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פרטיכל מספר 19/10
מישיבת מליאת המועצה מיום 29.8.10
משתתפים  :ד"ר מוטי דלג'ו ,א.שוהם ,א.אורן ,י.רוטרו ,מ.רדומסקי ,א.נדל,
ו.שפיר ,י.אזרי ,י.פנר ,ש.מריל ,צ.פלד ,ח.רוצקי ,ח.לסק ,י.כסיף ,ש.עצמוני ,י.דלג'ו,
א.מילר ,ח.גולי ,נ.אשכנזי ,א.בן עטיה ,ד.סיון ,ד.ברקן ,ג.דור ,ל.פורת ,א.עצמון,
ז.רוט ,צ.נוימן ,ע.קון ,א.יפתח ,ז.מליחי ,ב.בוגין ,ח.הרועה
נוכחים

 :ב.שויגר ,עו"ד ע.גזית ,י.אגוזי ,צ.משה

יו"ר

 :ד"ר מוטי דלג'ו

על סדר היום :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
.10
.11
.12

דו"ח ראש מועצה והרמת כוסית לקראת ר' השנה
אישור פרטיכל מליאה מספר  18/10מיום 30.6.10
תקציבי ישובים
הקמת מתקן קדם-טיפול בתחנת שאיבה אלישמע
כפר סירקין – גביית היטלים לפרויקט תשתיות
דו"ח רבעוני 6/10
ויתור על שטחי הפקעה הרשומים ע"ש המועצה כתוצאה
משינוי יעודם – צור יצחק
א .גוש  8901חלקה  ,69ח"ח 79, 76, 70
ב .גוש  8901ח"ח 73
אישור הסכם בכירים – אדר' נילי יוגב
מינוי דירקטור – החב' הכלכלית לפיתוח דרום השרון
מדידות לצרכי ארנונה
ארנונה למבנים חקלאיים
ת.ב.ר.י.ם

בפתח הישיבה מבקש ראש המועצה לבקשת הגזבר להעלות נושאים נוספים:
 השכרת חדרים בחלל הגג חוק עזר שירותי שמירה ,צור יצחק – עדכון תעריףמאשרים
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לסעיף  – 1דו"ח ראש מועצה והרמת כוסית לקראת ר' השנה
א .פתיחת שנת הלימודים תשע"א
(1

בי"ס אהרונוביץ
בי"ס אהרונוביץ יחל את פעילותו במשכנו החדש שבקריית המועצה ,לאחר
 75שנה בכפר מל"ל.

(2

זכאות לבגרות
במבדק שנערך ופורסם בתקשורת ,דורגה המועצה במקום שני בארץ בזכאים
לבגרות לפי נתוני תשס"ט עם  86.4%זכאים לבגרות.

(2

פרס חינוך
מנהלת מחוז המרכז של משרד החינוך הודיעה לנו כי המועצה זכתה בפרס
חינוך מחוזי ומועמדת לפרס חינוך ארצי.

(4

מלגות להשכלה גבוהה
כבכל שנה ,גם לשנת הלימודים הקרובה ,תפורסם ההודעה על האפשרות
להגשת בקשות לקבלת מלגה להשכלה גבוהה .המלגה מוענקת פעם אחת לכל
סטודנט הלומד לתואר ראשון במוסד אקדמי מוכר.

(5

צור יצחק
מעדכן כי השנה תחל בנייתו של בי"ס יסודי בישוב ,לאחר מו"מ עם החברה
למשק וכלכלה .כן הוקם גן ילדים נוסף במבנה יביל עד לקבלת אישור משרד
החינוך.

ב.

אירועים

(1

חגיגות בישובים
בתקופה האחרונה ציינו מספר ישובים  60שנה להקמתם .מושב נווה ימין
ציין באירוע מרשים ואף הפיק ספר יפה המרכז את ההיסטוריה של הישוב.
מושב עדנים ציין  60שנה באירוע חגיגי לתושבים .קיבוץ ניר אליהו יציין
במוצאי ראש השנה  60שנה .נירית ערך ערב קיץ לתושבים ואורחים.

(2

מסע אופניים
בשבת הקרובה –  4.9.10יתקיים מסע אופניים לאורך הירקון.

