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עדכוני ראש המועצה
קרן:

ערב טוב ,אני מתכבדת לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין .בפתח הדברים זה עדכוני ראש המועצה.
אני רוצה לומר שבימים אלו שבין ראש השנה ליום כיפור אני מזמינה את כולנו לשמור על שיח מכבד
בין אחד לשניה בכל הערוצים .אני שמחה שבישיבות המועצה האחרונות אנחנו מראים דוגמא של
התנהגות מכבדת והוגנת .אני קוראת לכולנו לשמור על אותו שיח גם ברשתות החברתיות .אחד
הדברים שאותי תמיד מנחים ,שהילדים שלנו מסתכלים עלינו וגם כשהויכוחים קשים ויש בינינו
חילוקי דעות ,לא להגיע לפסים האישיים ולהקפיד מאוד על כל מה שאנחנו אומרים ואיך אנחנו
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אומרים .ואני עכשיו אומרת רגע לפני יום כיפור ,כל אחד ואחד מכם שפגעתי בו במהלך השנה
האחרונה מיום כיפור שעבר ,אז אני מתנצלת והיכולת להמשיך ולשמור על השיח ההוגן ,בעיני הוא מה
שבונה פה קהילה .נמצאים איתנו ראשי הצופים ,אמיר מלקין ראש השבט ואתי דרורי ,הגזברית של
השבט ,ואני חושבת שהם גם נותנים לנו דוגמא לחינוך הנוער שלנו ,גם לערכים וגם לעשייה חיובית,
אז יש לנו משימה גם להוות דוגמא ותודה גם לכם.
בדיון הקודם דנו בנושא שצ"פ ההגנה ורציתי לעדכן אתכם שבסוף החלטתי לא לאשר שם חניות
נוספות אלא לצאת לתוכנית כמו שהיא .עכשיו צריך מכרז ,צריך דברים ,אבל מבחינת התוכנית זה
המצב .עדכנתי לדעתי בישיבה הקודמת את נושא מתחם הבננה.
.2

אישור תמיכות 2019
קרן:

החלטה:

נושא ראשון לסדר היום  -אישור תמיכות  . 2019בתוך הקלסר נמצא הפרוטוקול של ישיבת ועדת
תמיכות.
אחת ההצעות שעלו זה שאנחנו נאשר היום את תנועות הנוער כדי לא לפגוע בתמיכות שלהם וכל מה
שקשור בארגונים אנחנו נאפשר הארכת מועד נוספת ואחרונה,
מי בעד ההצעה לפיה תנועות הנוער מקבלות את התמיכות כפי שהומלצו ,מי שצריך להשלים -
להשלים ,ושאר הארגונים יקבלו אורכה עד ל 3.11-להגיש .כמובן שהמלצות הועדה לגבי מי שהומלץ
יאושרו כפי שהן כאן .מי בעד? פה אחד.
מאשרים פה אחד את ההצעה לפיה תנועות הנוער מקבלות את התמיכות כפי שהומלצו ושאר
הארגונים יקבלו אורכה עד ה.3.11-

