מועצה מקומית שהם
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 6
יום שלישי ,כט' בסיון תשע"ב 19.6.12 ,
נוכחים  :גיל ליבנה-יו"ר ,איתן פטיגרו ,גלעד רבינוביץ ,יצחק שטרנברג ,יצחק
פינברג,
שלומי סויסה ,איציק בונצל ,יוסי לוי.
התנצלו  :משה מזרחי ,דפנה רבינוביץ ,חגית וינטראוב ,אלי יפרח.
השתתפו  :שי אברהמי ,ישראל שטרסברג ,צ'ריל קמפר ,צביקה הוכמן ,עו"ד
מורן דדשוב,
רו"ח בני שטיינר ,רו"ח אמנון חדד.
רשמה :

אורנה שטיימן.

על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  5מיום 22.5.12
 .2אישור דוחות הכספיים עמותת עמית לשנת 2011
 .3אישור פרוטוקול ישיבת ועדת קשרי חוץ מיום 8.5.12
 .4אישור דו"ח רבעון  1לשנת 2012
 .5אישור פרוטוקול ועדת מלגות מיום 29.5.12
 .6אישור עדכון להסכם לביצוע עבודות תכנון ופיתוח
 .7אישור תב"רים
 .8אישור תקציב פעילות מדרשת שהם לשנת 2012
 .9אישור התקשרויות
 הגדלת התקשרות מכרז לאספקת מזגנים למוס"ח בקשה להתקשרות ללא מכרז להצבת מכונת שתייה .10אישור פתיחת חשבון להפקדת אגרות חיסונים של השירות הווטרינרי
 .11עדכונים
 .12שונות
יו"ר

 :בשם כל חברי המועצה תנחומים לחבר המועצה אלי יפרח במות אביו.

 .1אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  5מיום 22.5.12
יו"ר

 :האם יש הערות לפרוטוקול?

מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  5מיום 22.5.12
 .2אישור דוחות הכספיים עמותת עמית לשנת 2011
יו"ר  :צ'ריל קמפר תציג את פעילות עמותת עמית והדוחות הכספיים לשנת .2011
צ'ריל  :עמותת עמית כוללת צוות מיומן ומנוסה הפועל במטרה להרחיב את סל
השירותים
המקומיים הניתנים על ידי השירות הפסיכולוגי -החינוכי ,ואינם מתוקצבים
ידי
על
משרד החינוך ,משרד הבריאות או משרדים ממשלתיים אחרים .במסגרת
עמית
עמותת
ישנם מגוון שירותים לתושבי שהם ,בפיקוח ובהדרכה מקצועית בכל הגילאים.
השנה
סיימנו בגרעון קטן  ,תקצוב המועצה עומד על  ₪ 50,000הכולל מתן סבסוד
לפונים
אלינו לעזרה בסבסוד עלויות השתתפות בפעילות של העמותה .המחירים
ביחס לשוק נמוכים יותר .בכל שנה מקבלים אישור על ניהול תקין.
 :האם יש שאלות נוספות בנושא עמותת עמית?
יו"ר

מחליטים פה אחד
לאשר דוחות הכספיים עמותת עמית לשנת 2011
 .3אישור פרוטוקול ישיבת ועדת קשרי חוץ מיום 8.5.12
 :צ'ריל תציג את פרוטוקול ועדת קשרי חוץ.
יו"ר
צ'ריל  :הוועדה פועלת זה שלוש שנים עם קריטריונים מאוד ברורים מתן תמיכה
לפעילויות
משלחות נוער .ועדת קשרי חוץ בישיבה מיום  8.5.12דנה בבקשות לתמיכה
שהוגשו
השנה ע"י חמש ועמותות ספורט .הבקשות נמצאות בעמוד השני של
וכוללות
הפרוטוקול
את הבקשות של מכבי שהם שחייה לפעילות שהייתה באפריל קבלנו לפני כן
הבקשה
את
והסברנו להם שרק לאחר הפרסום ניתן לתת תמיכה.
שלומי  :זאת היתה גם החלטת ישיבת הנהלה ,להגיש שוב ולפרסם את הקריטריונים.