(3

עיר ללא אלימות
בטכס השקה של פרויקט "עיר ללא אלימות" בהשתתפות המשנה למנכ"ל
משרד לביטחון פנים ,ציינה המועצה את תחילת פעילותה שתתמקד בנוער
ובמערכת החינוך.
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(4

מיחזור
מושב גני-עם חנך מרכז מחזור כחלק מתכנית למחזור קרטונים ,עצים
וחומרים נוספים .מעיר כי בחשבון כלכלי ,הנושא עשוי להוזיל מאד את
העלויות.

ג.

תשתיות

(1

ביוב בישובים
עבודות הביוב והניקוז בכפר מעש מתקדמות .כן נמצאים בשלבי סיום
עבודות הביוב בכפר מל"ל.

(2

מוסדות ציבור בישובים
לאחר תלאות ,עומד להיבנות במושב אלישמע מקווה טהרה .כן נחנך בישוב
מועדון הנוער המשופץ.

(3

גני משחקים
ברוב הישובים שופצו גני המשחקים והותאמו לתקני הבטיחות.

ד.

תמ"א 35
כחבר בועדת ההיגוי לנושא במרכז המועצות האזוריות ,נפגשו עם גורמים
שונים שנקבעו לבצע את עדכון תמ"א  .35לאחרונה נפגשו עם יו"ר המועצה
הארצית לתכנון ובנייה מר שמאי אסיף ומקווה כי דרישותינו יתמלאו
להוצאת ישובים מהמרקם העירוני וכן השלמת מס' יח"ד בישובים .עיקר
הבעיה במושבים בהם נוצלו כל מכסות המגורים .להערת הח' ל.פורת משיב
כי נירית לא העבירה בקשה להרחבה .עם זאת מבהיר כי תמ"א  35אינה
מתייחסת לישובים קהילתיים וישוב המבקש להתרחב ,מעביר בקשה
למועצה שתבדוק אפשרויות יישום הבקשה.

א.נדל – מתייחס לבי"ס אהרונוביץ ואמצעי הצללה בחצר.
ב.בוגין – משבח את מבנה ביה"ס החדש אך מעיר על צורך בתיקון ליקויים במקום.
מוטי דלג'ו– בחצר ביה"ס ניטעו עצים אשר יגדלו בתוך מספר חודשים .הותקנו
סככות צל בפינות החצר .בשונה מבתי ספר אחרים ,יש בתוך ביה"ס חלל גדול מאד
לשימוש התלמידים.
ד.ברקן – מתייחס לכביש ליישובי גוש חורשים.
י.אזרי – מבקש למצוא פתרון בטיחותי לכביש הגישה בפתיחת שנת הלימודים.
מוטי דלג'ו – מעדכן כי לפני מספר ימים נפגש עם שר התחבורה וראשון הנושאים
היה כביש  .5233הובטח כי הנושא עובר להילוך מתקדם לביצוע .נושא נוסף שעלה
הוא רמזור הכניסה למושב גן חיים ,קטע מסוכן מאד בכביש  .554כמו כן עלה נושא
הכיכרות במתן ובירחיב.
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לשאלת הח' א.בן-עטיה המתייחס למכתב בנושא ניגוד עניינים שנשלח ע"י היועצת
המשפטית של המועצה משיב כי המכתב נשלח לכל חברי המליאה כדי לרענן את
התקנות בעקבות התיקונים לחוק התכנון והבנייה.
א.בן עטיה – טוען כי תקנות ניגוד עניינים מרוקנות מתוכן את מהות פעולתו של
חבר המליאה למען תושבי הישוב שלו.
עו"ד ע.גזית – מבקשת להדגיש כי ניגוד עניינים מתייחס למצב שבו חבר מליאה הוא
גם במקום הקובע את תפקידו/שכרו של עובד הרשות ולכן יכול להשפיע ולקדם
טיפול של תושב זה או אחר מול העובד.
מוטי דלג'ו – סוגיה זו מורכבת ורגישה .מוסיף כי הוגש בג"צ נגד התקנה .מציע כי
יובא לדיון במועד אחר.
ה.

