פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 27202/
שהתקיימה ביום ראשון כ"ג שבט תשע"ז 21727202/
בשעה  -21:00בלשכת ראש המועצה.
פרוטוקול
נוכחים :מר יצחק רייך -ראש המועצה
מר דן כהן -סגן רה"מ ומ"מ
מר פינחס ברויאר
מר שלמה הומינר
מר יואב טל
מר נתנאל חייאק
מר שרגא המאירי
חסרים :מר אברהם מישקובסקי
מר חננאל דחבש
משתתפים נוספים :מר דוד בלויגרונד -גזבר המועצה
מר משה אדלר -עוזר רה"מ
עו"ד לירן כהן-יועמ"ש

על סדר היום:
.2
.2
.0
.4
.5

אשור פרוטוקול .27202/
אשור תב"ר מס'  -2/01בנית מעון יום בגבעה ג' בסך  068866000ש"ח במימון משרד
הכלכלה.
אשור תב"ר מס'  -2/20הסדרת מדרכה ברח' הכלניות בסך  ₪ 2006000במימון משרד
התחבורה.
אשור תב"ר מס'  -2/22השלמת קטע דרך רח' שמעונוביץ בסך  ₪ 266/26624במימון משרד
התחבורה.
אשור עדכון תבר מס'  – 2400חיזוק מבנים ביה"ס "מפי עוללים" לרעידת אדמה תוספת
בסך  6₪ 2106000התב"ר המעודכן  ₪ 262106000במימון משרד החינוך.
ר"ה :חבר המועצה יואב טל הגיש בקשה להעלאת סעיף נוסף לסדר היום.
אין התנגדות.