צ'ריל  :נכון וכך נהגנו .לחמש השנה יש ארבע משלחות ,משלחות עם הסכמי ערים
נוער
חילופי
בגרמניה ,פעילות חדשה בהמבורג ,קהילה יהודית בניו יורק והשנה יש פרויקט
נוסף
חדש
של מדריכים צעירים היוצאים להדרכה במחנה קיץ בארה"ב .במקביל נפתח
חדש
קשר
למשלחות חילופי נוער עם ישוב חדש בגרמניה .נציגים היו אמורים לבדוק את
ויתכן
הנושא
ותהיה משלחת ספורט .לאור כל הבקשות הוועדה ממליצה לקבל את כל
לא
אך
הבקשות
בסכומים שביקשו .בכדי שנוכל לעמוד בתקציב עד סוף השנה ובמקביל יש
של
פעילות
שגרירים צעירים והגשנו בקשת תקצוב ממשרד ההסברה ובמידה ונקבל
נעזור
תקציב
במימון הפרויקט והתקציב יחזור לוועדת קשרי חוץ.
שלומי  :האם הסכומים בטבלה הם התמיכה שכל אחד יקבל?
צ'ריל  :ישנה טבלה מרכזת מה וועדת קשרי חוץ ממליצה ,האישור הוא של מליאת
המועצה.
איתן  :הבעיה היא העמסת תקציב על בני הנוער היוצאים למשלחת את אירוח
המשלחות
בארץ ,לדוגמא אהאוס.
 :הנסיעה כוללת עשרה ימים בגרמניה ,טיסה ,לינה ופעילויות נוספות.
יו"ר
שלומי  :למה שהם?
צ'ריל  :יש ארגון בגרמניה שמרכז ומכין את התוכנית ,הם ממקדים את עיקר
עם
הפעילות
ישראל בגלל ההיסטוריה המשותפת .הם פונים לכולם ,את שהם הם אוהבים.
אוהבים
הם
את דרך העבודה שלנו בנושא המשלחות ,יש לנו שם טוב .זו אינה משלחת נוער
אלא
פעילות של חילופי נוער ,הם לא נוסעים לטייל ,יש תוכנית חינוכית שמלווה
כולל
אותם
דיונים בנושאים של היסטוריה משותפת ,אנטישמיות ,יש ערך מוסף של חינוך
ומנהיגות.
שלומי  :המטרה של המשלחות היא קשרים עם יהודים או עם העולם?
צ'ריל  :מטרות הוועדה לפתוח את שהם לעולם הרחב וגם לעודד הקשר עם הקהילות
היהודיות.
עם גרמניה יצירת קשרים עם אוכלוסייה דומה בחו"ל ולארה"ב זה קשר עם
הקהילה
היהודית .חשוב לי לציין שיש גם קשרים עם הקהילה בוונצואלה שמסגרת
נידונה
הפעילות
בוועדה נפרדת של שותפות  ,2000ועדת קשרי חוץ מטפלת רק בפלח מסוים.
 :היתה משלחת נוער בפסח לארה"ב לקהילה היהודית בווסצ'סטר שלא נכנסה
יו"ר
לתמיכות,
כמו כן משלחת נוספת יצאה לוונצואלה ולא מופיעה בתמיכות ,הם מגיעים
אך
אלינו
בשל המצב הפוליטי אין כרגע אפשרות לצאת לשם ,במימון של הסוכנות
אנחנו
היהודית.
מנסים לפתח קשרים עם קהילות נוספות ,יצחק דהן פעל לפיתוח קשרים
הדתי
לנוער
עם הקהילה היהודית בצרפת.

