ב"ה ,כ"ז טבת תשפ"א
 11ינואר 2021
ישיבות מועצה18889 -

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 31
שהתקיימה ביום א' ,כ"ו בטבת ,תשפ"א
( )10.01.21בחדר הישיבות במועצה
נוכחים:

אסף מינצר
טוביה ארליך
צביקה רוזן
כוכבה חגי
נריה ויניצקי
אפרת רוזנבלט
ארי ציגלר
לירן בן שושן
רחמים אשואל

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

משתתפים:

אסף שפירא
אשי דל – עו"ד
אסף וולף
עתליה צבי

מנכ"ל המועצה
יועמ"ש המועצה
מהנדס המועצה
גזברית המועצה
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19:40
19:40
19:40

אישורי תב"רים
התקבלו הסברים על התב"רים השונים והומצאו מסמכים כהכנה לישיבה וכן במהלכה.
א.

הגדלת תב"ר  419בינוי כיתות אולפנה ב ₪ 3,574,243 -והעמדתו ע"ס  21,037,497ש"ח
מקור תקציבי– משרד החינוך .
הצבעה :
בעד – פה אחד

ב.

שינוי תב"ר  417בינוי גן ילדים (חנ"מ – גן אלון) ע"ס 1,413,455
מקור תקציבי:
משרד החינוך  -הגדלה בסך  ₪ 301,802והעמדתו על סך ₪ 1,082,307
קרנות הרשות (אגרת מבני ציבור)  -הקטנת השתתפות הרשות בסך  ₪ 301,802והעמדת השתתפות
הרשות על סך  ₪ 331,148בלבד
הצבעה:
בעד – פה אחד
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ג.

הגדלת תב"ר  451בינוי כיתות על יסודי לבנות (חנ"מ אולפנה) ב ₪ 1,598,797-והעמדתו
ע"ס  7,441,089ש"ח
מקור תקציבי– משרד החינוך
הצבעה :
בעד – פה אחד

ד.

שיפוץ חדר מורים אולפנה – ע"ס  100אלש"ח
מקור תקציבי– משרד החינוך
הצבעה :
בעד – פה אחד

ה.

שיפוץ חדר מורים ממ"ד כרמים – ע"ס  100אלש"ח
מקור תקציבי– משרד החינוך
הצבעה :
בעד – פה אחד

ו.

בינוי כיתות על יסודי לבנים ( חנ"מ ימ"ה) ע"ס  5,959,630ש"ח
מקור תקציבי– משרד החינוך
הצבעה :
בעד – פה אחד

ז.

בינוי  6כיתות על יסודי לבנים ע"ס ₪ 8,089,564
מקור תקציבי– משרד החינוך
הצבעה :
בעד – פה אחד

ח.

גן חדשני – ע"ס  87אלש"ח
מקור תקציבי– משרד החינוך
הצבעה:
בעד – פה אחד

ט.

מרחבי הכלה והשתלבות באולפנה וימ"ה – ע"ס  111אלש"ח
מקור תקציבי– משרד החינוך
הצבעה:
בעד – פה אחד

י.

מתחם למתקני כושר בימ"ה – ע"ס  82אלש"ח
מקור תקציבי– משרד החינוך
הצבעה:
בעד – פה אחד

יא .שיקום ושיפוץ המרחב הציבורי באזור המרכז המסחרי – ע"ס  240אלש"ח
מקור תקציבי– משרד הפנים
הצבעה :
בעד – פה אחד
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יב .שיקום כבישים ומדרכות  – 2020ע"ס  100אלש"ח
מקור תקציבי– משרד הפנים
הצבעה :
בעד – פה אחד
יג.

