פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 58102/
שהתקיימה ביום ראשון כ"ז סיון תשע"ח 016/60/
בשעה  01:11בבית הקשיש
פרוטוקול
נוכחים :מר יצחק רייך -ראש המועצה
מר פינחס ברויאר
מר שלמה הומינר
מר נתנאל חיאק
מר שרגא המאירי
מר דן כהן –סגן רה"מ ומ"מ
חסרים :מר אברהם מישקובסקי
מר יואב טל
מר חננאל דחבש
משתתפים נוספים :עו"ד רשף חן  -יועץ משפטי למועצה
מר משה אדלר-עוזר רה"מ
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אשור פרוטוקול 48102/
אישור הגדלת תב"ר מס'  2001מבנה רב תכליתי ,סכום ישן ₪ 05,000 -תוספת 0,410,000
 ₪מקרן המתקנים סה"כ תב"ר מעודכן ₪ 0,501,000
אישור תב"ר  2/21שיקום ושיפוץ חצר בי"ס בית יעקב יסודי והצללת החצר בסך 51,000
 ₪מתקציב פתוח  102/משרד הפנים.
אישור תב"ר  2/10שיקום ושיפוץ חצר גנ"י רח' חצב בסך  ₪ 11,150מתקציב פתוח 102/
משרד הפנים.
אישור תב"ר  2/12בסך  ₪ 200,000מתקציב משרד הפנים לרכישת ציוד לחירום בהתאם
להרשאה.
אישור תב"ר מס'  2/11בסך  ₪ 1/,///לפעילות זהירות בדרכים לשנת  102/בהשתתפות
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בשעור ( 10%ההשתתפות הינה בסך )₪ 10,000
אישור פטור ממכרז לביצוע עבודות ניקוז ברח' הכלניות בהתאם להמלצת ועדת מכרזים
מיום .18082/
אשור תב"ר מס'  2/11בסך  ₪ 244,/50מרכיבי בטחון לשנת  102/השתתפות משרד
החינוך .)₪ 210,105( 10%
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ר"ה :לפני תחילת הישיבה ברצוני להציג את היועמ"ש החדש של המועצה עו"ד רשף חן שהוא
מחליף את עו"ד אבי גולדהמר.
עו"ד רשף חן קיבל את מירב הנקודות במכרז לבחירת יועמ"ש ואני מאחל לו הצלחה בתפקיד.
בעבר הוא היה יועמ"ש של עירית חיפה והוא יהיה פעם בשבוע במועצה בד"כ בימי ראשון.
אנו מאחלים גם מזל טוב לחבר המועצה טל יואב שחיתן את ביתו ביום חמישי האחרון.
סעיף  :0אשור פרוטוקול 48102/
ר"ה :האם יש הערות לפרוטוקול 48102/
אין הערות.
המועצה מאשרת פרוטוקול .48102/
סעיף  :0אישור הגדלת תב"ר מס'  2001מבנה רב תכליתי ,סכום ישן ₪ 05,000 -תוספת
 ₪ 0,410,000מקרן המתקנים סה"כ תב"ר מעודכן ₪ 0,501,000
ר"ה :בעבר פתחנו תב"ר בסך  ₪ 05,000מכספי המועצה ,על מנת להכין תיק תכנון למבנה
הרב תכליתי.
קבלנו עכשיו הרשאה מקרן המתקנים בסך של כ 0.5-מליון  ,₪ממפעל הפיס עומד לרשותנו
סכום נוסף של כ 1-מליון  ₪ובמשרד השכון הבטיחו כשתופקד תוכנית גבעת הפרסה יתקצבו
אותנו בסכום נוסף כ 5 -מליון  ₪הסכום המצטבר בין  24-25מליון  ₪ישמש להקמת המבנה
הרב תכליתי שיחליף את המתנ"ס וישרת את התושבים בישוב.
הכסף ממשרד השכון הינו כסף שמיועד לצמצום פערים במבני צבור וינתן ע"ח גבעת הפרסה.
ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת הגדלת תב"ר מס'  2001מבנה רב תכליתי ,לסך .₪ 0,501,000
סעיף  :3אישור תב"ר  2/21שיקום ושיפוץ חצר בי"ס בית יעקב יסודי והצללת החצר בסך
 ₪ 51,000מתקציב פתוח משרד הפנים לשנת .102/
ר"ה :סעיפים 1ו 4-הם מתקציב הפתוח של משרד הפנים שעומד על סך  001,000אלש"ח וכפי
שדברנו בישיבה הקודמת ,אנו לוקחים מתקציב זה סכום של כ 10%-עבור מוסדות חינוך
וצבור ואנו צריכים לשם כך לפתוח תברי"ם נפרדים.