יצחק שטרנברג  :מדוע הנוער הדתי לא משתלב במשלחות? הבנתי שהיו פניות אך לא היה ניתן
בגלל
לשלב
נושא הכשרות .איך משתלב הנוער הדתי? דווקא בגלל ההיסטוריה עם גרמניה
צריך
לשלוח נוער דתי ,שומר שבת ומצוות.
צ'ריל  :ועדת קשרי חוץ מטפלת בפניות לתמיכה ,מי שמוביל את נושא המשלחות זו
יש
חמש,
להפנות את כל הנושא ליחידת הנוער ולא לוועדת קשרי חוץ.
 :אנחנו פועלים לשתף גם את המגזר הדתי ,במשלחות לשנת  2013אנחנו דואגים
איתן
לאפשרות לצאת לגרמניה גם לנוער ששומר מצוות ,שבת ואוכל כשר.
יצחק שטרנברג  :ומשלחות נוער פלסטינאי?
 :ארגון מאפ ,שהשתתפו נציגים משהם ,ראש העין ,כפר קאסם לרשות
יו"ר
בנושא
פלסטינאית
איכות הסביבה .בשל המגבלות הביטחוניות יש קושי רב לפלסטינאים לבקר
בישראל.
יצחק שטרנברג  :השלטונות בארץ מגבילים?
 :היציאה של נוער פלסטינאי בעייתית והשלטונות בארץ לא מאפשרים כניסתם
יו"ר
לארץ,
אם מתקיים מפגש כזה הוא מתקיים בהולנד וגם כאן למשלחת הנוער
יש
הפלסטינאית
דרך לא פשוטה הם יוצאים לירדן ומירדן הם טסים להולנד .יש קושי.
 :יש בעיה לא רק במעברים ,המשלחת נהיית תקשורתית והפוליטיקאים מהצד
איתן
הפלסטיני
מבטלים את המשלחות.
 :יש להשקיע מאמץ בנושא הנוער הדתי ,יש בעיה לוגיסטית שנוצרים מארחים
יו"ר
יהודים
שומרי שבת ,יש קושי.
איציק בונצל  :מציע שנוער חילוני יבקר בהתנחלויות ,הם יארחו ויקבלו אותם עם תוכניות
מסודרות,
יותר חשוב להשקיע בתוכניות בארץ ולא רק גרמניה.
 :שר החינוך הציע לצאת למערת המכפלה ולקריית ארבע .נראה אם תיכונים
יו"ר
יקיימו
ובאמת יצאו לשם.
איציק בונצל  :יש פתיחות לנושא למה לפחד ,אפשר לארגן משלחות להתנחלויות ובני המקום
את
יכירו
הארץ .אני בטוח שהנוער בשהם לא יודע מה זאת התנחלות.
 :אפשר להציע סיורים מן הסוג של סיורי ירושלים .תלמידי כיתות י' יוצאים
יו"ר
לירושלים
לגן הפעמון ,גבעת התחמושת ,הם מכינים מסכת  ,את תעודות הזהות לא
מקבלים בדואר .יאמר לזכות בית הספר שמכינים תוכנית מאוד מעניינת סביב
מורשת
ובטקס מאוד מרשים הם מחלקים את תעודות הזהות .חטיבת הביניים בשנת
מצווה
מקיימים לילה לבן בירושלים.
שלומי  :מי מקבל את המשלחות שמגיעות לארץ? האם זה רק באחריות הנוער שיצא
למשלחת?
צ'ריל  :בדרך כלל הילדים שהשתתפו במשלחת מארחים בבתים אבל הפעילות היא
משותפת
לנוער ,מועצת הנוער משתתפת בפעילויות של משלחות מנהיגות ,משלחות
אחרות
נפגשות עם חניכי תנועות הנוער ומקיימת פעילויות משותפות.

 :חשוב לציין 90% ,מהמשלחות הן בתקופת הקיץ כשיש הרבה פעילויות
איתן
אנחנו
ביישוב,
משלבים בפעילויות הקיץ גם בסוכות הייתה משלחת שביקרה בפסטיבל
המוזות.
 :מנחה לנסות ליצור משלחות בהתמקד בנוער הדתי כדאי לבדוק מול הקהילות
יו"ר
היהודיות
בצרפת או בהולנד.

