פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 127201/
שהתקיימה ביום ראשון י"א תשרי תשע"ח 101/01/
בשעה  - 10://בלשכת ראש המועצה.
פרוטוקול
נוכחים :מר יצחק רייך -ראש המועצה
מר פינחס ברויאר
מר שלמה הומינר
מר יואב טל
מר שרגא המאירי
חסרים :מר דן כהן -סגן רה"מ ומ"מ
מר נתנאל חיאק
מר חננאל דחבש
מר אברהם מישקובסקי
משתתפים נוספים :עו"ד לירן כהן  -יועץ משפטי למועצה

על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

אשור פרוטוקול  ,107201/ו.117201/ -
פתיחת תב"ר מס'  1/22לתכנון גבעת הפרסה בסך  5מיליון  ₪במימון משרד השיכון.
אשור הקמת ועדת שמות.
אשור המועצה כיזמית של תוכנית הרחבת חיבור רח' שימעונוביץ לרח' הרב קוק (השלמה
להחלטה שהתקבלה בישיבה .)471/
אשור ההקצאות למוסדות חינוך ודת שבוצעו החל משנת  2012עפ"י הרשימה המצורפת
בהתאם לחוות דעת היועמ"ש (מצ"ב).
ברכות לחג הסוכות.

סעיף  :1אשור פרוטוקול  ,107201/ו.117201/ -
ר"ה :לפרוטוקול  1071/התקבלו הערות לגבי מדיניות המועצה ,השינויים הם לגבי
ההתייחסות לגבי תוספת קומות מעל קומת הכניסה למבנה ולא מעל מפלס הכביש,
וכן בסעיף  4אפשרות הוספת מחסנים ליח"ד הקיימות.
האם יש התנגדות להוספת השינויים הנ"ל.
אין התנגדות.
הפרוטוקול המעודכן יובא לאישור המליאה בישיבה הבאה.
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ר"ה :האם יש הערות לפרוטוקול  1171/בנושא עדכון התקציב .
אין התנגדות.
המועצה מאשרת אשור פרוטוקול  ,107201/ו.117201/ -
סעיף  :2פתיחת תב"ר מס'  1/22לתכנון גבעת הפרסה בסך  5מיליון  ₪במימון משרד השיכון.
ר"ה :משרד השיכון מעסיק יועצים רבים והבירוקרטיה גדולה מאוד שגורמים לעיכובים
בתכנון .בהסכמה עם המועצה ומאחר ומשרד השיכון רוצה לקדם את גבעת הפרסה
הכסף יועבר למועצה שתחתום חוזים עם היועצים של משרד השיכון לתכנון גבעת
הפרסה.
מובהר שהמועצה לא תעביר כסף שלא קבלה בפועל.
ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת פתיחת תב"ר מס'  1/22לתכנון גבעת הפרסה בסך  5מיליון  ₪במימון
משרד השיכון.
סעיף  :3אשור הקמת ועדת שמות.
ר"ה :בקרתי אצל הראשון לציון בנושא הכיכר שיקרא ע"ש מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל והוא
ביקש שגם הרחוב יקרא על שמו.
המלצה בנושא קביעת השמות נדרשת ע"י ועדת שמות שהינה ועדת רשות  ,ולכן אנו
צריכים להקים ועדה זו.
פנחס :ישנם גם רחובות קטנים נוספים שצריכים לתת להם שמות.
ר"ה :אני מקווה לעשות טקס בתחילת חודש חשוון ולכן הנושא הזה דחוף.
ועדת השמות המומלצת הינה של  5חברי מועצה והם :אבי מישקובסקי ,שלמה הומינר,
שרגא המאירי ,יואב טל ,דן כהן ואבי ישמש כיו"ר.
ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד.
המועצה מאשרת אשור הקמת ועדת שמות.
סעיף  :4אשור המועצה כיזמית של תוכנית הרחבת חיבור רח' שימעונוביץ לרח' הרב קוק
(השלמה להחלטה שהתקבלה בישיבה .)471/
ר"ה :בהמשך להחלטה הקודמת בנושא צריך להחליט שהמועצה תשמש גם כיזמית של
התוכנית.
ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד.
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המועצה מאשרת אשור המועצה כיזמית של תוכנית הרחבת חיבור רח' שימעונוביץ לרח' הרב
קוק.
סעיף  :5אשור ההקצאות למוסדות חינוך ודת שבוצעו החל משנת .2012
ר"ה :כל ההקצאות ברשימה זו אושרו בעבר ע"י מליאת המועצה .
עו"ד לירן :משרד הפנים מבקש שכאשר מאשרים הקצאה צריכה להיות מונחת חוות דעת של
היועמ"ש לפי ההחלטה.
חוות הדעת שהועברה יחד עם הזימון ורשימת ההקצאות מונחות עתה לפני חברי
ולפני קבלת החלטה ואנו מאשרים את ההקצאות שהועברו בעבר.
ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד.
המועצה מאשרת את ההקצאות בנספח בהתאם לחוות הדעת.

הישיבה הסתיימה ב11:30-
רשם :גדעון בן אברהם
מזכיר המועצה
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