פרידה מחבר מליאה

החבר ניסים אשכנזי ,נציג מושב חגור במליאה מזה שנים רבות ,מסיים את תפקידו
בעקבות מצב בריאותי .במעמד זה מבקש להודות לו על שנים רבות של עשייה ,הן
בתחום מושב חגור ,אשר הרבה בזכותו הגיע להיות ישוב יפה ופורח .בתחום העשייה
במועצה ,היה חבר בוועדות שונות ,פעילותו הייתה מורגשת ותמיד ברוח חיובית.
מודה לו על הכל ומאחל לו בשמו ובשם כל חברי המליאה בריאות טובה והצלחה.
במעמד זה מוענקת לניסים אשכנזי תעודת הוקרה על פעילותו הציבורית רבת
השנים.
א.בן עטיה – מצטער שניסים אשכנזי מסיים את התפקיד .ברמה האישית ,מקווה כי
יוכל להמשיך ולהיעזר בו כבעבר.
ש.עצמוני – מכיר רבים אחרים המשבחים את פעילותו של ניסים אשכנזי ,יכולתו
והשפעתו .מאחל לו בריאות.
ד.ברקן – ראה בניסים אשכנזי חונך שלו בתחילת פעילותו במליאה .מוקיר לו תודה
ומאחל לו הצלחה ושנים של בריאות.
ו.

הרמת כוסית לראש השנה

ראש המועצה מברך את כל חברי המליאה ובני משפחותיהם בשנה טובה ,מאושרת
ובריאות .שנה של עשייה מבורכת והמשך מוצלח.
מאחל לכל תושבי המועצה שנה פורייה ומוצלחת ,שנת שלום ,ביטחון ,פרנסה טובה
ואחווה בין כולם.
שנה טובה
מאשרים
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לסעיף  – 2אישור פרטיכל מליאה מספר  18/10מיום 30.6.10
מאשרים
לסעיף  – 3תקציבי ישובים
ר.עובד – מציג את רשימת הישובים לאישור תקציביהם.
אישור תקציבי ועד מקומי ביישובים לשנת 2010

יישוב

ארנוננת ועד
מקומי )ש"ח סה"כ תקציב
למ"ר לשנה( )אלפי ש"ח( הערות

ארנונת מגורים :גבייה והטלה של המועצה ,ארנונת ועד מקומי :גבייה והטלה של המועצה:
לפי היטל
מיסים של
התקציב כולל סכום של  207אלף  ₪העברה של הקיבוץ לועד המקומי
1,200
גביעת השלושה
המועצה
10.31
עדכון תקציב שאושר בעבר ונעשה ע"י המועצה  ,התקציב המובא לאישור נעשה ע"י הועד
המקומי בעינת ומובא לאישור המליאה
)ש"ח/מ"ר( 1,237
עינת
ארנונת מגורים :גבייה והטלה של המועצה ,ארנונת ועד מקומי :גבייה ע"י המועצה והטלה ע"י היישוב
ירחיב

