאתמצבקרנותהמועצהואתהאומדניםלהכנסותהצפויותבקרנותהשונותוטבלת.2.1
 השימושיםהמתוכננים)מצ"בלפרוטוקול(.

.2.2 שהקמת בנושאימסביר תב"רים לתקצוב מענה לתת נוכל שממנה ע"מ מבוקשת הקרן
חרוםובטחון.הדברנעשהלאחרהתייעצותעםקולגותמיו"ש,הפועליםבאופןדומהובכל

 מקרה,ההחלטהשלהמליאהטעונהאישורשלהממונהעלהמחוז.
   
 הצבעה על אישור פתיחת הקרן תבוצע בישיבת המליאה הבאה.  

 

 הלוואה מקרן שיקום מים לקרן היטל ביוב .5
  ירון:

נועדהלממןאתפרעון"הלוואותהביוב"שנלקחוע"מלממןאתחלקהקרן"היטלביוב".5.1
 שלהרשותבהקמתמאסףביוב"כסלון".



 
.5.2 נמצאת פרעוןבגרעוןהקרן את הקרובה בשנה משלימים שאנו העובדה בשל תזרימי

בה עיכוב שלאור בעוד ולמרכזההלוואות, יבלונקה למתחם )בעיקר בניה היתרי וצאת
 המסחרי(,יתאחרוההכנסותבגיןהיטליביוב,המתקבליםמהוצאתהיתריבניהחדשים.


חיים מים לקחתההלוואהמקרן האםניתן עבודות: ביצוע לאלעכב לאפשר ובכך  ב' שלב

 שיקוםמערכתהמיםבשלבא'?
 :אפשרי.ירון

 וואה תבוצע בישיבה הבאה.הצבעה על אישור ההל

 

 פתיחת תב"ר לתיקון ליקויי בטיחות והצללות בחצרות מוסדות חינוך וגני משחקים  .6

 

 .₪אלף112סכוםהתב"ר:.2.1

 .2015מקורתקציבי:מענקפיתוחמשרדהפניםלשנת.2.2
 החלטה: מאושר פה אחד.

 

 פתיחת תב"ר לעבודות בחרום .7

 

 .₪אלף100סכוםהתב"ר:.7.1

 יבי:קרןחרוםובטחון.מקורתקצ.7.2

 מטרה:ביצועעבודותבחרוםכגון:שלג,מצבבטחוניוכד'..7.2
 

 הצבעה על אישור התב"ר תבוצע בישיבה הבאה.

 

 פתיחת תב"ר להחלפת טנדר בטחון .8

 

 .₪אלף220סכוםהתב"ר:.2.1

.₪אלף125–משרדהבטחוןמקורתקציבי:.2.2
.₪אלף25–מכירתטנדרישן
 .₪אלף50–קרןחירוםובטחון

 
 הצבעה על אישור התב"ר תבוצע בישיבה הבאה.

 

 פתיחת תב"ר שיפוץ וחידוש ציוד המתנ"ס .9

 

 ₪.אלף100סכוםהתב"ר:.2.1

 מקורתקציבי:קרןחלףהיטלהשבחה..2.2
 

 הצבעה על אישור התב"ר תבוצע בישיבה הבאה.



 
 סגירת תב"רים שפעילותם הסתיימה: .10

 –(122ב"רהנגשתמבנההמועצהלנכים)תב"רת .10.1

 ₪.122,000–תקציבהתב"ר .10.1.1

 ₪.122,152.22–ביצועבפועל .10.1.2

 ₪(.אלף122סטטוס:העבודההושלמהוהתקבלוכספיהמענקממשרדהפנים) .10.1.2


 מקרן חלף היטל השבחה.₪  154.22: סגירת התב"ר וכיסוי הגרעון בסך: החלטה )פה אחד( 

 

 –(122ספרהיסודי)תב"רתב"רבינויביתה .10.2

 ₪.12,020,000–תקציבהתב"ר .10.2.1

 ₪.12,020,022–ביצועבפועלהכנסות .10.2.2

 ₪.12,012,272.75–ביצועבפועלהוצאות .10.2.2

 סטטוס:העבודההושלמהוהתקבלומענקימשרדהחינוך. .10.2.2
 

 לקרן חלף היטל השבחה.₪  568.25: סגירת התב"ר והעברת העודף בסך: החלטה )פה אחד( 
 

חשובההע הוצאותרה בגין מענקים תוספת לקבלת בבקשה החינוך למשרד פנתה המועצה :
מענקיםנוספים במידהויתקבלו בבדיקהבמשרד. הבקשהנמצאתעדיין חריגות. פיתוחהיקפי

מהמשרד,הםיופקדובקרןהפיתוח)חלףהיטלהשבחה(.

 

 –(125תב"רהוספתכיתהיבילהלביה"סהיסודי)תב"ר .10.2

 ₪.100,000–בהתב"רתקצי .10.2.1

 ₪.101,750–ביצועבפועל .10.2.2

 העבודההושלמה.–סטטוס .10.2.2
 

 מקרן חלף היטל השבחה.₪  1,750: סגירת התב"ר וכיסוי הגרעון בסך: החלטה )פה אחד( 

 

 מועדי ישיבות מליאה בחודש דצמבר  .11


 .20/12,22/12,12/12,2/12במקורנקבעוישיבותלתאריכים:

 מתבטלת.2/12אה,הישיבהשנקבעהלתאריך:לבקשתחבריהמלי





 מאשר הפרוטוקול   רשם הפרוטוקול                           
חן פיליפוביץ, ראש המועצהירוןארנון     


------------------------------------


