י"ג באלול תשע"ד
 08ספטמבר 2014

פרוטוקול ישיבות ועדות הנהלה וכספים
הישיבות התקיימו ביום 07.09.14

נוכחים (חברים) :פטר וייס-ראש המועצה ,יובל אנוך ,חיים אלקובי ,ויקטור חמני ,אלונה ביטן ,יוסי כחלון,
יהודה גבאי ,ניסים מימון ,יובל אלון ,יוחנן יומטוביאן ,רותם בנבנישתה ,כרמל טל ,משה סויסה ,ישראל כהן.
בהשתתפות :אריאל הילדסהיימר – מנכ"ל המועצה ,דוד גמליאל – גזבר המועצה ,עמירה מוסקוביץ -מבקרת
המועצה ,גלית דהן – מנהלת לשכת ראש המועצה.
הנהלה:
 .1אישור סדר יום לישיבת מליאת המועצה מס' .545
פטר וייס :מציג את סדר היום לאישור.
סדר יום לישיבת מליאה מס' :)21/09/14( 545
 .1מידע.
 .2אישור פרוטוקולי מליאה מס'  ,543 ,542ו.544-
 .3אישור תב"רים.
 .4פתיחת שנת הלימודים תשע"ה -דיווח וסקירה.
 .5אישור עדכון חוזה מנכ"ל המועצה -תוספת  5%לאחר שנתיים ,ע"פ חוזר מנכ"ל משרד הפנים.
 .6אישור בחירת מנהלי תיקי השקעות למועצה.
 .7אישור צו מיסים לועדים מקומיים לשנת .2015
 .8אישור חילופי גברי בועדות ביקורת יישוביות.
 .9אישור החלפת בעלי זכות חתימה בבית ספר שדות איילון.
 .10אישור פתיחת חשבון בנק לבי"ס תיכון חדש (חשבון הורים).
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מי בעד אישור סדר יום לישיבת מליאה מס' ?545
מי בעד? פה אחד.
החלטה :אושר סדר היום לישיבת מליאת המועצה מס' .545

כספים:
 .1אישור תב"רים.

תברים לאישור ועדת הכספים 9/2014
א .תב"רים חדשים

מס'

סכום

נושא

מקור מימון

הבהרות

תב"ר
1

הנגשת כיתה לליקוי
שמיעה ביה"ס גוונים
החלפת רכיבי
אסבסט במעון יום
גזר ונען
תוכנית מיתאר
כוללנית של המועצה

4

ביה"ס יסודי גוונים-
השלמת פרוגרמה
שיפוץ מקוואות לשנת
2014
פרויקט פירסט ביה"ס
הרצוג

2
3

5
6

₪ 30,000

משרד החינוך

₪ 96,000

משרד הכלכלה

₪ 300,000
₪ 300,000
 ₪ 600,000סה"כ
₪ 4,252,791

משרד החקלאות
קרנות הרשות
משרד החינוך

₪ 87,432

המשרד לשירותי דת

₪ 80,000

קרנות הרשות

 6כיתות
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תברים לאישור ועדת הכספים 9/2014
ב .עדכון תב"רים קיימים

מס'

נושא

סכום

מקור מימון

הבהרות

תב"ר
533

הסדרת נגישות
אקוסטית ללקוי
שמיעה ישיבת שעלבים

399

תוכנית אב ומתאר
כפר בן נון

- ₪ 30,000אושר

משרד החינוך

שינוי שם תבר

- ₪ 100,000אושר

משרד החקלאות

שינוי מעבודות קבלניות
להשתתפות

251

תוכנית אב ומתאר נען

- ₪ 75,000אושר
- ₪ 37.500הקטנה
- ₪ 37,500סה"כ

משרד החקלאות

התאמת הכנסות לגובה
הוצאות בפועל

249

תוכנית אב ומתאר
כפר בילו

250

תוכנית אב ומתאר גני
יוחנן

224

תוכנית אב לפיתוח
תיירות מוא"ז גזר

223

שביל תיירות חקלאית
במוא"ז גזר

199

תכנון מפורט לביצוע
שביל אופניים

- ₪ 75,000אושר
- ₪ 64,705הקטנה
- ₪ 10,295סה"כ
- ₪ 75,000אושר
- ₪ 65,566הקטנה
- ₪ 9,434סה"כ
- ₪ 390,000אושר
- ₪ 68,403הקטנה
- ₪ 65,787הקטנה
- ₪ 255,810סה"כ
- ₪ 225,000אושר
- ₪ 90,000הקטנה
- ₪ 102,509הקטנה
- ₪ 32,491סה"כ
- ₪ 210,000אושר
- ₪ 75,600הקטנה
 - ₪ 111,351הקטנה
- ₪ 23,049סה"כ

משרד החקלאות
משרד החקלאות
משרד החקלאות
קרנות הרשות
משרד החקלאות
קרנות הרשות
משרד החקלאות
קרנות הרשות

התאמת הכנסות לגובה
הוצאות בפועל
התאמת הכנסות לגובה
הוצאות בפועל
התאמת הכנסות לגובה
הוצאות בפועל
התאמת הכנסות לגובה
הוצאות בפועל
התאמת הכנסות לגובה
הוצאות בפועל

4

דוד גמליאל 6 :תב"רים חדשים ועדכון של עוד  8תב"רים.
התב"ר הראשון -הנגשה לליקויי למידה בגוונים.
החלפת רכיבי אסבסט מעון נען ומעון גזר.
תכנית מתאר כוללת של המועצה בשלב זה מתוקצב .₪ 600,000
פטר וייס :במסגרת הרפורמה של חוק התכנון והבניה אנו נדרשים להכין תכנית מתאר בכדי לקבל את
הסמכויות .הסכום בגובה של  600אלף מכסה רק  1/3מהעלות אנחנו עושים מאמצים כדי לקבל עזרה נוספת
ממקורות נוספים אחרים.
אריאל הילדסהיימר :מהנדס המועצה יגיע למליאה הקרובה לתת הסבר אודות הרפורמה החדשה.
דוד גמליאל :שיפוץ מקוואות לשנת  ,2014השלמת פרוגרמה בבי"ס גוונים.
ישראל כהן :מושב עזריה -המקווה נותן שירות ל 4-ישובים.
יובל אנוך :זה ענין נפרד.
דוד גמליאל :פרויקט  firstבי"ס הרצוג.
פטר וייס :מי בעד אישור תב"רים?
ישראל כהן :אני אצביע בעד ,אבל מסתייג ממספר ( 5שיפוץ מקוואות).
פטר וייס :תודה רבה.
דוד גמליאל :הרשימה השנייה עדכון תב"רים -תב"ר בישיבת שעלבים ,מענק שאושר בעבר אבל שם אחר.
כל הפרויקטים האחרים של משרד החקלאות הם עדכונים שמעודכנים ע"י משרד החקלאות.
בהתאם לגובה ההוצאות המוכר מותאמים סעיפי ההכנסות.
פטר וייס :מי בעד אישור תב"רים ,ע"פ הרשימה?
מי בעד? פה אחד
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החלטה :אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה ,לקראת הדיון במליאת המועצה.
יוסי כחלון :כפר בילו  - 75מה זאת אומרת הקטנה.
דוד גמליאל :הם עשו פחות ולכן הם קיבלו פחות ,המועצה היא צינור מקשר.

רשמה :גלית דהן

חתימות :

_________________
ראש המועצה  -פטר וייס

_______________________
מנכ"ל המועצה – אריאל הילדסהיימר

