סימוכין 20015

מועצה אזורית גדרות
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 26 / 609
שהתקיימה ביום שלישי ,בתאריך 8 / 9 / 2015
נוכחים :יוסי קנדלשיין ראש המועצה ,יגאל אפטר ,יצחק בזאז ,יגאל בלכר ,רוני בן
דוד ,שאול ולדמן ,ראובן חדש ,שרונה חן ,מירי מושינסקי ,ירון סולומון,
גיורא רחמילביץ.
חסרים :אביעד אטינגר ,חיים אלקן ,גרשון ארזואן ,צביקה בוינג'ו ,יענקלה
בליטשטיין ,זוהר להד ,רענן לוי.
השתתפו :טוביה ישמח ,עו"ד בראלי אהרון ,רואה חשבון אהרון אונטרשטיין.
על סדר היום:
*

דווח ראש מועצה

*

אישור תב"רים

*

תעריף אגרת ביוב

*

תקציבי וועדים מקומיים

*

מבקר פנימי

*

תעריף הסעות הורים גנ"י תשע"ו

*

בית עלמין אזרחי

*

דו"ח רבעוני יוני 2015

*

דו"ח כספי מתנ"ס

ראש המועצה הרים כוסית לשנה החדשה ובירך את הנוכחים בשנה טובה ומתוקה.
ראש המועצה בירך בשמו ובשם חברי המליאה את שאול ולדמן וירון סולומון על
הולדת הנכדים.

פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  17 / 595מתאריך  – 16 / 6 / 2015בעד –  , 11אושר
פה אחד.
פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  24 / 607מתאריך – 16 / 6 / 2015
הערה לפרוטוקול :תיקון טעות סופר תב"ר  -הנגשת כיתות ללקויי שמיעה – צריך
להיות תב"ר מס'  718במקום  618כפי שנרשם בטעות.
בעד –  , 11אושר פה אחד.
פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  25 / 608שנערכה בסבב טלפוני מתאריך 13 / 7 / 2015
– בעד –  , 11אושר פה אחד.

סעיף מס'  - : 1דווח ראש מועצה
*

חינוך –
 .1שנת הלימודים תשע"ו נפתחה בהצלחה 650 .תלמידים בבית הספר.
 .2נפתח גן תקשורתי במתחם המעונות .הגן שופץ והותאם לצרכי הילדים.
.3בבית הספר שופצו שני מבנים שהיו ישנים מאוד.
 .4הוקם מתחם בגודל של  550מ"ר והונח בו דשא סינטטי עם קירוי.
 .5נפתחה כיתה קטנה לשכבת כיתות ו' לאחר מאבקים במשרד החינוך
להקטין לשתי כיתות .המימון ממשרד החינוך והמועצה.
השנה שכבות ד' ,ה' ו  -ו' מחולקים ל 3 -כיתות.
 .6השימוש בכביש הגישה להורדת ילדים בבית הספר מרחוב האורן מתנהל
ללא בעיות.
הכביש החדש מרחוב ריזה מאחורי בית הספר מיועד כרגע רק להורדת
ילדי הגנים ע"י ההורים .לאחר החגים יחלו גם האוטובוסים להוריד ילדים
משם.
 .7הוחלפו כ –  20מזגנים במימון משרד החינוך בבית הספר .המזגנים הם
חסכניים בחשמל.

*

בית העם –
ראש המועצה מעריך כי בית העם ייפתח לקראת נובמבר .האולם התקבל
לידינו .המועצה נמצאת בבוררות מול אלקטרה על הצד הטכני.
בדיקת כיבוי אש עברה ,כעת כל המערכות עובדות .עד סוף החודש ירכיבו
גם את מערכת הסאונד.
היתה בעיה בטפסים מכיוון שהקבלן לא שילם לאיזוטופ עבור בדיקות.
ראש המועצה הודיע כי מתוכנן לסגור הלובי בזכוכית על מנת שלא יכנסו
גשמים פנימה.
ראש המועצה אמר כי ישיבת המליאה הבאה תתוכנן להתקיים בבית
העם.
המכרז להפעלת בית העם צפוי לצאת לפרסום בתוך חודש.
בחודש נובמבר נריץ מספר הצגות של פרויקט תיאטרון עדות עם ילדי בית
הספר.

