ב"ה ,ט"ו כסלו ,תש"פ
 13דצמבר2019 ,
ישיבות מועצה12583-

פרוטוקול ישיבת מועצה מס'  17שלא מן המניין
שהתקיימה ביום ו' ,י' כסלו תש"פ
( )13/12/19בחדר הישיבות במועצה
נוכחים:

אסף מינצר
טוביה ארליך
צביקה רוזן
מנחם לנדאו
ארי ציגלר
לירן בן שושן
רחמים אשואל
אפרת רוזנבלט
ליאורה ברלינר

ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה

משתתפים:

אסף שפירא
ענת פרידמן-עו"ד

מנכ"ל המועצה
מנהלת פרויקטים

14:05
14:05
14:05

ישיבת מועצה מס'  17שלא מן המניין – סיכום ישיבה
 .1א .בינוי כיתות על יסודי לבנות (חינוך מיוחד אולפנה) ע"ס  ₪ 5,842,292מקור תקציבי:
משרד החינוך
אסף מינצר:
אני פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין מס'  . 17על סדר היום אישורי תב"רים ,אישור בינוי כיתות על יסודי
לבנות ושינוי והגדלת תב"ר מס'  417בינוי גן אלון .נשאלו שאלות גם במיילים וגם תוך כדי ישיבת המועצה האחרונה
ביום ראשון .ביקשו חברי מועצה לקיים את הדיון בתב"רים לאחר  10ימים על מנת ללמוד את הנושאים הללו .כל
החומר הנדרש הועבר לחברי המועצה כמבוקש .קבענו את מועד הישיבה הזו בישיבת המועצה האחרונה ואף אחד
לא התנגד לכך במהלך הישיבה.
אני מעלה את הנושא להצבעה ,בינוי כיתות על יסודי לבנות ,כאשר המקור התקציבי הוא משרד החינוך .אם אין
לכם שאלות נוספות ,אני מבקש להעלות את הנושא להצבעה.
הצבעה:
בעד :פה אחד (מני ,ליאורה ,אסף ,טוביה ,צביקה).
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 .2ב .שינוי והגדלת תב"ר מס'  417בינוי גן ילדים (חינוך מיוחד – גן אלון) והעמדתו על סך
של ₪ 1,413,455
מקור תקציבי :משרד החינוך ₪ 780,505
הקטנת השתתפות מקרנות הרשות והעמדתה ע"ס . ₪ 632,950
אסף מינצר:
מדובר כאן על הקטנת השתתפות מקרנות הרשות והעמדתה על סכום של כ –  630אלש"ח .גם על נושא זה נשאלו
שאלות ונענו .נשלחה אליכם גם הכרטסת וגם כלל מסמכי ההתקשרות עם החברה הקבלנית ,עלו גם שאלות הבהרה
נוספות ונענו וככל שאין שאלות נוספות ,אני מבקש להעלות את הנושא להצבעתכם.
מני לנדאו:
מה לגבי הפער בין השתתפות המועצה לבין המיליון ארבע מאות ש"ח.
צביקה רוזן:
הסכום שכתוב כאן זהה לסכום שמופיע בדוח התב"רים ,באקסל שנדון בוועדת הכספים .אפילו קצת יותר נמוך.
אסף מינצר:
וכעת אנו מגישים את הבקשה ,בתוספת כל החומרים ,למשרד החינוך על מנת שיכיר בתשתיות היקפיות ויתקצב
אותנו בסכום נוסף.
מני לנדאו:
כמה עלה בינוי הגן?
אסף מינצר:
הבינוי עלה כ 800אלף שח והעלות הכוללת  ,₪ 1,400,000כולל עלות הפיתוח.
מני לנדאו:
הסכום הזה שולם מכספי המועצה?
צביקה רוזן:
כן.
אסף מינצר:
כעת אנו מחזירים  800אלש"ח שהגיעו ממשרד החינוך ומבקשים תוספות בסך של כ –  150אלש"ח וכן מבקשים גם
תשתיות היקפיות .אנו משערים שהגן ,בסופו של יום ,יעלה למועצה כ –  400אלש"ח ולכן אנו משריינים ,לשכונה
החדשה ₪ 1,600,000 ,עבור בינוי ארבעה גנים חדשים לטובת תושבי השכונה.
צביקה רוזן:
 ₪ 1,600,000ישולם מקרנות הרשות?
אסף מינצר:
כן.
צביקה רוזן:
וזה הסכום הנומינלי?
אסף מינצר:
נכון .אם אין שאלות נוספות לחברים ,אני מעלה את התב"ר להצבעה.
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הצבעה:
בעד – פה אחד ()5
אסף מינצר:
אני מודה לכולם על הזמן.
הישיבה ננעלה.
לירן בן שושן:
אני מבקש שייכתב בפרוטוקול שהגענו ,ארי ,אפרת ואני ,בשעה  ,14:05והישיבה בדיוק ננעלה.
מאושר להפצה.

רשמה:
ענת פרידמן ,עו"ד
מנהלת פרויקטים
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