מועצה אזורית גדרות
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 1 / 584
שהתקיימה ביום ראשון ,בתאריך 23 / 12 / 2012
נוכחים :יוסי קנדלשיין ראש המועצה ,אביעד אטינגר ,חיים אלקן ,יגאל אפטר,
ארזואן גרשון ,בוינג'ו צביקה ,בזאז יצחק ,בליטשטיין יענקלה ,בלכר יגאל,
בן דוד רוני ,שאול ולדמן ,שרונה חן ,מירי מושינסקי ,ירון סולומון,
רחמילביץ גיורא.
חסרים :חדש ראובן ,להד זוהר ,לוי רענן.
השתתפו :טוביה ישמח ,עו"ד אריה חגי.
על סדר היום:
* דווח ראש מועצה
* צו ארנונה לשנת 2013
* דו"ח רבעוני 9 / 12
* תקציב ועד מקומי מישר 2012
* אישור תב"רים
* מתן שמות לרחובות – שדמה
* אישור תוכנית מפורטת להפרדה במקור לשני זרמים
ראש המועצה הודה לחברי המליאה היוצאת ושיבח את עבודתם והוסיף ואמר כי
ללא שיתוף הפעולה הפורה בין כל חברי המליאה לא היינו מצליחים לבנות ולשקם
ולפתח את יישובי גדרות.
ראש המועצה בירך את חברי המליאה החדשים שהצטרפו ואיחל לכולם המשך
עבודה משותפת ופורה שתמשיך את תנופת הבנייה וההתחדשות ביישובי גדרות.

סעיף מס'  - : 1דווח ראש מועצה
* מנהלת מחוז במשרד החינוך –
ראש המועצה דווח כי מנהלת מחוז מרכז  ,ד"ר סולי נתן ,פורשת מתפקידה בסוף
חודש ינואר והודה על תרומתה לחינוך תלמידי גדרות .במקומה נכנסת לתפקיד
גב' עמליה חיימוביץ תושבת משגב דב .ראש המועצה מאחל לה הצלחה בתפקיד.
*

מערכת הבחירות בגדרות –
הסתיימה מערכת הבחירות בגדרות .המליאה החדשה תכהן במשך חמש וחצי
שנים .ראש המועצה מאחל שהן תהיינה מוצלחות לא פחות מקודמתן.

*

פרס הניהול הכספי התקין –
ראש המועצה שמח לבשר כי מועצה אזורית גדרות זכתה בפרס הניהול הכספי
התקין של משרד הפנים ובתאריך  27 / 12 / 2012ייערך טקס הענקת פרסים
במרכז הקונגרסים בבנייני האומה בירושלים .לטקס ייסעו ראש המועצה והגזבר.
עד כה לא ניתן הפרס למועצה בגלל עומס המלוות הגבוה ופריסתו.

*

מבצע "עמוד ענן" –
מבצע "עמוד ענן" הסתיים ולשמחתנו לא היה למועצה נפגעים בנפש או ברכוש.
ראש המועצה הודה לקב"ט ולכל צוות הביטחון שנכח בחדר המצב  24שעות
ביממה ועשו לילות כימים.

*

שיפוץ מרכז היום –
הסתיים תהליך המכירה של אולם בני ברית .היתר הבנייה הוצא למבנה .בימים
הקרובים ייצא מכרז להרחבת מרכז היום .ראש המועצה ציין לשבח את פעילות
המרכז וחשיבותו לוותיקי האזור.

*

סלילת כבישים –
בימים אלו מסתיימת עבודת סלילת כביש הכניסה לכפר אביב .הסלילה כללה
מערכת תאורה ומדרכה חדשה .הכביש יועבר לידי אחזקת מע"צ.
במקביל סלילת כביש הכניסה לגן הדרום תסתיים בעוד כחודש ימים .
בכביש העוקף ) דרך בני ( הסתיימה סלילת שכבת האספלט.

*

מבנה הצופים החדש –
הבנייה נמצאת בשלבי סיום .יש למבנה טופס  . 4נותר לסלול כניסה למבנה
וחניות .כמו כן ,טרם נעשה חיבור לחשמל .במהלך חודש ינואר יעבור שבט
הצופים למבנה החדש והמבנה הישן וגן שקמה ייהרסו.

*

גני ילדים –
עבודת השלד של שני גני הילדים בשלבי סיום ולקראת פסח אמורה להסתיים
בנייתם.

*

בית העם –
חבלי לידה קשים .השיפוץ אמור להסתיים בעוד כשלושה חודשים .בתוך המבנה
הסתיימו עבודות התאורה ,מיזוג .כעת עובדים על החלונות והמושבים.
המליאה תקים וועדה שתחליט כיצד המקום ינוהל.

*

אולם הכדורסל בביה"ס –
כעת הקבלן עוסק בקירוי הגג העבודות אמורות להסתיים עד לסוף ינואר .מאחר
והחלטנו להוסיף פרקט לרצפה זמן הסיום יתארך עד לסוף חודש מרץ.

*

מגרש הכדורסל בגן הדרום –
הסתיימו עבודות במגרש הכדורסל בגן הדרום.

*

מכרז  10מגרשים בעשרת –
המכרז הסתיים במנהל מקרקעי ישראל ובשבוע הבא יוכרזו התוצאות באתר
האינטרנט של מנהל מקרקעי ישראל .נותרו עוד  4מגרשים שהמנהל טרם הוציא
למכרז.

