
  מועצה   אזורית   גדרות
  

   4/  587פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 
   10/  3/  2013שהתקיימה ביום ראשון, בתאריך 

  
וסי קנדלשיין ראש המועצה, אביעד אטינגר, חיים אלקן, יגאל אפטר, י :נוכחים
  יצחק 

  
  , שאול ולדמן, ראובן חדש, שרונה חן, יגאל בלכרבזאז, יענקלה בליטשטיין,            

  
  מירי מושינסקי, ירון סולומון, גיורא רחמילביץ.           

  
  גרשון ארזואן, צביקה בוינג'ו, רוני בן דוד, זוהר להד, רענן לוי. : חסרים

  
  טוביה ישמח, עו"ד חיים שוורץ, אייל תנעמי.: השתתפו

  
  :על סדר היום

  
  דווח ראש מועצה  *
  
  תב"ריםאישור   *
  
  דו"ח כספי  *
  

  ראש המועצה בירך את חברי המליאה בברכת חג פסח שמח וכשר.
  

  דווח   ראש   מועצה   -:       1  מס'  סעיף  
  
  
   – מינוי ממלא מקום ראש המועצה  *
  

הנהלת המועצה ממליצה על מינויה של שרונה חן כממלאת מקום ראש   
  .לרגל חופשה תו בחו"לוהמועצה בעת שה  

  
  . אושר פה אחד,  13 –בעד   

  
  – החלטה  

  
מליאת המועצה מאשרת את מינויה של שרונה חן כממלאת מקום ראש   
  המועצה בעת שהותו בחו"ל לרגל חופשה.  

  
   – הקמת ועדת בית העם  *
  

הנהלת המועצה ממליצה על הקמת וועדה שתדון ותחליט על הצרכים,   
חרה חברה אשר תכין להפעלת בית העם ותכניו. נב עקרונותדרישות ו  



יסקית ותציג בשיתוף הוועדה מספר חלופות לאופן ניהול בית עתוכנית   
  .והפעלתו העם  
  הנהלת המועצה ממליצה על החברים הבאים:  
מירי מושינסקי ושרונה חן ( כנציגות המליאה ), דלל עדנה (כנציגת גן   
(כנציגת כפר  ( כנציג עשרת), רולניק ליהיאו מי מטעמו הדרום), קובי מימון   
 מטעמו, מיה משעול. מי), מנהל המתנ"ס או כבעלת ניסיון בתחוםאביב ו  
  הוועדה תוסיף חברים לפי הצורך.  

  
  .אושר פה אחד,  13 –בעד   

  
   –החלטה   

  
מליאת המועצה מאשרת מינויים של : שרונה חן, מירי מושינסקי, דלל עדנה,   
, רולניק ליהי, מנהל המתנ"ס או נציג מטעמו, מיה או מי מטעמו קובי מימון  
  משעול כחברים בוועדת בית העם.  

  
   – מבנה הצופים  *
  

תיקונים נותרו עוד מספר לשימוש כולל ריהוט שהוזמן ,המבנה מוכן   
  מקומות לצבוע.ו  

  
   – אולם הכדורסל  *
  

 יצקו את הבטון לרצפה ועתה ממתינים שיתייבש ורק לאחר מכן ניתן יהיה  
  להרכיב את הפרקט. הערכה כי העבודה תסתיים עד לאמצע מאי.   
  . בהשתתפות כספית של המתנ"ס כמשתמש באולםסלים חשמליים הוזמנו   
בענין ועל פי המצב מומחה  המועצה תפעל לפי המלצות האולםמיזוג  לגבי  
. חברת חשמל הסכימה לחיבור נפרד מבית הספר בתקופת השימוש הראשונה  
  ה לכך כך שלא תהיה בעיה להוסיף מיזוג על פי הצורך.וישנה הכנ  

  
   – גני ילדים  *
  

גני  4נמצאים בשלבי סיום, כרגע עובדים על קירוי אבן. בשנה הבאה ייפתחו   
  . ייתכן ותיפתח כיתה לצרכים מיוחדים.  3ילדים לגילאי   
  בקשה לבניית גן ילדים נוסף.למשרד החינוך המועצה תגיש   

  
   – תשתיות  *
  

בכפר אביב גן הדרום בשלבי סיום, סלילת הכבישים, מדרכות ותאורה ל  
  . נסתיימו העבודות  
  תוחזר. 42כפר אביב על דרך מול תחנת האוטובוס   

  
   – בית העם  *
  

. ישנן השבוע אמורים להתקין חלונות ולאחר מכן להכניס ריהוט וציוד אחר  
  אך מנסים לגשר ולסיים את העבודה. ועיכובים מול הקבלן המבצע בעיות   
  יום תיגמר העבודה.  90הערכה כי תוך   

  
  



  
   – מרכז היום  *
  

ממכירת אולם בני ברית  ההתמור תוסדרנצא למכרז לשיפוץ המקום כאשר   
  .) כספי ביטוח לאומי( בנוסף ל  

  

  אישור   תב"רים     -:      2סעיף   מס'   
  

₪,  52,288תוספת לתב"ר בסך  –ות בישובים עבודות ניקוז תעל – 636תב"ר מס' 
 –בעד  –מהשתתפות בעלים ₪  10,500 –מרשות ניקוז ו ₪  41,788מקורות מימון: 

  .אושר פה אחד,  13
  

₪, אלף  80תוספת לתב"ר בסך  –שיפוץ אולם ספורט בביה"ס  – 641תב"ר מס' 
  .אושר פה אחד,  13 –בעד  – (מתנ"ס) ממוסדות ותרומות₪ אלף  80מקורות מימון: 

  
שינוי מקורות מימון בתב"ר קיים על סך  –מתקני כושר בישובים  – 642תב"ר מס' 

עקב הפחתת הקצבת רשות הספורט לטובת שילוט האתרים, מקורות ₪ אלף  221
,  13 –בעד  – מוסדות ותרומותמ₪  10,986במקום  קרנות פיתוחמ₪  10,986מימון: 

  . אושר פה אחד
  

תיקון חשבונאי לאישור מליאה  –רכישת מחשבים לביה"ס  - 653תב"ר  מס' 
מקורות ₪,  667,088שינוי יעוד תשלומים בתב"ר קיים על סך   4/  2/  2013מתאריך 

 –בעד  – לרכישת ציוד יסודי₪ אלף  7במקום  עבודות קבלניותמ₪ אלף  7מימון: 
  . אושר פה אחד,  13
  
  

  דו"ח   כספי    -:      3סעיף   מס'   
  

  לתאריך הדוח הרבעוני נתוני את פירט גזבר המועצה, טוביה ישמח, הציג ו
  לעומת שנה שעברה.  31/  12/  2012

  נערך דיון בנושא.
  
  

  , לתשומת ליבכם
  

 19:00בשעה , יום ראשון,  5/  5/  2013  ישיבת המליאה הבאה תתקיים בתאריך
  בחדר הישיבות במועצה.

  
  

  על החתום                                                                              
  

  יוסי קנדלשיין                                                                             
  ראש המועצה                                                                             

  

  
  


