
  מועצה   אזורית   גדרות
  

   3/  586פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 
   4/  2/  2013שהתקיימה ביום שני, בתאריך 

  
  ביעד אטינגר, חיים אלקן, יגאל אפטר, א, יוסי קנדלשיין ראש המועצה: נוכחים
             
  , יגאל בלכר, גרשון ארזואן, צביקה בוינג'ו, יצחק בזאז, יענקלה בליטשטיין           

  
  רוני בן דוד, שאול ולדמן, ראובן חדש, שרונה חן, זוהר להד, רענן לוי, מירי            

  
    גיורא רחמילביץ.מושינסקי, ירון סולומון,            

  
  : טוביה ישמח, עו"ד חיים שוורץ.השתתפו

  
  :על סדר היום

  
  דווח ראש מועצה  *
  
  וועדות  *
  
  שדמהעדכון שמות רחובות   *
  
   2013כפר מרדכי  תקציב וועד מקומי  *
  
  אישור תב"רים  *
  
  

אושר ,  18 –בעד  – 23/  12/   2012מתאריך  1/  584פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 
  פה אחד.

  
 – 23/  12/  2012ישיבה שלא מן המנין, מתאריך  2/  585פרוטוקול ישיבת מליאה 

  . אושר פה אחד,  18 –בעד 
  
  

  דווח   ראש   מועצה   -:     1'   סעיף   מס
  
   – מבנה הצופים  *
  

הסתיימה בניית מבנה הצופים וביום שישי הבא יוזמנו חברי מליאת המועצה   
  לחנוכת המבנה , תלוי במזג האוויר.  

  
   – אולם הכדורסל  *
  

  השבוע יחל קירוי גג האולם. הערכה כי העבודות הסתיימו לקראת סוף פסח.  
  



   – בית העם  *
  

כי  פרקט. הערכה והרכבת רצפת ,השבוע יחלו בעבודות טיח אקרילי  
ל אופן תפעול עמאי. תוקם וועדה שתחליט  במהלךהעבודות הסתיימו   
  המקום.  

  
   – מבנה גן ילדים וצופים ישן  *
  

מבנה גן הילדים הישן ומבנה הצופים הישן ייהרס מחר. עצי הזית שהיו   
  למבנה הצופים החדש.במקום יועברו חלקם לבית העם וחלקם   

  
   – סלילת כבישים גן הדרום כפר אביב  *
  

בכפר אביב מסיימים את סלילת הכביש וצביעת המדרכה. בגן הדרום   
  תסתיים סלילת הכביש בעוד כחודש. היו בעיות בגלל הגשמים.  

  
   – מגרשים בעשרת  *
  

ובקרוב  סדרה הבעיה שמנעה את שיווק ארבעת המגרשים הנותריםוה  
 ₪מיליון  1.9. עשרת המגרשים ששווקו נמכרו בממוצע המגרשים ישווקו  
  . למגרש  

  
   – גבעת בשיט  *
  

וועד בשיתוף עם ראש המועצה מנכ"ל רשות ניקוז היה בסיור במקום עם   
לכשתהיה תוכנית מוכנה היא תובא לדיון אריה לרנר. בעזרתו של ו עשרת  
ריכלית נוף שנבדקת מול שנה תוכנית של אדיבישיבת המליאה. כמו כן,   
  רשות העתיקות.   

  
   – פרס ניהול תקין  *
  

 נערך . הטקס 2011מועצה אזורית גדרות קיבלה פרס על ניהול תקין לשנת   
  בחודש דצמבר וראש המועצה והגזבר נכחו בטקס.  

  
  

  וועדות   -  :    2  מס'   סעיף 
  

  :להלן פירוט ציוות חברי המליאה בוועדות המועצה
  

   -הנהלה
  יו"ר –יוסי קנדלשיין 

  גן הדרום –אלקן חיים 
  כפר אביב –ולדמן שאול 

  כפר מרדכי –מושינסקי מירי 
  מישר –חן שרונה 

  משגב דב –בליטשטיין יענקלה 
  עשרת –בן דוד רוני 
  שדמה –בלכר יגאל 



  מאוישת ע"י עובדי המועצה  – ועדת השקעות
  יו"ר –גזבר  – טוביה ישמח
  מנהלת חשבונות – חני אזולאי
  קב"ט – שמעון הרפז

  
   – מכרזים

  יו"ר –יגאל אפטר 
  אביעד אטינגר
  שאול ולדמן
  זוהר להד

  גיורא רחמילביץ
  

   – ערר
  יו"ר –עו"ד אלי תגר 

  עו"ד דבורה הבר
  מיקי קפנר

  
  –ביקורת 

   יו"ר –ירון סלומון 
  גרשון ארזואן

  גיורא רחמילביץ
  

  נציג ציבור לקבלת עובדים חדשים במכרז  – ועדת בחינה
  גידי ארזי

  
   – הנחות

  יו"ר –מירי מושינסקי 
  מ"מ יו"ר –ראובן חדש 
  חיה משה

  טוביה ישמח
  עו"ד אריה חגי

  
   – ספי תרומה לנזקקיםכ

  טוביה ישמח
  חיה משה

  מירי מושינסקי
  

   –ביטחון 
  יו"ר –חיים אלקן 
  שאול ולדמן
  זוהר להד

  יענקלה בליטשטיין
  רענן לוי

  גיורא רחמילביץ
  צביקה בוינג'ו
  שמעון הרפז
  ראובן רוז'ה



  שגיא סיגליס
  

   – מל"ח
  יו"ר –יוסי קנדלשיין 

  מ"מ יו"ר –בליטשטיין יענקלה 
  רענן לוי

  ראובן רולניק
  גרשון סתיו
  שמעון הרפז
  יעקב סורסקי
  אהרון חבני
  אביב קליין
  זרעוני יוסף

