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 .1אישור פרוטוקול ישיבת המליאה מחודש נובמבר – 2015

 הפרוטוקוליופץבימיםהקרוביםויובאלאישורבישיבההבאה.
 .2עדכונים (ע"י חן) –
.2.1המועצה פועלת  רבות בנושא ביטחון  ,הישוב שקט ,מדווח על הפעילות שנעשתה בגזרה
ע"יכוחותהביטחון.חשובלשמרשגרהככלשניתןולאפשרלבאיםלעבוד
.2.2המועצהתפעללהוצאתעדכונים  באתרהאינטרנט ובאפליקציה הישוביתבנושאכניסת
פועליםוביטחון.
.2.2המועצה זכתה ב : 5כוכבי יופי בתחרות "קריה יפה" ובתעודת   " 100כוכבי יופי" על
התמדה בזכיה של   20שנה ב : 5כוכבי יופי .הגיעה לשלב  הסופי בהתמודדות על דגל
היופי.התמדהשלשלושהראשימועצות.

.2.2בנושא הגירעון  ,לאחר פגישה עם מנכלי"ת משרד הפנים-הגב' אורנה הוזמן בכור-
והמלצתה  בוצעה פניה לשר הפנים לקבלת מענק מיוחד מתקנת "רזרבת השר" .מבקש
מחבריהמליאהלפנותלמשרדיםהשוניםבסיועבנושא.
 .2.5נגנב כסף מתיק של אמא בבית הספר  ,לאחר פעילות משטרתית מאומצת ,קב"ט הישוב
ומתנדביםאותרהכסףוהוחזרלבעליו.
.2.2קבוצתהכדורגלשלהילדיםזכתהמולבקעהי-ם.7-2
 .2.7הסתיימהבנייתוסלילתמבואנטףכוללשתילתהצמחיהוהעצים.
.2.2מספרהתלמידיםהמוסעיםמהישובבכליוםגדלהשנה,חדשותטובותאךיעלהלנויותר.
ירון:סוקראתמנגנוןתקצובמשרדהחינוך,משרדהחינוךלאעומדבתשלומיםבזמןלעת
עתה  .שמוליק :לאור המצב הביטחוני מתוגבר מערך ההסעה בכדי שילדים לא ישהו
בירושליםזמןרב.
.2.2מתבצעתאכיפהמוגברתבנושא כלביםמשוטטים באמצעותלוכד חיצוני.כלבשנתפס,
מזוההבאמצעותהשבבשלו,מצולםומלווהאלחצרביתו,בעלהכלבמקבלאתהקנס.
משטרת ישראל מגבירה את האכיפה בנושא חניה בישוב .יש להקפיד על חניה
.2.10
כחוק.
חן :מועצת הנוער מתפקדת יפה מאוד ,פנינה :סוקרת את הפעילות ואת הציוד
.2.11
שנתרם ע"י תושבים ,מציעה שנקיים דיון במליאה בנושא הנוער והמועדון  ,חן :מבקש
מפנינה להוביל את הפרויקט ,חן :שחף הציגה תכנית  ,תפעילי צוות קטן נעלה במליאה
ואפילואםצריךנעלהתב"רשחשובלכולם.
חן:אנחנובנוהלשלג,מוכנים.
.2.12
 .3שאילתות והצעות לסדר היום
חן:הפצתיתשובהלשאילתותשלעמיראריהןבמיילוהןמצורפותלפרוטוקולהישיבה.
 .4הקמת קרן חרום ובטחון
ירון:
.2.1 מציגאתמצבקרנותהמועצהואתהאומדניםלהכנסותהצפויותבקרנותהשונותוטבלת
השימושיםהמתוכננים(מצ"בלפרוטוקול).
.2.2מסביר שהקמת  הקרן מבוקשת ע"מ שממנה נוכל לתת מענה לתקצוב תב"רים בנושאי
חרוםובטחון.הדברנעשהלאחרהתייעצותעםקולגותמיו"ש,הפועליםבאופןדומהובכל
מקרה,ההחלטהשלהמליאהטעונהאישורשלהממונהעלהמחוז.
הצבעה על אישור פתיחת הקרן תבוצע בישיבת המליאה הבאה.
 .5הלוואה מקרן שיקום מים לקרן היטל ביוב
ירון:
.5.1קרן"היטלביוב" נועדהלממןאתפרעון"הלוואותהביוב"שנלקחוע"מלממןאתחלקה
שלהרשותבהקמתמאסףביוב"כסלון".

