ישיבת מועצה מן המניין מס' 415
מיום 04/08/2016
משתתפים:

יואל גמליאל – ראש המועצה.
דני דורון – סגן ומ"מ ראש המועצה.
לילך לבבי – חברת מועצה.
עמי בסון – חבר מועצה.
אלון גייר – חבר מועצה.
דורית בן-בוחר – חברת מועצה
יובי תשומה-כץ – חברת מועצה.
תומר אהרון – חבר מועצה.
ורד איתן – חברת מועצה.
ציון ידעי – סגן ראש המועצה.
שלום אזרד – חבר מועצה.
ניר בזק – חבר מועצה.

חסרים:

אליאב מזגני סגן ראש המועצה.

נוכחים:

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה.
דוד יהלומי – גזבר המועצה.
גלית דמארי סקורקה – יועצת משפטית.
ארז חן – מהנדס המועצה.
אירן שרעבי – ראש לשכה.
שלה עקיבא – מזכירת ועדות המועצה.

ראש המועצה ,יואל גמליאל פותח את ישיבת המועצה מן המניין מס'  415מיום חמישי
ה 04/08/2016 -השעה  18:13אשר מתקיימת בספרייה.
חברי המועצה מזדהים לפרוטוקול.
סעיף 1

תשובות לשאילתות
תשובות לשאילתות שהוגשו בתאריך  26/06/2016ע"י חבר המועצה
תומר אהרון.
ליאור מדהלה – הוגשו  2שאילתות ע"י חבר המועצה תומר אהרון ,וע"פ החוק
אנחנו אמורים להתחיל בשאילתות.
שאילתא ראשונה נושא שיפוצים .ליאור מקריא את השאילתא ואת התשובה.
שאילתא שנייה נושא אתר אינטרנט .ליאור מקריא את השאילתא ואת התשובה.
לא היו שאלות ע"י חברי המועצה.

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

סעיף 2

תיקון הרכב ועדות המועצה.
ועדה להקצאות קרקע (מקצועית)
יו"ר ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה.
דוד יהלומי – גזבר המועצה.
עו"ד גלית דמארי סקורקה – יועמ"ש.
ארז חן – מהנדס המועצה.
מירב לרר – אחראית נכסים.
ליאור מדהלה – זו ועדה מקצועית וההרכב שלה ע"פ חוק.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
לילך לבבי – בעד
ציון ידעי – בעד
שלום אזרד – בעד
ניר בזק – בעד

אלון גייר  -נגד
דורית בן בוחר  -נגד
תומר אהרון  -נגד
יובי תשומה כץ  -נגד
עמי בסון  -נגד
ורד איתן – נגד

הוחלט :לא לאשר!
ועדת תמיכות חובה (מקצועית)
יו"ר ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה.
דוד יהלומי – גזבר המועצה.
עו"ד גלית דמארי סקורקה – יועמ"ש.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
לילך לבבי – בעד
ציון ידעי – בעד
שלום אזרד – בעד
ניר בזק – בעד

אלון גייר  -נגד
דורית בן בוחר  -נגד
תומר אהרון  -נגד
יובי תשומה כץ  -נגד
עמי בסון  -נגד
ורד איתן – נגד

הוחלט :לא לאשר!

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

_______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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סעיף 3

הגדלת תב"ר  908סלילת מדרכות וכבישים בסך .₪ 500,000
תקציב קיים.₪ 880,000 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות:

₪ 880,000

תקציב מבוקש.₪ 1,380,000 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות:

₪ 1,380,000

מצ"ב – מסמך הגדלת תב"ר.
– דו"ח כספי לתב"ר.
לאור מדהלה – צירפתי לכם דו"ח יתרת תב"רים הכללי של המועצה ואם יש
לכם שאלות אתם יכולים לשאול את הגזבר ,צירפתי לכם גם מסמך להגדלת
תב"ר והדו"ח כספי לתב"ר.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
לילך לבבי – בעד
ציון ידעי – בעד
שלום אזרד – בעד
ניר בזק – בעד