מחליטים פה אחד
לאשר את המלצות ועדת קשרי חוץ ע"פ הטבלה:
מכבי שחיה

 3.5אש"ח

מנהיגות צעירה

 8אש"ח

המבורג

 4.5אש"ח

אהאוס

 4.5אש"ח

מורן בורן

 2.5אש"ח

אירוח משלחת נכנסת

 4אש"ח

אירוח ספורטאים מותנה באישור התוכנית

התקציב יחזור לוועדה במידה ויתקבל כסף
ממשרד ההסברה.

סה"כ

 27אש"ח

 .4אישור דו"ח רבעון  1לשנת 2012
ישראל  :דו"ח רבעון ראשון לשנת  2012מראה על עודף של  ,₪ 161,000ביצוע רבעון
לשנים
דומה
אחרונות .ביחס לתקציב יש סטייה של  ,4% - 5%סביר לרבעון ראשון .מדובר
בתקציב
המקורי לשנת  2012מאז עדכנו את התקציב.
גביה – דו"ח גביה ויתרת חובות יש שיפור בהשוואה לשנת  ,2011חיוב שוטף
אל
82%
של
מול ,80%יש גידול בשיעורי הגביה נכון לגבי ארנונה ומים.
 :בשנה קודמת הגביה עמדה על .98%
יוסי
ישראל  :זהו סיכום לרבעון  ,1אתה מדבר על השנתי הכולל.
שלומי  :ומה לגבי ניצול בטחון ושמירה? יש תקציב כולל .₪ 1,330,000
ישראל  :אתה מדבר על תקציב תב"ר ,אתה לא תראה ברבעון זה ,פעילויות שוטפות של
בטחון
ושמירה נכנס לסעיף פעולות כלליות.
מחליטים פה אחד
לאשר דו"ח רבעון  1לשנת 2012

 .5אישור פרוטוקול ועדת מלגות מיום 29.5.12
יו"ר  :מוגש לאישור פרוטוקול ועדת מלגות מיום  , 29.5.12מלגות ניתנות
ולנוער
לסטודנטים
מהחינוך העל יסודי .זו קרן משותפת על שם אמסלם ז"ל  ,התקציב עומד על
,₪
60,000

הבקשות
איתן :
במעמד
יו"ר
נידחת.

:

זו השנה השלישית שהקרן נותנת מלגות .הפרוטוקול מפרט את מספר
שהוגשו
ואושרו.
מהם הקריטריונים שלא עמדו בהם אלו שלא קבלו מלגה? אפשר לקבל ₪ 500
טקס קבלת המלגות ולאחר מכן מקבל את ההפרש לאחר סיום ההתנדבות.
מדובר בסעיף קריטריון כלכלי ,אם המבקש לא עומד בקריטריון בקשתו

מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול ועדת מלגות מיום 29.5.12
 .6אישור עדכון להסכם לביצוע עבודות תכנון ופיתוח
יו"ר
הכלכלית
כרמים,

 :אנו מתבקשים לאשרר ולחזק את ההסכם הקיים של המועצה עם החברה
לפיתוח עבודות שמבוצעות בהזמנת המועצה באזור התעשייה הצפוני ,שכונת

שכונת רקפות ובשנה הבאה אזור התעשייה הדרומי .אנחנו מתעדים להקים
מים
תאגיד
וביוב והוא יבצע את עבודות אלו אך לתקופת המעבר הזו יש כללים ואם
או
המועצה
הכלכלית החלו בעבודות הפיתוח והעבודות מתבצעות בשלבים לא יתכן
האחרת
וחברה
תשלים את העבודה ולכן אנו מתבקשים לעדכן הסכם משנת .2010
איציק בונצל :מהם המגרשים ברחוב נורית?
 2 :המגרשים האחרונים.
איתן
 :החברה הכלכלית מטפלת בפיתוח המגרשים האחרונים.
יו"ר