11.42

831

מאשרים
לסעיף  – 4הקמת מתקן קדם-טיפול בתחנת שאיבה אלישמע
י.אגוזי – מסביר את הנושא .מדובר במתקן המתווסף לתחנת שאיבה לצורך טיפול
ראשוני בביוב .על פי חוק הביוב ,נדרשת המועצה לאשר מתקנים הנדסיים.
א.שוהם – מפרט את פעילות המתקן לטובת הישובים הקשורים אליו .מסביר כי
המתקן חיוני בעיקר בגלל רגישות הנושא .עוד מציין כי התחנה המקורית אליה אנו
נדרשים להוסיף את המתקן החדש הוקמה לפני מספר שנים ,בטרם היה מקובל
להתקין מערכות סינון.
מוטי דלג'ו– לאור אי הבהירות בנושא ושאלות בנושא מימון ,מציע כי יובא באופן
מפורט לישיבה הבאה ,כולל מקורות מימון.
א.אורן – ייתכן כי נדרש להרחיב את התחנה ,אולם תומך בהצעה להביא את הנושא
מפורט בישיבה הבאה.
א.עצמון – לדעתו אין לדחות את הדיון .יש צורך במתקן.
י.אגוזי – המועצה מנהלת קרן ביוב כללית לטיפול במערכות הביוב שאינן בתחום
ישובים ,אליה נצברים הכנסות בגין הולכה וטיהור.
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י.דלג'ו – מאחר ומדובר במתקן כללי ,יש לדעתו לדאוג למקורות מימון מתוך
המועצה.
י.כסיף – תומך בעקרון שאחריות המועצה לנושא המתקן.
מוטי דלג'ו– מהתייחסות המליאה בנושא ולבקשת החברים ,מציע לאשר את ביצוע
הפרויקט .מקורות המימון יפורטו בסעיף תב"רים בהמשך סדר היום של הישיבה.
בהצבעה המתקיימת:
 29תומכים
1מתנגדים
0נמנעים
מאשרים
לסעיף  – 5כפר סירקין – גביית היטלים לפרוייקט תשתיות
י.אגוזי – לאחר דיונים בנושא ,אישרה המועצה את המלצות וועדת אד-הוק ועפ"י
ההחלטה ,ישלמו תושבי הפרצלציה היטלים בעת מימוש הזכויות או בבקשת היתרי
בנייה .מעדכן כי לפני מספר שבועות ,פורסם פס"ד "מישור הבונים נ' עיריית
הרצליה" ,ממנו נובע כי גבייה עתידית על חלק הקרקע עלולה להיות בעייתית .בעת
שנדרש המחזיק החדש לשלם ,טען בפני ביה"ד כי החיוב היה צריך להיות לבעלים
הקודם .מתוך כך מציע כי המועצה תנסח מכתב עליו יתחייב התושב לתשלום
ההיטל בעת המימוש .מבהיר כי הסכום הנדחה יהיה בהתאם לתעריף חוק העזר
במועד החיוב הנדחה ,דהיינו סכום שצמוד למדד.
מ.רדומסקי – היטל הפיתוח אושר בהחלטת מליאה בעבר לאור המלצות ועדת "אד
הוק" שהוגשה למליאה ואין כל סיבה לגרום לשינוי בהחלטה.
מציע את הנוסח הבא:
מבעלי הזכויות בקרקע לא מבונה ייגבה היטל סלילת כבישים ומדרכות במתכונת
הבאה:
בעל הזכויות יקבל הודעה על חבותו בהיטל בגין שטח הקרקע.
א.
תינתן אפשרות לבעל הזכויות לבקש בכתב לדחות את החיוב בהיטל למועד
ב.
מימוש/מכירה/היתר הבנייה ,המוקדם מביניהם.
החיוב יתבצע עפ"י התעריף בחוק העזר במועד החיוב המעודכן לתשלום.
ג.
רשימת בעלי הזכויות המבקשים לדחות התשלום תאושר בהנהלת המועצה.
ד.
בהצבעה המתקיימת:
 29תומכים
1מתנגדים
0נמנעים
מאשרים
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לסעיף  – 6דו"ח רבעוני 6/10
מוטי דלג'ו – מדגיש דו"ח הרבעוני את הגרעון המצטבר בגובה  1.6מליון  ,₪כאשר
בתקופה מקבילה שנה קודמת עמד הדו"ח על עודף של  118אש"ח .ביטול מענקי
האיזון נותנים את אותותיהם ,אולם מקווה כי המצב יתאזן .מזכיר כי ברבעון הבא
אנו צפויים לראות ירידה בהוצאות החינוך בעקבות חופשת הקיץ.
מציע לאשר את הדו"ח.
בהצבעה המתקיימת:
 30תומכים
0מתנגדים
0נמנעים
מאשרים
לסעיף  – 7ויתור על שטחי הפקעה הרשומים ע"ש המועצה כתוצאה משינוי יעודם
ב .גוש  8901ח"ח 73
– צור יצחק  :א .גוש  8901חלקה  ,69ח"ח 79, 76, 70
מוטי דלג'ו– חוות דעת משפטית שהוכנה ע"י היועצת המשפטית בנושא חוקיות
ויתור המועצה האזורית על זכויותיה הקנייניות בשטחי ציבור בצור יצחק ,שהופקעו
ונרשמו על שמה  ,נשלחה לחברים לפני מספר ימים ,על נספחיה.
י.דלג'ו – מבקש לא לדון בנושא לאחר שלא קיבל בדואר את החומר.
א.

