
  מועצה   אזורית   גדרות
  

   37/  570פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 
   2/  8/  2011שהתקיימה ביום שלישי, בתאריך 

  
ÌÈÁÎÂ :וסי קנדלשיין ראש המועצה,יגאל אפטר, יענקלה בליטשטיין, רוני בן דוד, י  

  
   יענקלה גלבוע, שאול ולדמן, זאב זילבר, שרונה חן, אפרת לייבוביץ, מירי           

  
  מושינסקי, מאיר מרקביץ, חגית סטמפל, ד"ר רון רם.           

  
ÌÈ¯ÒÁ.צבי בוינג'ו, לימור כורך, רענן לוי, ירון סלומון, משה סעידי :  

  
ÂÙ˙˙˘‰.טוביה ישמח :  

  
ÌÂÈ‰ ¯„Ò ÏÚ:  

  
  דווח ראש מועצה  *
  
  תיקון חוק עזר סלילת כבישים ומדרכות  *
  
  דיון הפרדה במקור לשני זרמים  *
  
  רת חלקת קבר לתושבי חוץמכי  *
  
  אישור תב"רים   *
  
  

 'ÒÓ ‰Ï‰‰ ˙·È˘È ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù537  /22  ÍÈ¯‡˙Ó2011  /6  /13 –  13 –בעד  , ¯˘Â‡
.„Á‡ ‰Ù  

  
 'ÒÓ ‰‡ÈÏÓ ˙·È˘È ÏÂ˜ÂËÂ¯Ù569  /36  ÍÈ¯‡˙Ó2011  /6  /13 –  13 –בעד  , ¯˘Â‡

 .„Á‡ ‰Ù  
  
  

  מועצה  ראש   דווח    -  :   1 מס'  סעיף 
  
  
*  ˙È· ÌÚ‰ -   
  

  תרשים שהגיש האדריכל, ארז אלה. בפני חברי המליאה ראש המועצה הציג   
  

  של בית העם מבפנים ומבחוץ. הציג סקיצה ראש המועצה   
  , האם במצב טוב  ההקונסטרוקציה של גג האולם שנשארנושא הועלה לדיון   
  ר את להשאיר את התקרה כפי שהיא או לכסות בתקרת גבס, הוחלט להשאי         
  .תקרת הברזל חשופה עפ"י הצעת האדריכל         

  והערכה היא כי עד סוף אוגוסט שר הפנים  תלחתימ הועברההתוכנית 
  ובתחילת נובמבר ניתן יהיה לצאת יסתיימו ההליכים הבירוקראטיים 

  למכרז. 



במקביל תוכנית הצופים עברה בוועדה המקומית ונמצאת כרגע בוועדה 
לבנות  שיאפשר ו, ועד שדמה אמור לחתום על ההסכםהמחוזית. בימים אל

  הצופים.מבנה את על השטח שלהם 
*  ÏÒ¯Â„Î‰ ÌÏÂ‡  -   
  

בשלבים מתקדמים אדריכל ה. ₪ון ימיל 1.9 –הגיעה הקצבה מהטוטו מעל ל 
  לאולם.בניה ן ועד לפסח יהיה היתר ותכנשל ה

  
*  ÌÈ„ÏÈ‰ È‚ -   
  

לגן צבר הישן. במקום גן  הגן של תמי סתו אמור להתפנות. גן תאנה עבר
  .דיור יחידות 14שיקמה יבנו 

  
*  ‰ˆÚÂÓ· ÌÈ„È˜Ù˙Ï ‰ÈÁ· ˙Â„ÚÂÂÏ ÌÈÊ¯ÎÓ -   
  

ראש המועצה דיווח כי מחר ייערך מכרז למס' תפקידים ברשות: מבקר 
בהמשך החודש ייערכו  המועצה, תברואן, שוער לבריכה ופסיכולוגית ביה"ס.

מדריך חדר כושר, מזכירה בביה"ס  מכרזים לתפקידים הבאים: נהג אוטובוס,
  ומציל בבריכת השחייה. 

