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י"ג סיון תשע"ז

פרוטוקול ישיבת הנהלה וכספים
הישיבה התקיימה ביום 04/06/17
נוכחים:
פטר וייס-ראש המועצה ,יובל אנוך -סגן ראש המועצה ,ג'ו לוי ,ויקטור חמני ,ניסים מימון ,ישראל פרץ ,יהודה גבאי,
יוסי כחלון ,יוחנן יומטוביאן ,ישראל כהן ,רותם בנבנישתה ,אלונה ביטן וחיים אלקובי.
בהשתתפות:
אריאל הילדסהיימר-מנכ"ל המועצה ,דוד גמליאל-גזבר המועצה ,עמירה מוסקוביץ-מבקרת המועצה ואלומה פיטל-
מנהלת לשכת מנכ"ל המועצה.
הנהלה:
אישור סדר יום לישיבת מליאה מס'  571ולישיבת מליאה מס' .572
פטר וייס :מציג את סדר היום לאישור.
סדר יום לישיבת מליאה מס' :(25/06/17) 571
 .1מידע.
 .2אישור פרוטוקול מליאה מס' .570
 .3אישור תב"רים.
 .4אישור צו מיסים לועדים מקומיים לשנת .2018
 .5אישור תמיכות לעמותות )ספורט( לשנת .2017
 .6אישור תבחינים לתמיכות בעמותות )ספורט( לשנת .2018
 7אישור מחיקת חובות אבודים.
 .8אישור הגשת תב"ע לקרית חינוך בחולדה.
 .9אישור הגשת תב"ע לביה"ס יסודי בכרמי יוסף.
סדר יום לישיבת מליאה מס' :(25/06/17) 572
 .1אישור צו מיסים למועצה לשנת .2018
חיים אלקובי :פרטיים יכולים להגיש בקשה לתמיכה?
אריאל הילדסהיימר :רק עמותות רשומות עם אישור ניהול תקין מרשם העמותות ושעומדות בקריטריונים שנקבעו
בנוהל -זכאית לתמיכה.

פטר וייס :הוראה חדשה תב"ע לק.חינוך חולדה וכרמי יוסף ,מי שיוחלט בראשונה ,שם תבנה הקריה החדשה.
חיים אלקובי :מה ההיגיון בחולדה?
פטר וייס :חולדה הסכימה להעמיד ללא שום תנאי  50דונם .לטווח הארוך נצטרך גם וגם .חולדה לפני תכנית העשור
נצטרך להעמיד עוד פונקציות .משמר דוד ממשיך להתפתח 150 -דירות ,ועוד.
רותם בנבנישתה 600 :ילדים לבית ספר ,זה התכנון.
מי בעד? פה אחד.
החלטה :אושר פה אחד סדר היום לישיבות מליאת המועצה מס'  571ולישיבת מליאה מס' .572
כספים:
 .1אישור תבר"ים
דוד גמליאל :מציג את התב"רים החדשים ועדכון תב"רים קיימים כדלהלן-

א .תב"רים חדשים לאישור
מספר
תב"ר
655
656

סכום
₪

שם תב"ר
פיתוח מצליח
פיתוח נצר סירני

1,380,000
288,000

מקור מימון
קרנות הרשות
קרנות הרשות

הבהרות
 50%השבחה יישובית
 50%השבחה יישובית

ב .עדכון תב"רים קיימים
מספר
תב"ר

שם תב"ר

495

בניית מוסד חינוכי מקיף
בסתריה ) תיכון איתן(

634

גן ילדים כרמי יוסף

סכום
₪

מקור מימון

הבהרות

 - 19,425,283אושר
 אושר6,415,887
 אושר5,637,279
 הגדלה101,747
31,580,196

משרד החינוך
מפעל הפיס
קרנות הרשות
משרד החינוך

תוספות הנדסיות בגין שלב ד

 אושר אושר -הגדלה

מפעל הפיס
קרנות הרשות
מפעל הפיס

תוספות אחוזיות

715,136
664,864
107,278

 -הקטנה

556

רכישת שני אוטובוסים

)(107,278
1,380,000
 אושר416,000
 הגדלה660
416,660

קרנות הרשות
מפעל הפיס
מפעל הפיס

דוד גמליאל :רשימת התב"רים נשלחה בצורה מסודרת לכל חברי הועדה  2תב"רים חדשים פיתוח מושב מצליח ונצר
סרני -השבחה יישובית ע"פ הפירוט בטבלה .עדכון תב"רים קיימים -משרד החינוך העביר תב"ירם עבור תיכון אית"ן.
קיבלנו תב"ר ממפעל הפיס ולכן הוקטנו קרנות הרשות ,מפעל הפיס העביר  ₪ 416,000ולא כפי שאושר ,מבקשים את
המלצתכם לקראת מליאת המועצה.
ישראל פרץ :לא שואלים לאן הולך הכסף?
פטר וייס :הוועד יגיע לפגישה מסודרת בנושא .כסף שהתקבל מעיריית רמלה על פרדס מצליח.
מי בעד? פה אחד.
החלטה :אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה ,לקראת הדיון במליאה.
.2אישור צו מיסים למועצה לשנת :2018
דוד גמליאל :מציג את הנתונים של צו המיסים והארנונה לשנת  2018כפי שהוגשו לחברי הועדה .נבקש לאשר את צו
המיסים והארנונה של המועצה לשנת  ,2018הצו לא השתנה למעט התעריף של היישובים .יישובים קיבלו תזכורת פעם
שנייה וארבעה יישובים הגישו .נשלחה תזכורת שלישית השבוע.
ניסים מימון :אושרה אגרת ביוב  ₪ 4.90ונגבה .₪ 6.80
דוד גמליאל :הייתה בעיה טכנית ברשות המים והביוב ,ביקשנו שיאשרו מ 1-לינואר ,מקווים שיאושר ויפורסם
ברשומות בדחיפות.
מי בעד? פה אחד.
החלטה :אושרו פה אחד צו מיסים למועצה לשנת  2018לקראת הדיון במליאה.
רשמה :גלית דהן

חתימות_________________________________ _________________________________ :
מנכ"ל המועצה-אריאל הילדסהיימר
ראש המועצה-פטר וייס