מחליטים פה אחד
לאשר עדכון הסכם לביצוע עבודות תכנון ופתוח
 .7אישור תב"רים
ישראל  :מעגל תנועה מכבים צורן ) : (464תב"ר שאושר במליאה הקודמת .מבוקש
מקור
לשנות
המימון של השתתפות המועצה במקום מקרן עבודות פיתוח קרן היטלי סלילת
רחובות.
סה"כ ההוצאה  . ₪ 500,000 :אין שינוי.
כבישים ומדרכות ועבודות פיתוח נוספות בשכונת הדסים ) : (467לאשר
סך
תקציב
 ₪ 150,000להשלמת שביל גישה ,מדרכה ועבודות פיתוח נוספות בשכונת
הדסים.
עבודות הפיתוח הנ"ל ברחוב מודיעים ובשביל המחבר לרחוב תמר .מקור
המימון  :קרן
עבודות פיתוח.

הערכות לשעת חירום ) : (456עדכון התקציב בסך של  .₪ 350,000תוספת
התקציב
לצורך שיפוץ ושדרוג תחנת המשטרה והקמת מרכז הפעלה לשעת חירום
ביה"ס
במתחם
התיכון סה"כ תוספת תקציב בסך  .₪150,000מקור המימון להגדלה  :קרן
עבודות
פיתוח.
 :מתחם החרום כיום נמצא בממ"דים הקטנים בבניין במועצה המשמש גם
יו"ר
פינוי
מרכז
לעובדי המועצה ולכן החלטנו להעביר את המוקד העירוני והחמ"ל לממ"דים
ובסיוע
בתיכון
רחל להקים מרכז חרום .

איציק בונצל  :האם המשטרה מקבלת תחנה ללא השתתפות בעלויות?
 :כן ,יש להם תחנות גדולות במחוזות ושם הם משקיעים בכל התשתיות.
יו"ר
יצחק שטרנברג :בנושא הקמת מרכז הפעלה מי מתכנן ותוך כמה זמן יהיה מוכן? האם אין
צורך במכרזים?
 :לא ,אנחנו עובדים מול רח"ל.
יו"ר
 :ע"פ התוכניות עד סוף השנה המתחם יהיה מוכן ,תקציב הביצוע משותף
שי
לרח"ל ולמועצה.
התכנון שנעשה מול רחל הוא על פי צורכי הרשות ובהתאמה לדרישות .יש
ליווי של רח"ל
לתכנון וביצוע .מחר יש הדרכה של רח"ל לשעת חרום.
 :ההדרכה כוללת ביקור של אלוף פיקוד העורף אייזנברג.
יו"ר
יצחק שטרנברג  :האם יש לנו בשעת חרום תקשורת עם הישובים בסביבה?
 :יש אשכולות של קשר מול הרשות.
יו"ר
 :יש לנו קשר עם האשכולות המרכזיים כגון :משטרה ,כיבוי אש ,מד"א ופיקוד
שי
העורף.
יצחק שטרנברג  :אנחנו יודעים שבפועל המציאות היא אחרת ונתנתק מהאשכולות.
 :יש מרכז יקל"ר העובד באשכולות ,מתפקידו להיות בקשר עם כל מרחב ומחוז
יו"ר
יש
ושם
קצין מבצעים ששומר על קשר עם הרשויות.
ישראל  :קירוי מגרש ספורט יהלום)  : (465קירוי מגרש הספורט בבי"ס יהלום בסך
.₪ 750,000
מקורות מימון  :קרן עבודות פיתוח  .₪ 500,000 :מילוות מבנקים 250,000 :
.₪
מובהר כי המועצה פנתה לקבל מקרן המתקנים סך של  ₪ 250,000והיה
למועצה
ויאושר
התקציב הנ"ל יוחלף מקור המימון של ההלוואה .הערה  :אשרור החלטה
מיום
טלפונית
. 28.5.12
אולם ספורט שלהבת בשכונת כרמים ) : (468תקציב בסך של . ₪ 3,600,000
היקף
הפרויקט מוערך בסך של  .₪ 5,500,000מקור המימון :מנהל מקרקעי ישראל
)השתתפות
בהקמת מוסדות ציבור .₪ 2,000,000 -מפעל הפיס  .₪ 1,600,000:הערה :
מפעל
תקציב
הפיס כולל קידום מימון בגין שנת .2013
 :אולם הספורט יהיה עם  350מקומות ישיבה ,הבינוי לפי התרחיש של חלוקה
יו"ר
לבנים בנות.