 .8דיון בנושא הכנסת שירותי בנק מסחרי ברחבי הישוב רכסים.
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סעיף  :1אשור פרוטוקול .27202/
.
ר"ה :האם יש הערות לפרוטוקול 272/
אין הערות
ר"ה :מעלה להצבעה אשור פרוטוקול .272/
הצבעה פה אחד.
המועצה מאשרת פרוטוקול . 272/
סעיף :2אשור תב"ר מס'  -2/01בנית מעון יום גבעה ג' בסך  068866000ש"ח במימון משרד
הכלכלה.
ר"ה :משרד הכלכלה נתן תקציב עבור בנית מעון יום תלת כיתתי .יש תוכניות והיתר בניה
למעון שיבנה בגבעה ג' ליד התיכון .המועצה תפעל לפרסום מכרז למפעיל של המעון שידרש גם
לממן את סיום את הבניה כי משרד הכלכלה לא מממן את הכל.
ר"ה:מעלה להצבעה אשור תב"ר מס'  -2/01בנית מעון יום גבעה ג' בסך .₪ 068866000
הצבעה פה אחד.
המועצה מאשרת תב"ר מס'  -2/01בנית מעון יום גבעה ג' בסך .₪ 068866000
סעיף  :3אשור תב"ר מס'  -2/20הסדרת מדרכה ברח' הכלניות בסך  ₪ 2006000במימון משרד
התחבורה.
ר"ה :מדובר על טפול נקודתי במדרכה ותחנת אוטובוס ברח' הכלניות .הוגשה ע"י המועצה
בקשה למשרד התחבורה לבצע שדרוג של כל הכביש והמדרכות ברח' הכלניות.
ר"ה :מעלה להצבעה אשור תב"ר מס'  -2/20הסדרת מדרכה ברח' הכלניות בסך ₪ 2006000
במימון משרד התחבורה.
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת אשור תב"ר מס'  -2/20הסדרת מדרכה ברח' הכלניות בסך ₪ 2006000
סעיף  :4אשור תב"ר מס'  -2/22השלמת קטע דרך רח' שמעונוביץ בסך  ₪ 266/26624במימון
משרד התחבורה.
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ר"ה :מדובר על השלמת הקטע האחרון ברח' שמעונוביץ ובצוע קטע חדש של כביש שיתחבר
לרח' הרב קוק .חלק קטן מהקרקע של הכביש החדש שייך למ.א .זבולון ועפ"י ההסכם איתם
קטע זה סופח לרכסים על מנת שנוכל לבצע את הפרוייקט.
דן כהן :ישנה חשיבות גדולה לקטע זה שיוריד חלק מהעומס בכיכר המועצה.
ר"ה :באמצעות כביש זה תהיה אפשרות גישה ישירה מהכפר לאור חדש.
ר"ה :מעלה להצבעה אשור תב"ר מס'  -2/22השלמת קטע דרך רח' שמעונוביץ בסך 266/26624
₪
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת תב"ר מס'  -2/22השלמת קטע דרך רח' שמעונוביץ בסך .₪ 266/26624
סעיף  :5אשור עדכון תבר מס'  – 2400חיזוק מבנים ביה"ס "מפי עוללים" לרעידת אדמה
תוספת בסך  6₪ 2106000התב"ר המעודכן  ₪ 262106000במימון משרד החינוך.
ר"ה :משרד החינוך נתן תקציב לחיזוק מבנים ישנים של מוס"ח כנגד רעידות אדמה.
התקציב הראשוני היה  2מליון  ₪ועפ"י התקדמות העבודה התברר שהיו צריכים השלמות.
משרד החינוך נתן תקציב השלמה של  ₪ 2106000והתב"ר העדכני הינו .₪ 262106000
ר"ה :מעלה להצבעה אשור עדכון תבר מס'  – 2400חיזוק מבנים ביה"ס "מפי עוללים" לרעידת
אדמה תוספת בסך  6₪ 2106000התב"ר המעודכן ₪ 262106000
הצבעה פה אחד.
המועצה מאשרת עדכון תבר מס'  – 2400חיזוק מבנים ביה"ס "מפי עוללים" לרעידת אדמה
תוספת בסך  6₪ 2106000התב"ר המעודכן ₪ 262106000
סעיף  :6דיון בנושא הכנסת שירותי בנק מסחרי ברחבי הישוב רכסים.
ר"ה :נותן רשות דבור למר יואב טל להציג את הנושא.
יואב :בקשתי להעלות סעיף של הכנסת שרותי בנק מסחרי לרכסים עקב מצוקה גדולה של
התושבים .הבנתי שראשי המועצה בעבר ניהלו מו"מ עם הבנקים שלא רצו להכנס לרכסים.
אני לא מדבר על פתיחת סניף 6אלא הצבת מכשירים לבצוע פעילויות בנקאיות הכוללים
כספומט ושרותי בנק ממוכנים .
בנק אחד הביע נכונות להציב את המכשירים ברכסים כפי שבצע זאת בישובים אחרים והתנאי
הינו קבלת פטור מארנונה למשך  5שנים או הטבה אחרת המוסכמת על הצדדים ואך ורק לגבי
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הבנק הראשון בלבד לזמן קצוב והצבת  2מכונות בלבד מעבר לכך יתאפשר ע"י המועצה לגבות
ארנונה כרגיל.
ר"ה :קודם כל אני בעד לעשות כל מאמץ להגדיל את השרותים הניתנים לתושבי רכסים6
לדוגמא במועצה הותקנה עמדה של בטוח לאומי .לפני קבלת החלטה צריך לקבל מהבנק איזה
שרותים הוא יעמיד לתושבי הישוב ומה הבנק דורש .בנק זה לא גוף פרטי ולכל מתן שרות נידרש
אשור של בנק ישראל .כשנהלנו מו"מ עם פאג"י הצענו גם ל 0-בנקים נוספים מזרחי 6איגוד6
ומרכנתיל ורק בנק פאגי הרים את הכפפה .על מנת לתת שרותי בנק אוטומטיים צריך תשתית
מתאימה ומאושרת 6מיגון 6של המכשירים בטוח 6וחברת ברינקס שתכנס פעמיים שלושה בשבוע
לרכסים .הבנקים בדקו ומצאו שזה לא כלכלי .אני בעד אך צריך לקבל מסמך מה הבנק נותן
ומה הוא מבקש וכמובן נדרש לקבל חוות דעת היועמ"ש בנושא פטור מארנונה.
דן כהן :חייבים לקבל מסמך רשמי מהבנק 6ניתן לקבל הנחה עד  50%מארנונה ולא פטור מלא.
יואב טל :יש לי מנדט עבור הצבת מכשירים ובתנאי שיקבלו פטור מארנונה כרגע  2הצדדים
ממתינים עד הוצאת מסמך ובינתיים יש עיכוב אני מבקש עבור הצבת מכשירים לקבל
פטור7הנחה או כל הטבה אחרת ובתנאי שאין התנגדות משפטית.
ר"ה :המועצה בדעה שצריך להביא שרותי בנק לרכסים ויש לך יואב מנדט לפנות לכל הבנקים.
לגבי הפטור מארנונה צריך גם אשור של הממונה על המחוז.
לירן כהן :המועצה תבחן את כל האפשרויות החוקיות בנושא זה.
יואב :האם ניתן להוציא מכתב הסכמה עקרונית לנושא של המליאה וראש המועצה.
ר"ה :על מנת לקדם את מתן שירותים בנקאיים ברכסים לא צריך ישיבה 6הבנק צריך להסכים
ולהעלות את דרישותיו ונראה איך להתמודד עם זה יואב כפי שציינתי יש לך מנדט לפעול בנושא
ולפנות לבנקים.
הישיבה הסתיימה ב21:00-

מר יצחק רייך

מר גדעון בן אברהם

ראש המועצה

מזכיר המועצה
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