*

כביש היציאה מגדרות לגדרה –
ראש המועצה אמר כי הוא מקווה שהעבודות על הכביש יהיו במהלך שנת
. 2016

סעיף מס'  - : 2אישור תב"רים
תב"ר מס'  – 646מעגל תנועה באזור התעשייה עשרת – תוספת לתב"ר בסך80 :
אלף  ,₪מקורות מימון 80 :אלף  ₪מקרנות פיתוח – בעד –  , 11אושר פה אחד.
תב"ר מס'  – 663בנייה בביה"ס יסודי – תוספת לתב"ר בסך 26 :אלף  ,₪מקורות
מימון 26 :אלף  ₪ממשרד החינוך – בעד –  , 11אושר פה אחד.
תב"ר מס'  – 700שיקום נזקי שריפה באולם פיס – תוספת לתב"ר בסך,₪ 138,100 :
מקורות מימון ₪ 86,897 :ממוסדות ותרומות ו –  ₪ 51,203מקרנות פיתוח – בעד –
 , 11אושר פה אחד.
תב"ר מס'  – 719הסדרת מדרכה בסמוך לביה"ס אזורי גדרות – תב"ר על סך300 :
אלף  ,₪מקורות מימון 210 :אלף  ₪ממשרד החינוך ו –  90אלף  ₪מקרנות פיתוח –
בעד –  , 11אושר פה אחד.
תב"ר מס'  – 720שיפוץ בספרייה האזורית – תב"ר על סך 290 :אלף  ,₪מקורות
מימון 120 :אלף  ₪מועדת העיזבונות 50 ,אלף  ₪ממשרד התרבות ו –  120אלף ₪
מקרנות פיתוח – בעד –  , 11אושר פה אחד.
תב"ר מס'  – 721בטיחות בדרכים לשנת  – 2015תב"ר על סך 20 :אלף ש"ח ,מקורות
מימון 12 :אלף  ₪ממשרד החינוך ו –  8אלף  ₪מקרנות פיתוח – בעד –  , 11אושר

פה אחד.

תב"ר מס'  – 722סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  – 2015תב"ר על סך71,430 :
 ,₪מקורות מימון 50 :אלף  ₪ממשרד התחבורה ו –  ₪ 21,430מקרנות פיתוח –
בעד –  , 11אושר פה אחד.

סעיף מס'  - : 3תעריף אגרת ביוב
חברת ג'יגה בדקה מטעם רשות המים ואישרה את תחשיב אגרת ביוב במועצה.
תעריף לפי מ"ק צריכת מים בסך  . ₪ 3.92תעריף לפי מ"ק שפכים בסך .₪ 5.59
החיוב יהיה לפי תעריף שפכים לפי ממוצע צריכה ביתית של מים לחודשי החורף
בלבד בהם מנוטרלת רוב צריכת השקיית הגינה עבור כל נכס ונכס.
המועצה נערכת לביצוע החיוב לפי צריכה בפועל (לעומת צריכה לבית אב) מתחילת
השנה הקרובה.

סעיף מס'  - : 4תקציבי ועדים מקומיים
*

הצעת התקציב וצו הארנונה לוועד מקומי עשרת –
הצעת התקציב לשנת  2015של וועד מקומי עשרת בסך  631אלף  ₪בהכנסות
ובהוצאות הוצגה בפני חברי המליאה ע"י גזבר המועצה.
תעריף הארנונה לשנת  2015יהיה  ₪ 25.55למ"ר לשנה עבור  50מ"ר
ראשונים ו –  ₪ 4.36למ"ר לשנה עבור כל מ"ר מ –  51מ"ר ועד  100מ"ר ו –
 ₪ 1.45למ"ר מ  101מ"ר ומעלה.
בעד –  , 9נמנע – ( 2שאול ולדמן ויגאל בלכר).
החלטה –
מליאת המועצה מאשרת את תקציב וועד מקומי עשרת לשנת  2015בסך 631
אלף  ₪בהכנסות ובהוצאות .כמו כן ,מאשרת את צו הארנונה לשנת 2015
כמפורט לעיל (הכוללת  0.75%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'  - : 5מבקר פנימי
ראש המועצה דיווח כי נפתלי אקרמן ,המבקר הפנימי המועסק במועצה ב – 50%
משרה ,פרש מתפקידו במועצה וחזר בינתיים לעבוד במוסד לביטוח לאומי.