גוש  8901חלקה 69

עו"ד ע.גזית – חוות דעת משפטית שהכנתי הומצאה לכם ותוכנה הובא לידיעתכם
עובר לישיבה
מפרטת את הנושא ומציגה באמצעות תשריטים.
מכח תכנית שד/15/101/ד -תכנית המתאר לצור יצחק ,הופקעו מהמדינה ונרשמו
בלשכת רישום המקרקעין על שם המועצה האזורית דרום השרון שטחים שייעודם
'שטחים למבני ציבור' הממוקמים בגוש  8901חלקה  - 69מגרש מס'  , 6021ובגוש
 8901חלקי חלקה  - 70מגרש מס' . 6025כמו כן שטחים שייעודם 'שטח ציבורי
פתוח' הממוקמים בגוש  8901חלקה  - 76מגרש מס'  7004ובגוש  8901חלקי חלקה
 - 79מגרש מס' . 7008
בשל צרכים תכנוניים ושיקולים של טובת הציבור ,נוצר צורך לבצע חילופי שטחים .
מגרש  6021וחלק ממגרש  6025הנ"ל ,שייעודם היה שטח למבני ציבור והמסומנים
בצבע חום בתשריט המוצג בפניכם ,הוחלפו עם מגרשים מס'  3002ו3001 -
בהתאמה  ,שיועדו בתכנית המתאר למגורים .מגרשים אלה מסומנים בצבע צהוב
בתשריט שבפניכם.
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חלק ממגרשים  7004ו , ,7008 -שייעודם היה שטח ציבורי פתוח והמסומנים בצבע
ירוק בתשריט שלפניכם הוחלפו עם חלק ממגרשים  3016ו 3003 -בהתאמה ,שיועדו
בתכנית המתאר למגורים .מגרשים אלה מסומנים בצבע צהוב בתשריט .
מהלך חילופי השטחים יושם בהסכמת ועל דעת המינהל ,בתכנית מפורטת
שד/מק, 8 /15/101/שהיא תכנית מאושרת ותקפה.
בחוות הדעת פרטתי את הנימוקים שהביאו לחילופי השטחים.
חשוב לציין כי השטחים שיועדו למבני הציבור ולשטחי ציבור בתכנית החדשה זהים
לשטחים שיועדו למבני הציבור ולשטחי ציבור בתכנית המתאר ,הוא הדין לגבי
השטחים שיועדו למגורים.
בהתאם לסעיף )196א( לחוק התכנון והבניה ,מקרקעין שהופקעו ללא תשלום
פיצויים וייעודם שונה לייעוד שאינו לצרכי ציבור  ,כהגדרתו בסעיף )188ב( לחוק ,יש
להחזירם למי שהופקעו ממנו.
לכן יש לבטל את הפקעת חלק מהמקרקעין בדרך של ויתור על הזכויות הקנייניות
של המועצה בו ולהשיב את הקרקע לבעליה ,קרי למדינה.
מאחר ושינוי ייעוד השטח הציבורי לייעוד מגורים עוגן בתכנית תקפה ,שבמקביל
שינתה ייעוד של שטחי מגורים לשטחי ציבור ,הציבור אינו ניזוק ואין מניעה מלבטל
את רישום זכויות המועצה בשטח המופקע
לשאלת חברים ,התכנית החדשה פורסמה ,אך המועצה לא פעלה להפקיע מאחר ויש
עדיין שינויים תכנוניים בישוב ,שמצוי בתהליך דינאמי של בניה ופיתוח.
א.שוהם – מוסיף כי במפה לצרכי רישום ,הופקעו רוב השטחים הציבוריים .התכנון
של הישוב לא היה מיטבי ולכן נדרשים שינויים.
ב.