תיקון ליקויי בטיחות ושיקום גנים ציבוריים – ע"ס  60אלש"ח
מקור תקציבי– משרד הפנים
הצבעה :
בעד – פה אחד

יד .ביצוע הסדרי תחבורה ליד ממ"ד כרמים – ע"ס ₪ 741,176
מקור תקציבי  -משרד התחבורה  630אלש"ח ,קרנות הרשות ₪ 111,176
הצבעה:
בעד – פה אחד
טו .שדרוג מוקד בטחוני – ע"ס  230אלש"ח
מקור תקציבי – משרד הביטחון
הצבעה:
בעד – פה אחד
טז .פסטיבל אורות שת"פ איזורי – ע"ס  371אלש"ח
מקור תקציבי:
המשרד לשיתוף פעולה אזורי  247אלש"ח
 60אלש"ח
משרד החינוך –
 34אלש"ח
מפעל הפיס –
 30אלש"ח
תקציב הרשות –
הצבעה :
בעד – פה אחד
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הארכת תוקף לחוק עזר היטל מבני ציבור ,עד ליום  31.12.2021או עד לקבלת אישור
לתחשיב החדש ,המוקדם מביניהם.
אסף מינצר:
אנו כמועצה הארכנו את תוקפו של חוק העזר עד לסוף שנת  .2020התחשיב החדש הועבר למשרד הפנים
ולוקח לו הרבה זמן ,בטח בתקופת הקורונה לאשר את התחשיב החדש .מעל לחצי שנה הבקשה נמצאת
אצלם לאישור ,ולכן בשיח עם מנהלת המחוז של משרד הפנים ,התבקשנו להביא לאישור מועצה מחדש
את הארכת התוקף של חוק העזר עד  31.12.2021או עד לקבלת אישור לתחשיב החדש שכבר אושר
במועצה ,המוקדם מביניהם.
אפרת רוזנבלט:
פנית למשרד הפנים ולא ענו לך?
עתליה צבי:
פניתי למחוז כדי לקבל צפי לאישור התחשיב החדש ונאמר לי כי זה עלול לקחת עוד זמן ,הבקשה נמצאת
בדרך למחלקה המשפטית של משרד הפנים והמליצו להעלות שוב במועצה את הבקשה להארכת תוקף
נוספת.
לירן בן שושן:
התעריפים בתחשיב החדש הם כמו מה שקיים היום?
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עתליה צבי:
לא ,הם קצת יותר גבוהים.
לירן בן שושן:
יש לנו אפשרות להחיל אותם מעכשיו?
עתליה צבי:
לא ,כל עוד משרד הפנים לא אישר את התעריף לא ניתן להחיל אותם ,חייבים לעבוד עם חוק העזר
שקיים כרגע ולהאריך לו את התוקף.
לירן בן שושן:
השאלה שלי היא ,האם יש לנו יכולת לקבוע שהתעריף יהיה כמו שהוא היום וכשהוא יאושר ,הוא יוחל
רטרו? או שאם הוא יאושר ,הוא יאושר מתחילת ?2021
עתליה צבי:
בד"כ חוקי עזר מקבלים תוקף מיום החתימה של משרד הפנים והפרסום ,הוא לא יחול רטרואקטיבית.
אסף מינצר:
אנו לא יכולים לגבות כסף שלא ע"פ חוק ,החוק הזה עבר לאישור משרד הפנים .לפני אישור משרד הפנים
לא ניתן לגבות את התוספת הזאת אלא רק לפי התחשיב המאושר האחרון .אתה שואל איך בכל זאת
ניתן לגבות את התוספת הזאת לפני אישור משרד הפנים ,אני אומר לך שאי אפשר.
הצבעה :
בעד – אסף מינצר ,טוביה ארליך ,צביקה רוזן ,כוכבה חגי ,נריה ויניצקי  ,רחמים אשואל ,לירן בן שושן,
ארי ציגלר.
נגד – אפרת רוזנבלט.
ההצעה אושרה.
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אישור מסגרות אשראי לשנת ( 2021לפי  5%מהתקציב המאושר  37,295 -אלש"ח)
בנק המזרחי  750אלש"ח
בנק אגוד  1,100אלש"ח

הצבעה:
בעד – פה אחד

.4

שיפוץ מחסן חרום – ע"ס  65אלש"ח
מקור תקציבי – משרד הפנים –  50אלש"ח
תקציב הרשות –  15אלש"ח
הצבעה :
בעד – פה אחד

הישיבה ננעלה.
מאושר להפצה

רשם :אסף שפירא
מנכ"ל המועצה
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