
1 

 

 
 
 

 

 
 17/6/14מתאריך   9סיכום ישיבת מועצה מן המניין מספר 

 שנערכה בחדר הישיבות בבניין המועצה
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 חברת מועצה –לוי דורון לירון 

 מועצה תחבר – אודליה אורבך
 חבר מועצה –דורון בן דקון 

 חבר מועצה – דוד ברוש
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 מוזמנים:
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 מנהלת לשכת ראש המועצהדוברת ו  –דליה שמר 
 מהנדס המועצה –אילן בר 

 
 

 
 על סדר היום:

 
)בחירת ראש לחוק הרשויות המקומיות  14מינוי דורון בן דקון לסגן ומ"מ ראש המועצה, לפי סעיף  .1

 , במקום אלי אחי מרדכי.1975-התשל"ההרשות וסגניו וכהונתם(

 חובה ורשות.-דות המועצהומינוי וע אישור .2

 )טייטלמן אלון, אייל דונסקי(. מינוי דירקטורים לתאגיד המים .3

 אישור תב"רים. .4

 תקווה.-ניהול המבנה הציבורי בשדרת התקוות לחברה לפיתוח גניהעברת  .5

 בכפוף לאישור משרד הפנים. 90%-ל 85%-אישור עדכון שכר המהנדס  מ .6

שנחתם דרך משכ"ל עם חברת גני בר בע"מ לביצוע מהיקף החוזה  25%אישור לחריגה העולה על  .7

 –משמעות האישור הינה הגדלת היקף העבודות בהתאם להסכם מ   עבודות פיתוח ברחבי היישוב.

 (.47%-)כ ₪  5,511,252 –ל    ₪  3,741,594

 .2014אישור המלצות ועדת תמיכות לשנת  .8

  .ידר()לתקווה -של החברה לפיתוח גני 2013דיון בדו"ח כספי לשנת  .9

  .)מרכז הבמה(תקווה -של העמותה לתרבות ואומנות בגני 2013לשנת דיון בדו"ח כספי  .10

 דיווחי ראש המועצה. .11
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 החלטות

 
                                                                                   לחוק הרשויות 14מינוי דורון בן דקון לסגן ומ"מ ראש המועצה, לפי סעיף מליאת המועצה מאשרת   .1

 .7/7/14, במקום אלי אחי מרדכי, זאת החל מיום 1975-המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(התשל"ה
 

 2  -נגד    11  -בעד    הצביעו: 
 

החדשים  הועדותחובה ורשות, עפ"י הרשימה המצ"ל )מינוי חברי -המינוי ועדות המועצמליאת המועצה מאשרת   .2
 (7.7.14 -ייכנס לתוקף החל מ

 

 2  -נגד    11  -בעד    הצביעו: 
 

 מינוי טייטלמן אלון ואייל דונסקי לדירקטורים בתאגיד המים. ליאת המועצה מאשרת פה אחדמ .3

 

 :  )רשימה מצ"ל( אישור תב"רים .4

 .693, 698, 671, 655עדכון תב"רים: מס'  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .א

 2 –נגד           11 –בעד  הצביעו:  . 601, 684, 683עדכון תב"רים:  מליאת המועצה מאשרת .ב

 .712, 700, 547תב"רים לסגירה:  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .ג

 

 תקווה.-העברת ניהול המבנה הציבורי בשדרת התקוות לחברה לפיתוח גני מליאת המועצה מאשרת פה אחד .5

 

 בכפוף לאישור משרד הפנים. 90%-ל 85%-עדכון שכר המהנדס  מ מליאת המועצה מאשרת פה אחד .6

 

מהיקף החוזה שנחתם דרך משכ"ל עם חברת גני בר  25%חריגה העולה על  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .7

        משמעות האישור הינה הגדלת היקף העבודות בהתאם להסכם   פיתוח ברחבי היישוב.בע"מ לביצוע עבודות 

 (.47%-)כ ₪  5,511,252 –ל    ₪  3,741,594 –מ 

 

 )מצ"ל(. 2014המלצות ועדת תמיכות לשנת  מליאת המועצה מאשרת פה אחד .8

 