סעיף מס'  - : 2צו ארנונה לשנת 2013
גזבר המועצה הציג את צו המיסים לשנת  2013בפני חברי המליאה.
צו הארנונה נותר ללא שינוי למעט תעריפי הארנונה שעלו בשיעור של 2.3%
) עדכון אוטומטי ( על פי הצפוי בחוק ההסדרים במשק המדינה.

בעד  , 15 -אושר פה אחד.

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את צו המיסים לשנת  2013על בסיס העלאה הצפויה בחוק
בשיעור . 2.3%

סעיף מס'  - : 3דו"ח רבעוני 9 / 12
גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את הדו"ח הרבעוני לתאריך . 30.9.12

סעיף מס'  - : 4תקציב ועד מקומי מישר 2012
הצעת התקציב לשנת  2012של וועד מקומי מישר הוצגה בפני חברי המליאה .תעריף
הארנונה לשנת  2012יהיה  ₪ 14.67למ"ר לשנה עבור  140מ"ר הראשונים ו – ₪ 1.36
למ"ר לשנה עבור כל מ"ר נוסף .בפורמט החדש אין אפשרות לתעריף מדורג ולכן הוצג
תעריף משוקלל.
בעד  , 15 -אושר פה אחד.

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את תקציב וועד מקומי מישר לשנת  2012בסך ₪ 339,003
בהכנסות ובהוצאות .כמו כן ,מאשרת את צו הארנונה לשנת  2012כמפורט לעיל
) הכוללת  3.1%העלאה על פי חוק ההסדרים ( .המועצה מסמיכה את הוועד לגבות
את הארנונה המקומית למגורים כפי שאושרה על ידה ולבצע את הפעולות הכלולות
בתקציב השנתי.

סעיף מס'  - : 5אישור תב"רים
תב"ר מס'  - 641שיפוץ אולם הכדורסל – תוספת לתב"ר בסך  ,₪ 400,480מקורות
מימון 120 :אלף  ₪ממתנ"ס ו –  ₪ 280,480מקרנות פיתוח – בעד –  , 15אושר פה

אחד.

תב"ר מס'  – 653רכישת מחשבים לביה"ס – תוספת לתב"ר בסך , ₪ 115,368
מקורות מימון ₪ 115,368 :ממפעל הפיס – בעד  , 15 -אושר פה אחד.
תב"ר מס'  – 666שיקום נזקי שריפה בביה"ס – תוספת לתב"ר בסך  355אלף ,₪
מקורות מימון ₪ 904,889 :מחברת הביטוח והפחתת –  ₪ 549,889מקרנות פיתוח –
בעד –  , 15אושר פה אחד.
תב"ר מס'  – 671פיס ירוק – גינה ציבורית גן דוד – תוספת לתב"ר בסך  150אלף ,₪
מקורות מימון 150 :אלף  ₪ממפעל הפיס – בעד –  , 15אושר פה אחד.
תב"ר מס'  – 672שיפוץ אולם פיס – שינוי מקורות מימון לתב"ר בסך 120 :אלף ,₪
מקורות מימון 120 :אלף  ₪ממפעל הפיס והפחתת  120 -אלף  ₪ממתנ"ס – בעד – 15
 ,אושר פה אחד.
תב"ר מס'  – 674ציוד וריהוט לבתי ספר – תוספת לתב"ר בסך 50 :אלף  ,₪מקורות
מימון 50 :אלף  ₪ממפעל הפיס – בעד –  , 15אושר פה אחד.

תב"ר מס'  – 675מערכת שליטה למוקד חירום – תב"ר על סך 100 :אלף  ,₪מקורות
מימון 90 :אלף  ₪ממשרד הפנים ו –  10אלף  ₪מקרנות פיתוח – בעד –  , 15אושר פה

אחד.

תב"ר מס'  – 676עבודות ניקוז ביישובים – תב"ר על סך 200 :אלף  , ₪מקורות
מימון 200 :אלף  ₪מרשות ניקוז – בעד –  , 15אושר פה אחד.

סעיף מס'  - : 6מתן שמות לרחובות שדמה
ראש המועצה הציג לחברי המליאה את מפת חלוקת השמות לרחובות במושב שדמה
כפי שהגיש וועד המושב.
בעד –  , 15אושר פה אחד.

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת מתן שמות לרחובות בשדמה כפי שהוצגו בפניהם .השמות
הם :הזורעים ,הנוקדים ,הקוצרים ,המורג ,המחרשה.

סעיף מס'  - : 7אישור תוכנית מפורטת להפרדה במקור לשני זרמים
המשרד להגנת הסביבה מוביל מדיניות להפרדת פסולת לשני זרמים – יבש ורטוב.
הוכנה תוכנית מפורטת להפרדה במקור לשני זרמים ע"י חברת אורבניקס.
עלות תכנון התוכנית תוקצבה ע"י המשרד להגנת הסביבה בסך  70אלף .₪
בעד –  , 15אושר פה אחד.

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את התוכנית המפורטת להפרדת פסולת במקור לשני זרמים
יבש – רטוב כפי שהוכנה ע"י חברת אורבניקס.

על החתום
יוסי קנדלשיין
ראש המועצה

