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פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  37/2012מיום 8/8/2012
השתתפו :ראש המועצה מר שלמה אלימלך ,משה מאיר  ,גיורא טלמור  ,מודי פרי  ,נועם שפר ,
יוסי דוד ,יעקב פרנס  ,רן פרקר ,נילי יופה .
נעדרו:שלמה ג'ברי ,אורית עופר,שלומי עזריה ,איציק סמינה  ,אלי כהן ,שייקה בילו .
נוכחו :אידה אוהר גזברית
לאה מימון – מבקרת
עו"ד רונית עובדיה – יועצת משפטית למועצה
על סדר היום
 .1אישור החלטת ועדת מכרזים בדבר בחירת חברות מנהלות לכספי המועצה .
 .2אישור פתיחת חשבונות בנק נוספים עבור החברות – בבנק לאומי .
 .3ערר על החלטת הועדה המחוזית בקשר להגדלת מרכז חינוך בגן רווה .
 .4אישור חוק עזר שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים .
 .5אישור תב"ר בסך  ₪ 150,000שינוים במבנה הספריה
 .6אישור תב"ר  – 436הסדרת נגישות אקוסטית להגדיל מ  ₪ 60,000 .-ל . ₪ 66,792 .-
 .7אישור תב"ר  – 446שיפוצי קיץ  2011להגדיל מ  ₪ 200,000.-ל. ₪ 293,815.-
 .8אישור תב"ר  – 437רכישת רכב למח' אחזקה להקטין מ ₪ 122,000 -ל ₪ 120,500 .-
 .9אישור תב"ר בסך  ₪ 208,000רכישת אוטובוס .
 .10אישור תב"ר עבור רשות הטבע והגנים  ₪ 85,000טרקטורון.
 .11אישור תב"ר עבור רשות הטבע והגנים  ₪ 20,000שילוט חופים .
ראש המועצה :פותח את הישיבה ומבקש לאשר פרוטוקול קודם .
אושר .
ראש המועצה  :מבקש להוסיף לסדר היום
 .1חוק עזר הצמדה למדד
 .2חוק עזר עבירות קנס
החוקים הנ"ל קשורים לחוק של איכות הסביבה
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אישור החלטות ועדת מכרזים
אידה אוהר  :החלטת ועדת המכרזים הייתה להוציא את התיק מחברת אקסלנס ולחלק את הכסף
לשלוש חברות חדשות אפסלון פסגות וכלל פיננסי .
חלוקת הכסף מינימום חמישה מליון  ₪לכל חברה והיתרה לשיקול ולהחלטה של גזברית המועצה.
ועדת מכרזים המליצה לפתוח חשבונות בבל"ל .
אושר .
אישור פתיחת חשבונות בנק נוספים
ראש המועצה :מבקש לאשר פתיחת שתי חשבונות בנק לאומי  ,עבור החברות המנהלות .
מודי פרי  :שואל מי מפקח על החשבונות .
ראש המועצה  :גזברית המועצה רו"ח של המועצה ומבקרת המועצה .
מודי פרי  :מדובר בניהול תיקים האם הגזברית מבינה בניהול תיקים  ,אני מציע לקחת מישהו
שמבין ויבקר את החברות  ,החברות מצרפים אותנו למגמות שלהם ולא תמיד זה לטובתנו  .חייב
להיות שממש מבין בניהול תיקים .אני לא מבין איך מתנהלים בכסף ציבורי אין להם שום עדיפות
עלינו .
ראש המועצה  :מסביר את נושא ניהול התיקים .
מודי פרי  25 :מליון  ₪הולכים לנהל  ,צריך לקחת מישהו מקצועי .
אידה אוהר  :רו"ח דוידוב הוא יועץ של הועדה מבקר כל חודש .
רן פרקר :אני די מסכים עם מודי פרי  ,אנחנו לא מבינים בניהול תיקים ולא מבינים בדוחות .
אידה אוהר :כל חודש אני מקבלת את הדוח  ,יש נוהלים ברורים לניהול התיק וזאת על פי חוזר
מנכ"ל ואנחנו בודקים איזה ניירות ערך ניקנו וכמו כן את התשואות .
ראש המועצה  :יש לי רעיון אחת לחודשיים שועדת השקעות ויוסי דוד יבדקו את הדוחות .
נילי יופה  :זה לא מקצועי  ,צריך להיות מישהו מקצועי .
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רן פרקר :למה לא להביא עובד שיטפל בנושא זה מדובר פה בהרבה כסף .
משה מאיר  :מציע שיוסי דוד יעביר ליועצים שלו לבדוק את הדוחות .
יוסי דוד  :חלק מהתיקים נמצאים בבנק לאומי ואין בעיה שנבדוק זאת .
יעקב פרנס  :אין לי מושג בכל הקשור בבקרת כספים האם ניתן אחת לחודשיים להעביר לבדיקה .
אידה אוהר :יש לחברות הנחיות ברורות מה מותר ומה אסור .