 מצ"ל(.))לידר( תקווה -וח גנישל החברה לפית 2013בדו"חות הכספיים והמילוליים לשנת  מליאת המועצה דנה .9

                          של העמותה לתרבות ואומנות  2013לשנת  בדו"חות הכספיים והמילוליים מליאת המועצה דנה .10

 )מצ"ל(.)מרכז הבמה( תקווה -בגני

 

 דיווחי ראש המועצה: .11

אשר מקיימת  היועצת המשפטית עדכנה את חברי המליאה אודות הליך גישור - הסכם גישור נוה גד .א
בין היתר בגין ₪ מליון  66 -המועצה עם חברות נווה גד ואשדר אשר דורשות מהמועצה סכום של כ 

עבודות פיתוח אשר ביצועו במהלך השנים לבקשת הגורמים המקצועיים במועצה )פיתוח שדרת 
  .התקוות, הקמת הבריכות הביולוגיות, גני ילדים וכו'(

                       ,4.3.14ידי מליאת המועצה בישיבתה מיום -בשל דרישה זו, ובהמשך לתב"ר אשר אושר על
קודם במהלך הגישור מתווה לפיו לסילוק סופי ומוחלט של כל הטענות והדרישות שהעלו החברות כנגד 

 ₪.מיליון  14 -המועצה תשלם המועצה לחברות סכום של כ 

לקדם מתווה זה לכדי הסכם נמנעים(  2בעד  11)שה וקיבלה את אישור המועצה היועצת המשפטית ביק
 מחייב אשר יוגש לאישור בית המשפט ויקבל תוקף של פסק דין.
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המועצה החליטה להצטרף ליוזמת משה"ח כחלק מהשירות לתושבינו ומענה לתלמידי  – בי"ס קיץ .ב

בית הטכניון, אשר מלווים את התכנים ב  בחופשת הקיץ. התקשרנו עם חברת וואיטק מ-א  כתות 

 תלמידים. 220-בתוכנית. עד כה נרשמו כ

תתקיים שחיה נפרדת לציבור הדתי, זאת  23/9/14עד  1/7/14החל מתאריך  – שחיה לציבור הדתי .ג

 במטרה לתת מענה לציבור הדתי בישובנו.

לחוזר הנחיתי את הגורמים המקצועיים במועצה לפעול ככל יכולתם בכדי לתת מענה  – כיתות קטנות .ד

אשר מגביל אותנו בנושא. אנו נבחן כמה פתרונות אפשריים בכדי לתת מענה ראוי משה"ח מנכ"ל 

 לתלמידים.

צבי -אני שמחה לבשר כי זו השנה הראשונה בה תלמידינו נקלטו בבן – צבי-רישום תלמידים לתיכון בן .ה

 לא הגבלות וללא בעיות )כמו שקרה בשנים עברו(. אני מודה לראש עיריית קריית אונו שנענה לבקשתי.ל

אנו עוסקים בכתיבת פרוגרמה של השטחים החומים, לצורך כך המועצה   - ועדה להקצאת קרקע .ו

התקשרה עם יועץ )צביקה מינץ( ומספר חברי מועצה מלווים את התהליך. ברגע שתגובש פרוגרמה 

סופית היא תובא לאישור מליאת המועצה, זאת בהמשך לאישורכם את תבחיני הקצאת הקרקע בישיבה 

 הקודמת.

הגדרנו את השנה הקרובה כשנת בחינת הנושא, זו אחת המשימות העיקריות  – חתוכנית מש"י במוס" .ז

 של ועדת החינוך שהוקמה היום. הופץ חוזר להורים.

גלעד שער ונפתלי פרנקל.   חברי המועצה נשאו תפילה לשובם בשלום של שלושת החטופים אייל יפרח, .ח

 תקווה.-סמדר מציינת שאייל יפרח שימש כשליח בסניף בנ"ע גני

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

___________________       ____________________ 
 שרון עזריאל                     ליזי דלריצ'ה                                   

 המועצה  מנכ"ל                              ראש המועצה המקומית                           
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 המחוז, משרד הפנים רמלההעתק: הממונה על 
     אביב-משרד מבקר המדינה, הקריה תל             