  לאוניד פוסטרילקו
  זיווה בורטנשטיין

  
   –פס"ח 

  יו"ר –דורון אהרוני 
  שמעון הרפז
  בתיה אבני
  אינס דרור
  חיה משה
  הרב גברא
  קרן כהן

  
   –חינוך 

  יו"ר –שרונה חן 
  אביב קליין
  ניצה וידר
  ארי שמש

  מלכה שמיר
  אביבה מרקס
  מוטי מילר

  מושינסקי מירי
  בן דוד רוני
  בזאז יצחק
  הדס בשן

  אזולאי אמנון
  

   –איכות הסביבה 
  יו"ר –מושינסקי מירי 

  צביקה בוינג'ו
  יענקלה בליטשטיין

  גרשון ארזואן
  חנינוביץ ליאורה

  תלי אוריאלי
  יוסף זרעוני



   – קלאיתח
  יו"ר –סלומון ירון 
  להד זוהר

  סעידי משה
  שטייגל אליהו
  משעול גיורא

  מוטי חן
  

   – תמיכות
  יו"ר –יגאל בלכר 
  יגאל אפטר
  בזאז יצחק

  
   –נציגי המועצה במתנ"ס 

  יו"ר –יוסי קנדלשיין 
  שרונה חן
  רוני בן דוד

  
   –נציג המועצה בעמותת ותיקים 

  אלקן חיים
  

  .אושר פה אחד,  18 –בעד 
  

  –החלטה 
  

  מליאת המועצה מאשרת ציוות וועדות המועצה כפי שהוצגו בפניהם לעיל.
  
  

  עדכון   שמות   רחובות   שדמה    -:      3 סעיף   מס'  
  

כפי שהגישו המעודכנת גזבר המועצה הציג בפני חברי המליאה את מפת הרחובות 
 –וועד שדמה. חל שינוי קטן מהמפה שאושרה בעבר והוא הוספת רחוב נוסף בשם 

  סמטת המגל.
  

  .אושר פה אחד,  18 –בעד 
  

   –החלטה 
  

  מליאת המועצה מאשרת מתן שמות לרחובות ביישוב שדמה כפי שהוצג בפניהם.
  
  

   2013תקציב   וועד   מקומי   כפר   מרדכי      -:      4סעיף   מס'   
  

של וועד מקומי כפר מרדכי הוצגה בפני חברי המליאה.  2013הצעת התקציב לשנת 
 –מ"ר ראשונים ו  100למ"ר לשנה עבור ₪  15.40יהיה  2013תעריף הארנונה לשנת 

למ"ר לשנה ₪  3.50 –ו מ"ר  150מ"ר ועד  101 –למ"ר לשנה עבור כל מ"ר מ ₪  7.01



מ"ר ומעלה. בפורמט החדש אין אפשרות לתעריף מדורג ולכן  151 –עבור כל מ"ר מ 
  הוצג תעריף משוקלל.

  
  .אושר פה אחד,  18 –בעד 

  
   –החלטה 

  
 388בסך  2013מליאת המועצה מאשרת את תקציב וועד מקומי כפר מרדכי לשנת 

כמופרט  2013מאשרת את צו הארנונה לשנת בהכנסות ובהוצאות. כמו כן , ₪ אלף 
העלאה על פי חוק ההסדרים ). המועצה מסמיכה את הוועד  2.3%לעיל ( הכוללת 

לגבות את הארנונה המקומית למגורים כפי שאושרה על ידה ולבצע את הפעולות 
   הכלולות בתקציב השנתי. 

  
  

  אישור   תב"רים   -:      5סעיף   מס'   
  

₪, אלף  130תוספת לתב"ר בסך  –מדרכה ותאורה בעשרת  – 647תב"ר מס' 
  . אושר פה אחד,  18 –בעד  –מקרנות פיתוח ₪ אלף  130מקורות מימון: 

  
מקורות ₪, אלף  7תוספת לתב"ר בסך  –רכישת מחשבים לביה"ס  – 653תב"ר מס' 

  . אושר פה אחד,  18 –בעד  –מקרנות פיתוח ₪ אלף  7מימון: 
  

מקורות ₪, אלף  16תוספת לתב"ר בסך  –רכת כריזה בביה"ס מע – 662תב"ר מס' 
אושר פה ,  18בעד  –מקרנות פיתוח ₪ אלף  8 –ממשרד החינוך ו ₪ אלף  8מימון: 

  אחד. 
  

 60מקורות מימון: ₪, אלף  60תב"ר על סך  –ארכיון ממוחשב  – 677תב"ר מס' 
   אושר פה אחד.,  18בעד  –מקרנות פיתוח ₪ אלף 

  
  
  

  ,בכםלתשומת לי
  
  

           19:00 , בשעהראשון , יום 10/  3/  2013ישיבת מליאה הבאה תיערך בתאריך  
  בחדר ישיבות המועצה.

   

  
  
  
  
  
  

  על החתום                                                                                      
  

  קנדלשיין  יוסי                                                                                      
 ראש   המועצה                                                                                     