אלון גייר  -נגד
דורית בן בוחר  -נגד
תומר אהרון  -נגד
יובי תשומה כץ  -נגד
עמי בסון  -נגד
ורד איתן – נגד

הוחלט :לא לאשר!
סעיף 4

הגדלת תב"ר  816פסי האטה בסך .₪ 400,000
תקציב קיים.₪ 1,000,000 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות:

₪ 1,000,000

תקציב מבוקש.₪ 1,400,000 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות:

₪ 1,400,000

מצ"ב – מסמך הגדלת תב"ר.
– דו"ח כספי לתב"ר.
ליאור מדהלה – צירפתי לכם מסמך להגדלת תב"ר ודו"ח כספי לתב"ר.
ורד איתן – לא קיבלנו כרטסת בגלל זה אנחנו מצביעים נגד התב"רים.

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

הצבעה:
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
לילך לבבי – בעד
ציון ידעי – בעד
שלום אזרד – בעד
ניר בזק – בעד

אלון גייר  -נגד
דורית בן בוחר  -נגד
תומר אהרון  -נגד
יובי תשומה כץ  -נגד
עמי בסון  -נגד
ורד איתן – נגד

הוחלט :לא לאשר!
סעיף 5

אישור תב"ר  1152פיתוח שביל גישה לתיכון ע"ש אילן רמון בסך
 140,000ש"ח.
תקציב מבוקש.₪ 140,000 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות:

₪ 140,000

מצ"ב – מסמך ייזום תב"ר.
– אומדן אינג' גרנט ברוק – מנהל מחלקת תשתיות.
הוחלט :לאשר פה אחד!
סעיף 6

אישור תב"ר  1151השלמת פערי מיגון למסגרות יום בסך
.₪ 950,000
תקציב מבוקש.₪ 950,000 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות:
משרד הרווחה:
סה"כ:

₪ 237,500
₪ 712,500
₪ 950,000

מצ"ב – מסמך ייזום תב"ר.
– אומדן מנהלת מחלקת הרווחה הגב' בת-חן קרני.
ליאור מדהלה – צירפנו לכם מסמך ייזום תב"ר ,אומדן מנהלת מח' הרווחה
שנעשה בתיאום עם מח' ההנדסה.
הוחלט :לאשר פה אחד!

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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סעיף 7

הגדלת תב"ר  1044הקמת מרכז הפעלה שיפוץ והתאמות בישורון
בסך .₪ 350,000
תקציב קיים₪ 1,723,000 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות:

₪ 1,723,000

תקציב מבוקש.₪ 2,073,000 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות:

₪ 2,073,000

מצ"ב – מסמך הגדלת תב"ר.
– אומדן מחלקת הנדסה.
– דו"ח כספי לתב"ר.
ליאור מדהלה – צירפתי לכם מסמך הגדלת תב"ר את הדו"ח הכספי לתב"ר
ואומדן עלויות ממחלקת ההנדסה.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
לילך לבבי – בעד
ציון ידעי – בעד
שלום אזרד – בעד
ניר בזק – בעד

אלון גייר  -נגד
דורית בן בוחר  -נגד
תומר אהרון  -נגד
יובי תשומה כץ  -נגד
עמי בסון  -נגד
ורד איתן – נגד

הוחלט :לא לאשר!
סעיף 8

אישור תב"ר  1153עבודות ניקוז בגדרה בסך .₪ 300,000
תקציב מבוקש₪ 300,000 :
מקורות מימון:

קרנות הרשות:

₪ 300,000

מצ"ב – מסמך ייזום תב"ר.
מצ"ב – אומדן ביצוע עבודות.
ליאור מדהלה – צירפתי לכם מסמך ייזום תב"ר ,זה תב"ר חדש ואומדן עלויות
לביצוע העבודות.
תומר אהרון – האם התאגיד לא עושה את העבודות האלה?
ליאור מדהלה – לא ,הם עושים רק מים וביוב.