.3

הנצחת סימונה ברק בספריית בית ספר יגאל אלון ע"ש ליאור ברק
הנושא הבא שלנו זה הנצחת סימונה ברק בספריית בית הספר יגאל אלון .ספריית בית הספר היא על
קרן:
שמו של ליאור ברק ז"ל ,פנה אלינו יוסי ברק וביקש להוסיף הנצחה.
צפריר :כשאני העליתי את הנושא של דוד ללבר אמרת שזה אמור לעבור איזה ועדה ציבורית כל הדבר הזה.
השאלה אם זה שונה מזה ,למרות שאני מאוד מעריך את סימונה ,אני מעריך את פועלה ואת מה שהיא
עשתה בציבור ,אבל השאלה שנשאלת האם זה שונה ממקרה של ראש מועצה שעבד פה כמעט בחינם
ותרם המון מזמנו ומכספו הפרטי.
גולברי :דוד ליבר ,הנציחו את המגרש כדורגל על שמו.
יועמ"ש :אני רק אסביר מבחינה משפטית ,פה זה לא הנצחה חדשה ,זה תוספת להנצחה קיימת .זה הנצחה
שכבר קיימת ,ביקשו גם להוסיף את שמה של אותה גברת ז"ל ,אז זה לא הנצחה חדשה.
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גולברי :א' ,דוד ללבר היה ראוי להנצחה ,אבל אני הנצחתי אותו כמועצה במגרש בכל הקומפלקס של הכדורגל,
כתוב אצטדיון דוד.
צפריר :כן ,אני יודע ,אבל אני אמרתי שמן הראוי שהוא יונצח במתקן חינוכי כמו בית ספר ,מגיעה לו הזכות
הזאת.
גולברי :באור תורה יש ספרייה על שמו.
לא ,רגע .ועדת שמות והנצחות אנחנו לא קבענו אותה כי בעצם זו המליאה .אין בעיה ,אנחנו נעשה
קרן:
בהמשך ,כל אחד יגיד את האישים שהוא רוצה להנציח ,אנחנו נמצא את המקומות החדשים שאנחנו
רוצים להנציח .יש כאלה שפנו אלי בעוד כל מיני הצעות ,יש כאלה שרוצים שמות של נשים ,יש כאלה
שרוצים שמות של ראשי מועצה וכל אחד,
צפריר :אני רוצה להנציח אותו ואת אשתו .אנחנו רוצים להנציח אותו ואת אשתו ,כי באמת זה זוג שנתן את
כל כולו ליישוב הזה.
מי בעד? פה אחד.
קרן:
החלטה :מאשרים פה אחד הנצחת סימונה ברק בספרייה בבי"ס יגאל אלון ע"י ליאור ברק.
.4

שינוי מימון תב"ר  1008תכנון פיתוח אזור תעשייה מערבי
קרן:

שינוי מימון תב"ר  1008תכנון פיתוח אזור תעשייה מערבי .יש לכם בדף הבא את האישור של רשות
מקרקעי ישראל שמשתתפת ב 30%-מהעלות בפועל של כל אבן דרך ובסך כולל של  433,347ש"ח
מתקנה תקציבית מספר  .98221054למעשה רמ"י משתתפת איתנו במימון של התכנון של זה .שאלות?
מי בעד? פה אחד.

החלטה:
.5

מאשרים פה אחד שינוי מימון תב"ר  1008תכנון פיתוח אזור תעשייה מערבי.

שינוי מועד הישיבה בנובמבר ל5.11.19 -
קרן:

החלטה:

שינוי מועד הישיבה בנובמבר ל .5.11-פשוט אנחנו מקדימים את זה בשבוע כי הגזבר יהיה בחו"ל
וחשוב שהגזבר יהיה בישיבות מועצה .מי בעד? פה אחד.
מאשרים פה אחד שינוי מועד הישיבה בנובמבר ל.5.11.19-
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.6

פתיחת תב"ר עבור הקמת ממ"ד הכולל חיבור תשתיות והצטיידות על סך ₪ 220,000
פתיחת תב"ר עבור הקמת ממ"ד הכולל חיבור תשתיות והצטיידות על סך  220,000ש"ח .מקור המימון
קרן:
יהיה קרן אגרת שמירה .מדובר בממ"ד שהיה צריך לבנות אותו כשבנו את ההנדסה ולא בנו את זה,
מבחינה ביטחונית אנחנו צריכים לעשות את זה היום.
מי בעד?
צפריר :אני נמנע
כולם בעד ,צפריר נמנע
קרן:

החלטה:

מאשרים ברוב קולות פתיחת תב"ר עבור הקמת ממ"ד הכולל חיבור תשתיות והצטיידות על סך
 220,000ש"ח.

 -הישיבה ננעלה -
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