  
*  ‰ÈÒ˜„ ˜·· ¯ÊÚ ÔÂ·˘Á ˙ÁÈ˙Ù  -   
  

עבור מחשבים לבית כגון: התקבלו מספר תקציבים ממפעל הפיס לאחרונה 
. תקציבי מפעל הספר, ציוד וריהוט למוסדות חינוך ורכישת אוטובוס חדש 

פתיחת חשבון עזר מיוחד הפיס המשולמים על ידם ישירות לקבלן מחייבים 
מוגדר כמוטב לצורך  בדקסיה שבו הקבלן שזכה במכרז עבור אותה עבודה

  .תשלום
  

  .‡Á‡ ‰Ù ¯˘Â„,  13 –בעד 
  

  החלטה:
  

ישראל בע"מ  מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבונות עזר בבנק דקסיה
כל פרויקט  2012 – 2011לפרויקטים שימומנו על ידי מפעל הפיס בשנים 

  .תח חשבון בנק נפרד בדקסיה ישראל כאמור ייפ
  
*  ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÌÈ˜Á˘Ó È˜˙Ó ˙˜ÂÊÁ˙  -   
  

 ונתגלו ליקוייםמשרד התעשייה והמסחר  יתה ביקורת שלמאחר והי
החליטה המועצה לקחת חברה שתתחזק  ,תחזוקת גני המשחקים ביישוביםב

התנאי לכך הוא שהוועדים המקומיים יביאו את המתחמים לתקן  .את הגנים
הקבלן יתחזק אותו  ,. לאחר שהמועצה תקבל אישור מוסמך למתחםהנדרש

   באופן שוטף בהתאם לתקנים המתחייבים. 
  

  .‡Á‡ ‰Ù ¯˘Â„,  13 –בעד 
  

  :החלטה
  

המליאה מאשרת למועצה לקחת תחת אחריותה את תחזוקת גני המשחקים 
על פי  יהיואת הנדרש ו יתקנוביישובים זאת בתנאי שהוועדים המקומיים 

  התקן.
  
*  ÌÈ·Â˘ÈÈ· ÊÂ˜È Ê¯ÎÓ -   



  
עבור ניקוז ביישובים וגם השנה אנו  ₪אלף  250 –בשנה שעברה אושר כ 

מאשרים אותו סכום. נעשה מכרז והיה מציע יחיד מאחר והאחרים נפסלו. 
מאומדן   ₪אלף  40 –בכ יקרה  ₪אלף  200ההצעה שלו הייתה בסביבות 

  המהנדס.
 ת היועץ המשפטי, היא לפנות המלצת ועדת מכרזים, על בסיס חוות דע

שונים, זאת לאור לחברי המליאה שיאשרו לנהל משא ומתן מול קבלנים 
  .  זוטא) –(מכרז סגור  לצאת שוב למכרז חדשהעובדה כי לא נראה שיש טעם 

  
  .‡Á‡ ‰Ù ¯˘Â„,  13 –בעד 

  
  החלטה:

  
המליאה מאשרת לגזבר המועצה לנהל משא ומתן ללא צורך בקיום מכרז 

  עבור ניקוז ביישובים.
  
  

   ומדרכות  כבישים   סלילת   עזר   חוק  תיקון     - :     2 סעיף   מס'  
  
  

הינה לעדכן את  2002 –מטרת תיקון חוק עזר לגדרות ( סלילת רחובות ) התשס"ג 
 2010תאם לתחשיב חדש שנערך בספטמבר הנקובים בחוק העזר בה התעריפים

נוסף הוא הוספת מגבלת גביה, כך  תיקון. ואושר ע"י חברה מטעם משרד הפנים
תהיה טעונה אישור מליאת  2015לאחר שנת שהטלת ההיטל על פי חוק העזר 

כמו כן, עודכנה הוראת השעה של מדד  המועצה ושל שר הפנים או מי מטעמם.
  הבסיס לתעריפים.

  
  .‡Á‡ ‰Ù ¯˘Â„,  13 –בעד 

  
  החלטה:

  
 –, התשע"א מליאת המועצה מאשרת את תיקון חוק עזר לגדרות ( סלילת רחובות ) 

  . כמפורט לעיל 2011
  
  

  דיון   הפרדה   במקור   לשני   זרמים   -:     3סעיף  מס'   
  
  

תוכנית הפרדה תקציב ( קול קורא ) המשרד לאיכות הסביבה לא אישר למועצה את 
שני זרמים על כן המועצה תצא למכרז לפחי אשפה כפי שהחליטה לפני במקור ל

  תוכנית הפרדה במקור לשני זרמים.
בהקשר זה התלונן רוני בן דוד על הלכלוך השורר ליד הסופר ליד מתקני המחזור 

מבקש מראש המועצה לדאוג ובבודקה של השומרים בכיכר משגב דב שדמה. 
  לניקיון.