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

הצבעה:
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
לילך לבבי – בעד
ציון ידעי – בעד
שלום אזרד – בעד
ניר בזק – בעד

אלון גייר  -נגד
דורית בן בוחר  -נגד
תומר אהרון  -נגד
יובי תשומה כץ  -נגד
עמי בסון  -נגד
ורד איתן – נגד

הוחלט :לא לאשר!
סעיף 9

הגדלת תב"ר  933סלילת רחובות בגדרה ע"פ פירוט פרויקטים
בסך  1,352,398ש"ח .
תקציב קיים:

₪ 16,461,000

מקורות מימון:

₪ 203,670
₪ 480,000
₪ 2,316,000
₪ 13,461,330
₪ 16,461,000

קרנות הרשות:
משרד התחבורה:
משרד הפנים:
השתתפות בעלים:
סה"כ:

תקציב מבוקש₪ 17,813,398 :
מקורות מימון:

₪ 203,670
₪ 480,000
₪ 2,316,000
₪ 14,813,728
₪ 17,813,398

קרנות הרשות:
משרד התחבורה:
משרד הפנים:
השתתפות בעלים:
סה"כ:

מצ"ב – הגדלת תב"ר.
– דו"ח כספי לתב"ר.
ליאור מדהלה – צירפתי לכם את מסמך הגדלת התב"ר ודו"ח כספי לתב"ר.
הכספים האלה הם כספי התושבים ששילמו ומחכים לפיתוח של הרחוב.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
לילך לבבי – בעד
ציון ידעי – בעד
שלום אזרד – בעד
ניר בזק – בעד

אלון גייר  -נגד
דורית בן בוחר  -נגד
תומר אהרון  -נגד
יובי תשומה כץ  -נגד
עמי בסון  -נגד
ורד איתן – נגד

הוחלט :לא לאשר!
יואל גמליאל – עוד פעם אתם מצביעים נגד סלילת כבישים לתושבים.
רחוב זה משמש את בית-ספר פינס שפעם שנייה אתם מצביעים נגד.

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

סעיף 10

הגדלת תב"ר  1048הקמת פארק אופניים וסקטבורד אתגרי בסך
.₪ 93,000
תקציב קיים:

₪ 1,500,000

מקורות מימון:

₪ 1,500,000

נתג"ז:

תקציב מבוקש₪ 1,593,000 :
מקורות מימון:

₪ 1,500,000
₪ 93,000
₪ 1,593,000

נתג"ז:
קרנות הרשות:
סה"כ:

מצ"ב – הגדלת תב"ר.
– דו"ח כספי לתב"ר.
ליאור מדהלה – צירפתי לכם מסמך להגדלת התב"ר ואת הדו"ח הכספי לתב"ר.
אנו מבקשים בפרויקט זה תוספת של  ₪ 93,000למיגון אקוסטי זה לא היה
בתכנון הראשוני.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
לילך לבבי – בעד
ציון ידעי – בעד
שלום אזרד – בעד
ניר בזק – בעד

אלון גייר  -נגד
דורית בן בוחר  -נגד
תומר אהרון  -נגד
יובי תשומה כץ  -נגד
עמי בסון  -נגד
ורד איתן – נגד

הוחלט :לא לאשר!
סעיף 11

הגדלת תב"ר  1131אולם ספורט ברח' מנחם בגין (בי"ס רמון)
בסך .₪ 618,000
תקציב קיים:
מקורות מימון:

₪ 8,154,401
₪ 1,154,401
קרנות הרשות:
המועצה להסדר ההימורים בספורט₪ 3,046,600 :
₪ 3,953,400
מלוות מבנקים:
₪ 8,154,401
סה"כ:

תקציב מבוקש₪ 8,772,401 :
מקורות מימון:

₪ 1,772,401
קרנות הרשות:
המועצה להסדר ההימורים בספורט₪ 3,046,600 :
₪ 3,953,400
מלוות מבנקים:
₪ 8,7772,401
סה"כ:

מצ"ב – הגדלת תב"ר.
– דו"ח כספי לתב"ר.