הוחלט שגזברית המועצה ויוסי דוד יבדקו את הדוחות .
אישור פתיחת חשבונות בנק לאומי
ראש המועצה  :מבקש לאשר .
אושר
ערר על החלטות הועדה המחוזית
ראש המועצה :המועצה הגישה בקשה להפקעת השטח בתוכנית בר 390/לצורך הגדלת מרכז חינוך
וקהילה אזורי גן רוה ע"י שינוי יעוד הקרקע מחקלאי למבני ומוסדות ציבור שצ"פ ומגרש חניה
הועדה המחוזית טוענת שהתכנית חלה בשטח בעל רגישות נופית סביבתית גבוהה בשטח לשימור
משאבי מים ועל כן דחו את הבקשה .
המועצה רוצה להגיש ערר וחייבים את אישור מליאת המועצה כמו כן צרפתי לערר הנ"ל גם את
הועדה לתכנון ולבניה שורקות .מבקש לאשר .
רן פרקר :זה מהלך מחייב ,המועצה הולכת וגדלה וחייבם לדאוג לשטח על מנת לבנות גנים ובתי
ספר .
אושר .
חוק עזר שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים
ראש המועצה  :מבקש לאשר חוק עזר זה .
נעם שפר  :קראתי את החוק אני מבין שצריך למנות מישהו מטעם המועצה על מנת לאכוף את
החוק לא יתכן שכל דבר יגיע לראש המועצה אני מדבר על סעיף  54א .
רונית עובדיה  :טעות שלי זו הערה שראש המועצה כבר העיר לי ואתקן זאת .
נערך דיון בנושא הנ"ל
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משה מאיר  :אני לא מסכים עם החוק הנ"ל חייבים להכניס הסתייגות לגבי משק חקלאי וזאת כדי
להגן על כל נושא החקלאות .
אושר החוק בהסתייגות פרק י"א .
חוק עזר הצמדה למדד
רונית עובדיה  :מסבירה את החוק .
ראש המועצה  :מבקש לאשר .
אושר .
חוק עזר עבירות קנס
רונית עובדיה  :מסבירה את החוק
יעקב פרנס  :מבקש להבין היכן מערערים על דוחות .
רונית עובדיה  :בבית משפט לראש המועצה אסור לגעת בכל הקשור בדוחות קנס.
אושר .
אישור תב"ר בסך  150.000ספריה
ראש המועצה  :כידוע יש את מבנה הספריה שמשמש את מועדון הגמלאים במועצה המועדון גדל
ויש שם צפיפות בלתי נסבלת ,מבקש לאשר תב"ר .
נעם שפר  :מאיזה כספים .
ראש המועצה  :זה תב"ר מכספי המועצה .
אושר .
אישור תב"ר  – 436הסדרת נגישות אקוסטית להגדיל מ ₪ 60.000 -ל. ₪ 66.792 -
ראש המועצה  :מבקש לאשר הגדלת תב"ר ביצענו נגישות אקוסטית בבית הספר יש לתקן ולהגדיל
את התב"ר מכיוון שהעבודה הסתיימה ביותר מהמתוכנן .
אושר .
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אישור תב"ר  – 446שיפוצי קיץ  2011להגדיל מ ₪ 200.000 -ל ₪ 293.815 -ראש
המועצה  :מבקש לאשר הגדלת תב"ר ביצענו שיפוצים בבית הספר ובגני הילדים מבקש לאשר
הגדלת תב"ר .
אושר .
אישור תבר  – 437רכישת רכב למח' אחזקה להקטין מ ₪ 122.000 -ל₪ 120.500 -
ראש המועצה  :בזמנו אישרנו תב"ר לרכישת רכב אישרנו סכום של  ₪ 122.000מבקש לאשר
הקטנת התב"ר .
אושר .
אישור תב"ר בסף ₪ 208.000
ראש המועצה  :מבקש לאשר תב"ר בסך הנ"ל לרכישת אוטובוס נוסף -מדובר בהשתתפות
המועצה בלבד  .עלות האוטובוס כ. ₪ 1,200.000 -
אושר .
אישור תב"ר עבור רשות הטבע והגנים  ₪ 85.000טרקטורון
ראש המועצה  :מבקש לאשר תב"ר לחוף הים  ,אנחנו רק צינור שמעביר את הכסף .
אושר .
אישור תב"ר עבור רשות הטבע והגנים  ₪ 20.000שילוט חופים
ראש המועצה  :מבקש לאשר תב"ר לרשות הטבע והגנים שילוט חופים .
אושר .
החלטת ועדת השקעות בישובים
ראש המועצה  :הועדה ישבה ודנה בכל ישוב וישוב ולגופו של עניין  ,מכתבים יצאו לישובים
בימים הקרובים  .המועצה תצא לביצוע על פי החלטות הועדה  .מבקש לאשר את פרוטוקול ועדת
השקעות בישובים.
אושר
הישיבה ננעלה .
נרשם ע"י א.חיימוביץ

בכבוד רב
שלמה אלימלך
ראש המו
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