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במוסדות החינוך אנו מבצעים הסדרת ליקויי בטיחות כמו שפוץ עמודים ב"-תורת חיים"
הסדרת חצר גן החצב לאחר ביצוע עבודות הבניה ושפוץ חצר "בית יעקב" יסודי כולל הצללה.
ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד.
המועצה מאשרת תב"ר  2/21שיקום ושיפוץ חצר בי"ס בית יעקב יסודי והצללת החצר בסך
.₪ 51,000
סעיף  :4אישור תב"ר  2/10שיקום ושיפוץ חצר גנ"י רח' חצב בסך  ₪ 11,150מתקציב פתוח
 102/משרד הפנים.
ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד.
המועצה מאשרת תב"ר  2/10שיקום ושיפוץ חצר גנ"י רח' חצב בסך  ₪ 11,150מתקציב פתוח
 102/משרד הפנים.
סעיף  :5אישור תב"ר  2/12בסך  ₪ 200,000מתקציב משרד הפנים לרכישת ציוד לחירום
בהתאם להרשאה במימון מלא.
ר"ה :משרד הפנים תקצב אותנו בסכום של  200,000לרכישת ציוד חירום עפ"י רשימה
המופיעה בהרשאה.
ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד.
המועצה מאשרת תב"ר  2/12בסך  ₪ 200,000מתקציב משרד הפנים לרכישת ציוד לחירום
בהתאם להרשאה.
סעיף  :/אישור תב"ר מס'  2/11בסך  ₪ 1/,///לפעילות זהירות בדרכים לשנת 102/
בהשתתפות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בשעור ( 10%ההשתתפות הינה בסך 10,000
)₪
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ר"ה :בתקציב זה מדובר על ביצוע פעולות חינוך במוסדות החינוך ובמתנ"ס בנושאי זהירות
בדרכים.
ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת תב"ר מס'  2/11בסך  ₪ 1/,///לפעילות זהירות בדרכים לשנת 102/
בהשתתפות הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים בשעור .10%
סעיף  :7אישור פטור ממכרז לביצוע עבודות ניקוז ברח' הכלניות בהתאם להמלצת ועדת
מכרזים מיום .18082/
ר"ה :סעיף זה יורד מסדר היום ,רצינו שהקבלן של חפ"ת יבצע את הניקוז שלא נמצא במפרט
של משרד התחבורה ואת הכסף נקח מכספי פיתוח .היועמ"ש נתן חוות דעת לאחר המלצת
ועדת המכרזים לגבי פטור ממכרז ,אולם בשיחה עם ממונה המחוז התברר שאין סיכוי לקבלת
פטור ממכרז זה .מהנדס המועצה יכין מפרט למכרז זוטא לביצוע עבודות ניקוז רח' הכלניות.
עו"ד רשף חן :ישנה שורה של סעיפי פטור ממכרז ואחד מהם הוא פטור באישור השר מדובר
בביצוע עבודה שמתאים לסכום של מכרז זוטא וצריך לפנות לקבלת  0הצעות ובמקרה זה
התהליך יהיה מקוצר יותר ממכרז פומבי.
ר"ה :אני ממליץ להוריד סעיף זה מסדר היום.
סעיף  :/אשור תב"ר מס'  2/11בסך  ₪ 244,/50מרכיבי בטחון לשנת  102/השתתפות משרד
החינוך .)₪ 210,105( 10%
ר"ה :כמו כל שנה משרד החינוך מתקצב מרכיבי בטחון למוסדות חינוך עפ"י צרכי המוסדות
בישוב והביצוע בפועל יהיה בהתאם להרשאה שקבלנו ממשרד החינוך.
ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד
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המועצה מאשרת תב"ר מס'  2/11בסך  ₪ 244,/50מרכיבי בטחון לשנת  102/בהשתתפות
משרד החינוך בשעור .)₪ 210,105( 10%
הישיבה הסתיימה ב10:45-
רשם :גדעון בן אברהם
מזכיר המועצה

יצחק רייך
ראש המועצה
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