איציק בונצל  :מה הלקחים לקבלת תלונות תושבים בעקבות הניסיון בחט"ב יהלום
ופרשקובסקי.
 :בשיווק שכונת סחלבים לא היה התכנון של החט"ב ,רק שנה לאחר מכן נכנסנו
יו"ר
ועל
לתכנון
כן בצדק היו תלונות תושבים .היום בכרמים הכל מפורסם.
 :צריך להקים אולם גדול יותר מבחינת תפוסת קהל.
שימי
 :צריך אולם המתאים ל 700 -איש ,על מנת לתת מענה לעוד ענפי ספורט ,כגון :
גלעד
ניתן
יד.
כדור
יהיה להשכיר אותו.
יצחק שטרנברג :יש יתרון למיקום האולם כפוטנציאל להשכרה? הוא נמצא בקצה היישוב.
איציק בונצל  :זה הזמן להחליט על בניית אולם גדול .אפשר חניה תת קרקעית.
 :אין לנו עדיין גורם שישכור את האולם ,האם למספר של משחקים נשקיע
יו"ר
תת
בחניה
קרקעית .אנחנו לא נשכיר את האולם לגורמים מבחוץ.
 :בכל אולם אנחנו מוגבלים בשעות.
איתן
 :יש הרבה מגבלות כולל אקוסטיות.
יו"ר
 :יש לשקול אולם גדול .בחטיבה היה צריך להיות אולם גדול.
גלעד
שלומי  :אי אפשר להגדיל אולם קיים?
 :יש לזה עלויות גבוהות מאוד ,עלות אולם כזה  11 – 12מיליון  ₪המבנה גדול
יו"ר
יש
מאוד.
היבט של חניות שחסרות בשכונה ,האם נראה לכם שניתן להכניס מאות
לתוך
רכבים
השכונה .צריך לחשוב על השכנים של הבתים שנבנים מסביב לבי"ס.
מציג את תכנון שכונת סחלבים ומראה את המגבלות של אולם גדול לצד בנייני
מגורים.
ישראל  :מחשוב מוסדות חינוך ) :(409להגדיל את תקציב מחשוב מוסדות חינוך בסך
.₪
200,000
סה"כ התקציב המעודכן יעמוד ע"ס של  .₪ 2,520,000מקור המימון להגדלה :
מפעל
הפיס.
מגרש כדורגל ) : (385להגדיל את תקציב הפרויקט בסך של  .₪ 518,000סה"כ
תקציב
הפרויקט יעמוד על סך של  .₪ 6,018,000מקור המימון להגדלה  :תקציב
משרד
פיתוח
הפנים.
רכב יחידה סביבתית ) : (437עדכון התקציב מדובר ברכב שנרכש ליחידה
הסביבתית
שהמימון שלו הוא  50%ממענק פיתוח משרד הפנים למועצה מקומית שהם ו –
50%
השתתפות מ.א .חבל מודיעין .סה"כ ההוצאה .₪ 215,000

מחליטים פה אחד
לאשר את התב"רים הבאים:

תב"ר  - 464מעגל תנועה מכבים צורן

הפחתה  ₪ 150,000במימון ק.ע.פ
תוספת  ₪ 150,000במימון קרן היטלי

סלילת רחובות
תב"ר  – 467כבישים ומדרכות ועבודות פיתוח נוספות בשכונת הדסים
ק.ע.פ
תוספת  ₪ 150,000במימון ק.ע.פ
תב"ר  – 456הערכות לשעת חרום
 ₪ 500,000במימון מפעל הפיס
תב"ר  – 465קירוי מגרש ספורט יהלום
 ₪ 250,000במימון מילוות בנקים
 ₪ 150,000במימון

 ₪ 2,000,000במימון מנהל

תב"ר  -468אולם ספורט שלהבת בשכונת כרמים
מקרקעי ישראל

 ₪ 1,600,000במימון מפעל
הפיס
תב"ר  -409מחשוב מוסדות חינוך
תב"ר  -385מגרש כדורגל
תב"ר  – 437רכב יחידה סביבתית
מודיעין

תוספת  ₪ 200,000במימון מפעל הפיס
תוספת  ₪ 518,000במימון משרד הפנים
תוספת  ₪ 108,000השתתפות מוא"ז

יוסי לוי עוזב את הישיבה.

 .8אישור תקציב פעילות מדרשת שהם לשנת 2012
 :אני מבקש לאשר תוספת לתקציב המדרשה בסך של  ₪ 50,000ותקציב
יו"ר
תוכנית "רב גן"
תעמוד לבחירה לרשות הגנים .הגנים יוכלו לבחור תוכנית העשרה
אלטרנטיבית בעלות
דומה.

מחליטים פה אחד
לאשר עדכון תקציב המדרשה בסך , ₪ 50,000תקציב תוכנית "רב גן"
תעמוד
לרשות הגנים .הגנים יוכלו לבחור תוכנית העשרה
לבחירה
בעלות
אלטרנטיבית
דומה.
.1

אישור התקשרויות

א .הגדלת התקשרות מכרז לאספקת מזגנים למוס"ח
 :אנחנו מבקשים לאשר הגדלת התקשרות עם חברת אלקטרה לאספקת מזגנים
יו"ר
למוסדות
חינוך בהיקף של .50%

מחליטים פה אחד
לאשר הגדלת התקשרות מכרז לאספקת מזגנים למוס"ח

ב .בקשה להתקשרות ללא מכרז להצבת מכונת שתייה
 :הבקשה היא התקשרות ללא מכרז להצבת  2מכונות שתייה.
יו"ר

מחליטים פה אחד

לאשר התקשרות ללא מכרז להצבת מכונת שתייה
 .9אישור פתיחת חשבון להפקדת אגרות חיסונים של השירות הווטרינרי
 :מבקש לאשר פתיחת חשבון להפקדת אגרות החיסונים של השירותים
יו"ר
הווטרינריים
שיתבצעו על ידי איגוד ערים דן לווטרינריה.

מחליטים פה אחד
לאשר פתיחת חשבון להפקדת אגרות החיסונים של השירותים
הווטרינריים
שיתבצעו על ידי איגוד ערים דן לווטרינריה.
 .10שונות
 :לגבי דוחות כספיים של חכ"ל אני רוצה לציין שאנו צופים כי עד דצמבר
יו"ר
עבודות
יושלמו
הפיתוח באזור התעשייה ,כבישים ,שצ"פים ,גינון ותאורה יושלמו .נכון
מקדימים
שאנחנו
בשנה אבל חשוב לנו שהמקום יראה טוב מכיוון שיש עדיין שטחי שיווק
במקום.
איציק בונצל :אני מבקש לציין שמהשעה  12:00בלילה אזור המרכז המסחרי חשוך לחלוטין
ברמות
מפחידות ולפני שיהיה אסון צריך לבדוק את הנושא.
 :אנחנו משתדלים להעביר את הפעילות לגנים ולהרחיק מתוך השכונות.
איתן
 :ניתן לפנות לאשטרום ולבקש תאורה בסמוך לכספומטים.
יו"ר

הישיבה הסתיימה.

שי אברהמי
מנכ"ל המועצה
המועצה
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גיל ליבנה
ראש