  
  

   מכירת   חלקת   קבר   לתושב   חוץ     - :     4סעיף    מס'   
  
  

מסתמך על פניה בו הוא  יג את חוות דעתו של היועץ המשפטיראש המועצה הצ
  בשאילתא ללשכה המשפטית של המשרד לשירותי דת.

נקבע כי ככלל על המועצה חלה חובה לעסוק בקבורתם של אותם תושבים הנזכרים 
לביטוח לאומי, כאשר המוסד לביטוח  בהסכם שכרתה המועצה האזורית עם המוסד



לאומי מממן את הטיפול בקבורת תושבי ישראל בלבד או קבורת בני אדם שנפטרו 
בשטח ישראל. מכאן, שכאשר מדובר בתושבי חוץ שאינם תושבי ישראל המועצה 

ן לא חלה על המועצה החובה לעסוק אינה מקבלת מימון בטיפול קבורתם, לכ
ערך בין המועצה לביטוח הלאומי נקבע כי החברה בקבורתם. על פי ההסכם שנ

(א) לחוק הביטוח הלאומי חל עליו,  29מתחייבת להביא לקבורה כל נפטר שסעיף 
  שמקום מגוריו בתחום טיפולה או שנפטר בתחום טיפולה.

המועצה חובה כלשהי להביא לקבורה בבית על בהסתמך על אלו אזי לא חלה 
מגוריו אינו בתחום טיפולה ושלא  ל שמקוםהקברות שבתחום המועצה תושב ישרא

  נפטר בתחום טיפולה. 
ראש המועצה אמר כי בישיבת ההנהלה הוחלט כי לא יקברו אנשים שאינם תושבי 
המקום שרשומים בתעודת הזהות וגרים בגדרות פרט להורים לחללי צה"ל שבעת 

  נפילתם ההורים היו תושבי המקום.
  

להשאיר פתח למקרים חריגים. שרונה חן ענתה  נערך דיון בנושא. זאב זילבר הציע
  כי ההחלטה צריכה להיות חד משמעית אחרת לא נצא מזה. 

  
  . ‡Á‡ ‰Ù ¯˘Â„,  13 –בעד 

  
  : החלטה

  
בית מגורים בגדרות,  הםשיש ל יםלקבורה בבית העלמין בגדרות רק תושב ויובא

ם לקבורה בבית בפועל בגדרות , בנוסף, יובאו ג יםבתעודת הזהות וגר מיםו/או רשו
העלמין בגדרות הורים שבזמן נפילת בנם היו תושבי המקום והחלל גם היה תושב 

  המקום.  
  
  

  אישור   תב"רים    -:      5מס'    סעיף  
  
  

¯"·˙  'ÒÓ 639 –  מקורות ₪אלף  100תוספת לתב"ר על סך :  –שיפוץ מבני חינוך ,
  .˘¯ Â‡„Á‡ ‰Ù,  13 –בעד  –מקרנות פיתוח  ₪אלף  100מימון: 

  
  'ÒÓ ¯"·˙661 –  50, מקורות מימון: ₪אלף  60תב"ר על סך:  –גידור בית עלמין 

‡Ù ¯˘Â‰ ,  13בעד  – מקרן פיתוח בית עלמין ₪אלף  10 –ממשרד הדתות, ו  ₪אלף 
.„Á‡   

  
  

זאב זילבר ביקש לישיבת המליאה הבאה יינתן סקירה כללית ע"י הקב"ט על מצב 
  ש פריצות רבות באזור.הביטחון בגדרות מאחר וי

  
  

  ,לתשומת ליבכם
  

בערב  19:00, בשעה ני, יום ש 26/  9/  2011ישיבת המליאה הבאה תיערך בתאריך  
  בחדר הישיבות.   

  
  
  

  על החתום                                                                                  
  

  יוסי קנדלשיין                                                                                 
 ראש המועצה                                                                                              