גוש  8901ח"ח 73

עו"ד ע.גזית – חוות דעת משפטית הומצאה לכם והובאה לידיעתכם עובר לישיבה.
מכח תכנית שד/15/101/ד -תכנית המתאר לצור יצחק ,הופקעו מהמדינה שטחים
שייעודם 'שטחים ציבוריים פתוחים' בגוש  8901בחלקה 73
מדובר בשמונה מעברים צרים בין חלקות ,56 ,55 ,54 ,53 ,52 ,51 ,50 ,49 ,48 ,47
המסומנים בצבע ירוק בתשריט המוצג בפניכם.
בשל צרכים תכנוניים ושיקולים של טובת הציבור ,נוצר צורך לבטל את המעברים
הצרים ותחתם לתכנן שני מעברים מרכזיים ורחבים ,ולמקמם משני צידיו של
השטח הציבורי הפתוח המרכזי שחוצה את המתחם לרוחבו )ממערב למזרח(,
לאורך חלקות  49ו.54 -
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מוצג לכם תשריט שמראה את מיקום המעברים החדשים.
גם במקרה זה מדובר בחילופי שטחים ,ששטחם זהה .
מהלך זה יושם ,בהסכמת ועל דעת המינהל ,בתכנית מפורטת שד/מק,8 /15/101/
שהיא תכנית מאושרת ותקפה.
בהתאם לסעיף )196א( לחוק התכנון והבניה ,מקרקעין שהופקעו ללא תשלום
פיצויים וייעודם שונה לייעוד שאינו לצרכי ציבור  ,כהגדרתו בסעיף )188ב( לחוק ,יש
להחזירם למי שהופקעו ממנו.
לכן יש לבטל את הפקעת חלק מהמקרקעין בדרך של ויתור על הזכויות הקנייניות
של המועצה בו ולהשיב את הקרקע לבעליה ,קרי למדינה.
מאחר ושינוי ייעוד השטח הציבורי לייעוד מגורים עוגן בתכנית תקפה ,שבמקביל
שינתה ייעוד של שטחי מגורים לשטחי ציבור ,הציבור אינו ניזוק ואין מניעה מלבטל
את רישום זכויות המועצה בשטח המופקע.
א.שוהם – מוסיף כי תיקון השטחים הוא תנאי לפרסום לקבלנים ושווק המגרשים.
י.כסיף – מציין לטובה את התפתחות הישוב .שואל אם ידוע מתי יעזוב הישוב את
המועצה.
ז.מליחי – מבקשים שלישוב יהיו יותר שטחים פתוחים.
א.בן עטיה – חשוב לשתף יותר את הישובים כאשר מעלים לדיון נושאים כגון אלה.
מוטי דלג'ו– מדגיש כי מדיניות המועצה לשמירת שטחים פתוחים נכונה גם בצור
יצחק .המועצה תעמוד על כך שריבוי השטחים הציבוריים לא יגרור הגדלת שטחים
מבונים .מעיר כי משרד השיכון ממתין לקבל את אישור המועצה להפקעה.
מציע לאשר.
הצבעה המתקיימת
א .גוש חלקה 69
 28תומכים
 0מתנגדים
2נמנעים
מאשרים
ב .גוש חלקה 73
 28תומכים
0מתנגדים
2נמנעים
מאשרים
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לסעיף  – 8אישור הסכם בכירים – אדר' נילי יוגב
י.אגוזי – מהנדסת הועדה האדריכלית נילי יוגב התקבלה במכרז .מפרט את חוזה
העסקתה עפ"י הסכם הבכירים ברשויות המקומיות.
מוטי דלג'ו– מציע לאשר  70%משכר בכירים ,מותנה באישור משרד הפנים .מזכיר
כי האדריכלית הקודמת גב' קטי שנן ז"ל הועסקה באחוזי שכר גבוהים יותר.
בהצבעה המתקיימת:
 29תומכים
1מתנגדים
0נמנעים
מאשרים
לסעיף  – 9מינוי דירקטור – החב' הכלכלית לפיתוח דרום השרון
מוטי דלג'ו– בזמנו אישרה המועצה את הגב' עידית גזית כחברה בדירקטוריון
החברה הכלכלית .לבקשתה לפנות את מקומה כחברת הדירקטוריון אנו מציעים
למנות במקומה את הגב' נילי יוגב.
בהצבעה המתקיימת:
 30תומכים
0מתנגדים
0נמנעים
מאשרים
לסעיף  – 10חוק עזר שירותי שמירה ,צור יצחק – עדכון תעריף
י.אגוזי – מליאת המועצה אישרה בזמנו אגרת שמירה בצור יצחק בסך ₪ 100
ליחידת דיור לחודש .ההחלטה נבעה מעלויות השמירה ומיעוט התושבים .נכון
להיום ,גדל מספר התושבים במקום ומוצע להפחית את גובה התשלום החודשי ל-
 ₪ 60ליח"ד.
בהצבעה המתקיימת:
 30תומכים
0מתנגדים
0נמנעים
מאשרים
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לסעיף  – 11השכרת חדרים בחלל הגג
י.אגוזי – חלל הגג חולק ל –  4אזורים .במכרז שפורסם נקבע מחיר מינימום .הוגשה
הצעה אחת בלבד המתייחסת ל 2-החללים המרכזיים .סה"כ מחיר –  ₪ 78למ"ר,
לא כולל ארנונה .לגבי האזורים האחרים לא הוגשה כל הצעה.
בנסיבות העניין ומכיוון שעריכת מכרז נוסף לא תביא כל תועלת ,מבקשים את
אישור המליאה להתקשרות ללא מכרז עם מציעים לגבי החללים האחרים.
מוטי דלג'ו– מציע בהחלטה שהחברים המכהנים בועדת המכרזים יהיו שותפים
ומעורבים בהליכי המו"מ עם מציעים.
בהצבעה המתקיימת:
 30תומכים
0מתנגדים
0נמנעים
מאשרים
לסעיף  – 12מדידות לצרכי ארנונה
מוטי דלג'ו– מפאת קוצר הזמן ,מציע לדחות את הנושא לישיבה הבאה.
מאשרים
לסעיף  – 13ארנונה למבנים חקלאיים
מוטי דלג'ו – מפאת קוצר הזמן ,מציע לדחות את הנושא לישיבה הבאה.
מאשרים
לסעיף  - 14תב"רים
.1

