מועצה מקומית שהם
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 2
יום שלישי ,כח' בשבט תשע"ב 21.2.12 ,
נוכחים :

גיל ליבנה-יו"ר ,גלעד רבינוביץ ,דפנה רבינוביץ ,יצחק שטרנברג ,יצחק פינברג,
שלומי סויסה ,שימי אלבאז ,חגית וינטראוב.

התנצלו  :משה מזרחי ,יוסי לוי ,יצחק דהן ,איציק בונצל ,איתן פטיגרו.
השתתפו  :שי אברהמי ,דגנית שטיניג ,עו"ד מורן דדשוב.
רשמה :

ליה ויסמן.
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אישור נסיעת ראש המועצה לקהילה תאומה בצפון מדינת ניו יורק בהתאם להזמנת
ראשי הקהילה

 .6עדכונים
 .7שונות
.1
יו"ר

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  1מיום 24.1.12
 :האם יש הערות לפרוטוקול ישיבת מליאה מס'  1מיום ?24.1.12

מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 24.1.12 1
.2
יו"ר

אישור תב"רים
 :אישור תב"ר בסך  ₪ 500,000עבור הכנת תוכניות פיתוח לגני הילדים בשכונת סחלבים.
במסגרת תוכנית הפיתוח אושרה בניית גן ילדים בשכונת סחלבים .בנית הגן אושרה בכפוף
לקבלת מימון ממשרד החינוך .אגף הנדסה הודיע שהתוכנית של גן הילדים אושרה

במשרד החינוך .אין עדיין הרשאה ממשרד החינוך .התקבלה הצעת מחיר לבניית גן הילדים
ע"י משכ"ל .סה"כ עלות המבוקשת לבניה ,תכנון וניהול כ –  1.5מיליון  .₪בנוסף לכך ניתנה
הערכה בישיבת פרויקטים על עבודות עפר נוספות וקיר תומך בסך  350אלפי  .₪אין עדיין
הערכה להוצאות הפיתוח .סביר להניח שמדובר בהוצאה נוספת של לפחות  400אלפי .₪
סה"כ הוצאה צפויה בסך  2.25מיליון .₪הוצאה זו אינה כוללת בניית מדרגות לביה"כ
המתוכנן מעל גג גן הילדים .היקף המימון הצפוי ממשרד החינוך הוא כ –  1.75מיליון .₪
נדרש סבסוד לגני הילדים בסך כ– 0.5מיליון  .₪החזר ההלוואה יהיה מקרן עבודות פיתוח .
המועצה צפויה לקבל בתקופה הקרובה היטלי השבחה משכונת כרמים ומשם
תפרע ההלוואה.

מחליטים פה אחד
לאשר תב"ר  – 447גני ילדים בשכונת סחלבים

.3
יו"ר

 ₪ 500,000במימון מלוות מבנק

אישור פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל לפרויקטים של מפעל הפיס
 :ע"פ הנחיות מפעל הפיס לפרויקטים שאנחנו מקבלים מהם מימון ,יש לפתוח חשבון מעבר
בבנק דקסיה .צרפנו לסדר יום את ההנחיות .מבוקש שהמועצה תאשר מראש פתיחת
חשבונות המוגבלים לשנתיים הקרובות עבור הפרויקטים השונים שיאושרו.

מחליטים פה אחד
לאשר פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל לפרויקטים של מפעל הפיס
.4
יו"ר

אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 17.1.12
 :ועדת שמות התכנסה לבחור שמות לאזור התעסוקה ושכונת כרמים .באזור התעסוקה
המטרה לקרוא בשמות המבוססים על ערכי טבע של המגוון הביולוגי בפארק שהם .ההצעות
הן  :כיכר מרכזית :
החלופות  :תנשמת  ,סיקסק ,מגלן .ההמלצה תנשמת.
רחובות באזור התעסוקה:
כביש  – 101חצב
כביש  - 107רקפת
כביש  – 104שקד
 ע"פ המפה צריך להחליף את שמות הרחובות רח'  107עם רח'  104מצורפת בקשת השינוי.

אני רוצה לציין שבסיור שקיימתי באזור התעסוקה של חבל מודיעין ראיתי שיש שם רחוב
בשם שקד ולכן לדעתי צריך להחליף בכדי שלא יהיו אי הבנות .ע"פ ההמלצות של ועדת
שמות ניתן השם חרוב .מה דעתכם?
דפנה רבינוביץ :וועדת שמות צריכה להתכנס שוב ולהציג חלופות.
שכונת כרמים :

כביש  – 1תירוש
כביש  – 2אשכול
כביש  – 3זמורה
כביש  – 4ענב

מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול ועדת שמות מיום  17.1.12בכפוף לשינוי רחובות – 107רקפת
ורחוב  104יחזור שוב לטיפול ועדת שמות.
 .5אישור נסיעת ראש המועצה לקהילה תאומה בצפון מדינת ניו יורק בהתאם להזמנת
ראשי הקהילה
יו"ר

 :לפני כשלוש שנים התחלנו קשר יפה עם הקהילה בניו יורק בעזרת הסוכנות היהודית.
במסגרת הקשר מתקיימים חילופי משלחות נוער משוהם ומהקהילה המקומית בוסצ'סטר.
ההזמנה לביקור היא מראשי המנהיגות המקומית המקבילים ליו"ר הסוכנות היהודית.

מחליטים פה אחד
לאשר נסיעת ראש המועצה ומנכ"לית חמש לקהילה התאומה בצפון מדינת ניו
יורק בהתאם להזמנת ראשי הקהילה

.6

עדכונים
פתיחת מגמת מוזיקה בתיכון שהם בשנה"ל תשע"ג

יו"ר  :השבוע היה כנס להורים בתיכון ,היה מוצלח מאוד

הישיבה הסתיימה.

שי אברהמי
מנכ"ל המועצה
101755

גיל ליבנה
ראש המועצה