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

ליאור מדהלה – צירפתי לכם מסמך הגדלת תב"ר ואת הדו"ח הכספי לתב"ר.
מדובר על אולם הספורט שאנחנו מתעתדים לבנות ליד בי"ס רמון ,החלטנו
להוסיף לו חדר חוגים.
ורד איתן – חבל שאין כרטסת ,רצינו להצביע בעד.
ליאור מדהלה – אין בנייה ,זה תב"ר חדש לא עשו בו כלום בתב"ר הזה.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
לילך לבבי – בעד
ציון ידעי – בעד
שלום אזרד – בעד
ניר בזק – בעד

אלון גייר  -נגד
דורית בן בוחר  -נגד
תומר אהרון  -נגד
יובי תשומה כץ  -נגד
עמי בסון  -נגד
ורד איתן – נגד

הוחלט :לא לאשר!
סעיף 12

אישור תב"ר 1154תכנון הצרחת שטחים של מתחמי מגורים ,ציבור
ותשתיות בסך .₪ 70,000
תקציב מבוקש₪ 70,000 :
מקורות מימון:

₪ 70,000

קרנות הרשות:

מצ"ב – ייזום תב"ר.
ליאור מדהלה – יש את מגרש מכבי רוצים לעשות לו הצרחה בין הזכויות שיש
לתושבים .לתת חלופה אחרת במקום אחר ליורשים של המגרש על-מנת לא לפגוע
במגרש מכבי .המגרש משיק לבי"ס פינס ,גן הבילויים ולמועדון מכבי.
הוחלט :לאשר פה אחד!
סעיף 13

אישור תב"ר  1155סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2016
בסך .₪ 472,162
תקציב מבוקש₪ 472,162 :
מקורות מימון:

₪ 414,433
₪ 57,729
₪ 472,162

קרנות הרשות:
משרד התחבורה:
סה"כ:

מצ"ב – ייזום תב"ר.
– מסמך השתתפות מימון ממשרד התחבורה.
– אומדן עלויות.

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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ליאור מדהלה – צירפתי לכם מסמך ייזום תב"ר ,מסמך השתתפות במימון
ממשרד התחבורה ואומדן העלויות זה עבור סימון כבישים כמו מעברי חצייה
לתחילת שנה"ל הקרובה.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
לילך לבבי – בעד
ציון ידעי – בעד
שלום אזרד – בעד
ניר בזק – בעד

אלון גייר  -נגד
דורית בן בוחר  -נגד
תומר אהרון  -נגד
יובי תשומה כץ  -נגד
עמי בסון  -נגד
ורד איתן – נגד

הוחלט :לא לאשר!
סעיף 14

אישור תב"ר  1157הקמת  2פארקים לכלבים בסך .₪ 150,000
תקציב מבוקש₪ 150,000:
מקורות מימון:

₪ 150,000

קרנות הרשות:

מצ"ב – ייזום תב"ר.
ליאור מדהלה – לאור הצלחת הפארק שהקמנו בגן ברבין שנותן מענה לתושבים
לשחרר את הכלבים שלהם.
תומר אהרון – איפה זה עומד להיות?
יואל גמליאל – אחד בגן ביל"ו ואחד באזור גן הבנים.
יובי תשומה-כץ – יהיו  3גנים לכלבים ובשפירא אפילו לא גן שעשועים אחד.
יואל גמליאל – הגן בשפירא מאושר מזמן ומתכוונים לבצע בתקופה הקרובה.
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
לילך לבבי – בעד
ציון ידעי – בעד
שלום אזרד – בעד
ניר בזק – בעד

אלון גייר  -נגד
דורית בן בוחר  -נגד
תומר אהרון  -נגד
יובי תשומה כץ  -נגד
עמי בסון  -נגד
ורד איתן – נגד

הוחלט :לא לאשר!
הישיבה ננעלה בשעה 18:45

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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