סעיף מס'  - : 6תעריף הסעות הורים לגנ"י תשע"ו
ראש המועצה הודיע כי תעריף הסעות הורים לגנ"י תשע"ו יישאר כפי שהיה בשנה
שעברה בסך  ₪ 450לילד לשנה .ההסעות ייגבו אך ורק מגילאי . 3-5
בעד –  , 11אושר פה אחד.
החלטה –
מליאת המועצה מאשרת גביית הסעות הורים לגני הילדים טרום חובה וטרום טרום
חובה בסך  ₪ 450לשנת הלימודים תשע"ו.

סעיף מס'  - : 7בית עלמין אזרחי
יגאל בלכר העלה בקשה לדון בנושא בית עלמין אזרחי לתושבי גדרות שאינם
יהודים.
עו"ד אהרון בראלי הסביר ופירט את החוק.
חוק קבורה אזרחית חוקק לפי כ  18 -שנה ולאחר מכן התקינו תקנות המעגנות את
הנושא.
החוק אומר שלכל בית עלמין חדש שמוקם או בית עלמין שמרחיבים צריך להקצות
חלקה לקבורה אזרחית .החוק די לקוני ואינו מוסדר מבחינת נהלים (לגבי מיקום
ושטח שיש להקצות) .בעבר הוחלט על הקמת  4בתי עלמין בארץ בפועל יש רק
בבאר שבע בית עלמין מורשה.
חברה/תאגיד המעוניינים בקבלת רישיון לקבורה אזרחית צריכה לעמוד בכל מיני
תנאים כמו למשל :זיקה לקרקע ,הסדר הסכם עם ממ"י.
חשוב לציין שכיום בגבעת ברנר ובבאר שבע קיים מקום לקבורה אזרחית .בחלקות
אלו כל אחד יכול להיקבר מכל הארץ ועלותו כמו קבורה רגילה ( כמובן שיש לקחת
בחשבון הוצאות נלוות ככל שקיימות).
ככל שמקצים מקום לקבורה אזרחית על החלקה להיות מופרדת ו/או מגודרת
בהתאם לנדרש על פי המשרד לענייני דת .החוק לקוני לגבי בתי עלמין קיימים ואין
נהלים ברורים המסדירים את הנושא .על פי הנוהג ( בהתאם להחלטות ממשלה)
בדרך כלל יש להקצות כ –  10%משטח בית העלמין לחלקה.
הגוף הממונה לתת רישיון לקבורה אזרחית הנו משרד הדתות .והוא מחליט אם
הגוף המבקש עומד בתקנות הנדרשות בתנאי הרישיון.
ראש המועצה הציע כי המועצה תגיש בקשה במסגרת הרחבת בית העלמין תבקש
גם רישיון להקמת חלקה לקבורה אזרחית.
בעד –  , 11אושר פה אחד.
החלטה –
מליאת המועצה מאשרת שבמסגרת בקשה שתוגש בעתיד למשרד הדתות להרחבת
בית העלמין הקיים נבקש הקצאה לחלקה לקבורה אזרחית שתהיה מיועדת רק
לתושבי גדרות.

סעיף מס'  - : 8דו"ח רבעוני יוני 2015
הדו"ח הרבעוני  6/15הוצג לחברי המליאה .גזבר המועצה הסביר ופירט את הנתונים
העיקריים בדו"ח.

סעיף מס'  - : 9דו"ח כספי מתנ"ס
הדו"ח הכספי של מרכז קהילתי אזורי כפרי גדרות ליום  31בדצמבר  2014הוצג בפני
חברי מליאת המועצה.
רואה חשבון של המתנ"ס ,אהרון אונטרשטיין ,הציג ופירט בפני חברי המליאה את
הדו"ח הכספי.
נערך דיון בנושא.
ירון סולומון ביקש להזמין את מנהל המתנ"ס לישיבת מליאה על מנת לקבל סקירה
כללית על פעילות המתנ"ס .
ראש המועצה הודה לרואה חשבון על הצגת הדברים.

לתשומת ליבכם,
ישיבת המליאה הבאה תתקיים בתאריך  , 1 / 11 / 2015יום ראשון  ,בשעה 19:00
בערב .

על החתום
יוסי קנדלשיין
ראש המועצה