.5.2הקרן נמצאת בגרעון תזרימי בשל העובדה שאנו משלימים בשנה הקרובה את פרעון
ההלוואות ,בעוד שלאור עיכוב בהוצאת היתרי בניה (בעיקר למתחם יבלונקה ולמרכז
המסחרי),יתאחרוההכנסותבגיןהיטליביוב,המתקבליםמהוצאתהיתריבניהחדשים.

חיים :האם ניתן לקחת ההלוואה מקרן מים שלב ב'  ובכך לאפשר לא לעכב ביצוע עבודות
שיקוםמערכתהמיםבשלבא'?
ירון:אפשרי.
הצבעה על אישור ההלוואה תבוצע בישיבה הבאה.
 .6פתיחת תב"ר לתיקון ליקויי בטיחות והצללות בחצרות מוסדות חינוך וגני משחקים

.2.1סכוםהתב"ר:112אלף.₪ 
.2.2מקורתקציבי:מענקפיתוחמשרדהפניםלשנת.2015
החלטה :מאושר פה אחד.
 .7פתיחת תב"ר לעבודות בחרום
.7.1סכוםהתב"ר:100אלף.₪ 
.7.2מקורתקציבי:קרןחרוםובטחון.
.7.2 מטרה:ביצועעבודותבחרוםכגון:שלג,מצבבטחוניוכד'.
הצבעה על אישור התב"ר תבוצע בישיבה הבאה.
 .8פתיחת תב"ר להחלפת טנדר בטחון
.2.1סכוםהתב"ר:
.2.2מקורתקציבי:





220אלף.₪



משרדהבטחון–125אלף .₪
מכירתטנדרישן–25אלף .₪
קרןחירוםובטחון–50אלף.₪

הצבעה על אישור התב"ר תבוצע בישיבה הבאה.
 .9פתיחת תב"ר שיפוץ וחידוש ציוד המתנ"ס
.2.1סכוםהתב"ר:100אלף.₪
.2.2מקורתקציבי:קרןחלףהיטלהשבחה.
הצבעה על אישור התב"ר תבוצע בישיבה הבאה.

 .10סגירת תב"רים שפעילותם הסתיימה:
תב"רהנגשתמבנההמועצהלנכים(תב"ר)122–
.10.1
 .10.1.1תקציבהתב"ר–122,000.₪
 .10.1.2ביצועבפועל–122,152.22.₪
 .10.1.2סטטוס:העבודההושלמהוהתקבלוכספיהמענקממשרדהפנים(122אלף.)₪

החלטה (פה אחד) :סגירת התב"ר וכיסוי הגרעון בסך ₪ 154.22 :מקרן חלף היטל השבחה.
תב"רבינויביתהספרהיסודי(תב"ר)122–
.10.2
 .10.2.1תקציבהתב"ר–12,020,000.₪
 .10.2.2ביצועבפועלהכנסות–12,020,022₪.
 .10.2.2ביצועבפועלהוצאות–12,012,272.75.₪
 .10.2.2סטטוס:העבודההושלמהוהתקבלומענקימשרדהחינוך.
החלטה (פה אחד) :סגירת התב"ר והעברת העודף בסך ₪ 568.25 :לקרן חלף היטל השבחה.
הערה חשובה  :המועצה פנתה למשרד החינוך בבקשה לקבלת תוספת מענקים בגין הוצאות
פיתוח היקפי חריגות .הבקשה נמצאת עדיין בבדיקה במשרד .במידה ויתקבלו מענקים נוספים
מהמשרד,הםיופקדובקרןהפיתוח(חלףהיטלהשבחה) .
תב"רהוספתכיתהיבילהלביה"סהיסודי(תב"ר)125–
.10.2
 .10.2.1תקציבהתב"ר–100,000.₪
 .10.2.2ביצועבפועל–101,750.₪
 .10.2.2סטטוס–העבודההושלמה.
החלטה (פה אחד) :סגירת התב"ר וכיסוי הגרעון בסך ₪ 1,750 :מקרן חלף היטל השבחה.
 .11מועדי ישיבות מליאה בחודש דצמבר

במקורנקבעוישיבותלתאריכים:,2/12,12/12,22/12.20/12

לבקשתחבריהמליאה,הישיבהשנקבעהלתאריך:2/12מתבטלת.



מאשר הפרוטוקול
רשם הפרוטוקול
חן פיליפוביץ ,ראש המועצה 
ירוןארנון 
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