תכנית חינוכית לצמצום נפחי פסולת
מימון :המשרד להגנת הסביבה
קרן פיתוח

.2

תוספת ל-תבר  -1038ביוב כפר מעש)(6,120,000
מימון :מנהלת הביוב -החזר מהיטלי ביוב

₪ 213,933
₪ 164,564
₪ 49,369
₪ 800,000
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₪170,000

.3

שידרוג מוקד במועצה
מימון :משרד החינוך
משרד הפנים
קרן פיתוח

₪ 50,000
₪ 70,000
₪ 50,000

.4

סימוני כבישים והתקני בטיחות
מימון :משרד התחבורה
קרן פיתוח

₪ 64,320
₪ 27680

.5

תוספת ל-תבר -1290הצטיידות מעון צור יצחק

₪ 92,000

)( 350,000

₪ 75,000

מימון :קרן פיתוח
₪ 3,750,000

.6

כפר מע"ש ניקוז ותיעול
מימון :גני תקוה
רשות ניקוז
היטלים

.7

שדרוג תשתית מחשוב,שרתים ורשיונות במועצה
מימון :קרן פיתוח

₪ 150,000

.8

מתקן קדם טיפול ת"ש אלישמע
מימון :קרן ביוב/היטלים

₪ 600,000

.9

הלוואה למגרש טניס משולב במגשימים)( 200,000
מימון :החזר הועד המקומי

₪ 100,000

.10

תוספת ל-תבר -1295מבנה יביל לגנ"י צור יצחק)₪ 150,000 ( 300,000
מימון :קרן פיתוח/תקציב רגיל-עבור :הצטיידות ₪ 50,000
עב' פיתוח ₪ 100,000

₪ 1,250,000
₪ 900,000
₪ 1,600,000

.11

תוספת ל-תבר -1291השלמת גדר בטחון בחגור)( 170,000
מימון :משרד הבטחון

₪ 150,000

.12

תוספת ל-1294-רכישת מבנה יביל בי"ס כצנסלון )(70,000
מימון :קרן פיתוח

₪ 15,000
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.13

עב' פיתוח והצטיידות מעון יום נוה ימין)עפ"י דרישות תמ"ת(
מימון :קרן פיתוח

.14

תוספת ל-תבר -1266בי"ס יסודי צור יצחק )(4,235,012
מימון:משרד החינוך )*** ₪ 4,264,988 ( 3,535,012
קרן פיתוח )₪ 500,000 ( 700,000

****

השלמה ל 12-כיתות-משוער

₪ 30,000
₪ 4,764,988

בהצבעה המתקיימת לתב"רים – למעט תב"ר מס' ) 8מתקן קדם טיפול(
תומכים
מתנגדים
נמנעים

 3000-

מאשרים

בהצבעה המתקיימת לתב"ר מס'  – 8מתקן קדם טיפול בתחנת שאיבה אלישמע
תומכים
מתנגדים
נמנעים

 2910-

מאשרים

הישיבה ננעלה !

ד"ר מוטי דלג'ו
יו"ר

יצחק אגוזי
גזבר מזכיר

רשמה :
צילה משה

