
 
 
 

    46המועצה מס'   מליאת תקציר מישיבת 
 15:30בשעה   12.2.2012   ראשוןביום  התקיימה אשר

 המועצה בשפיים  במשרדי
 

 משתתפים:
 

 משתתפים:
 אלי ברכה, ראש המועצה 

 מאיר דור, סגן ראש המועצה 
 יקום   –נועם לירון  אודים    -גדעון אליאסף 

 יקום   –עידן שחם  אודים   -יצחק סימן טוב 
 כפר נטר   –נוגה פז  ארסוף קדם   –דני מנהיים 

 כפר נטר   –עמי הולנדר  בית יהושע   –יוסי תאט 
 תל יצחק   –פבלו לם  בצרה    –תומי שני 

 תל יצחק   –אברהם אזולאי  בצרה   –ראובן לוין 

 שפיים  –אשר שליין  גליל ים   –אלון שופט 
  געש   –ערד סלוצקי 
  געש  –שלמה ניימן 

חרוצים   –ן אבי כה   

  אנדי וולף –  חרוצים  
  
  
 

 :מוזמנים
 דורון כהן , גזבר המועצה  

   אורלי רזניקוב ,מבקרת המועצה
 עו"ד ישראל נשבן יועץ משפטי  

 אריק רוזנטל , דובר המועצה 
 
 

 לא הגיעו:
  –יון ,רמי דור בני צ -בני ציון , יוסי הס –אודי עמיר   ,  בית יהושע–ארסוף, מיכאל חרובי  -בלהה מרדכי

  שפיים.–רשפון, הדר ליוואי 
 
 

 הסדרים בטיחותיים בישובים .  - 723אישור תב"ר 
 ₪.   ₪1,050,000 .  סך כל התב"ר יעמוד על   50,000הגדלת התב"ר בהתאם לאישור משרד התחבורה בסך   

 
 הצעת החלטה: 

 
 מימון מלא משרד התחבורה.   ₪ 1,050,000הסדרים בטיחותיים בישובים.  –  723תב"ר  הגדלת  לאשר את 

 
 :הצבעה

   17–בעד 
 2 -נגד

 0 -נמנע



 
 הוחלט: 

 לאשר את הצעת ההחלטה.  
 

 .  שידרוג חדר מורים בית ספר תיכון אזורי – 733תב"ר ב. 
 

₪ במימון מלא של משרד החינוך עבור תוספת פינות עבודה לחטיבת הביניים   73,000 -הגדלת התב"ר ב
קרנות   -146,000משרד החינוך,  – 252,000: ₪  398,00סך התב"ר המעודכן  במסדרת תכנית אופק חדש . 

 מועצה.  
 

סגן ראש המועצה הסביר כי מדובר בהתאמת שני חדרי מורים לפינות עבודה הנדרשות בהתאם לדרישות  
 משרד החינוך לתכנית אופק חדש. 

 
 הצעת החלטה:  

ינוך עבור תוספת פינות עבודה לחטיבת  ₪ במימון מלא של משרד הח 73,000 -הגדלת התב"ר בלאשר 
 ₪   398,00הביניים במסדרת תכנית אופק חדש . סך התב"ר המעודכן 

 
 

 הצבעה:
 20-בעד 
 1-נגד 

   1 -נמנע
 

 הוחלט: 
 לאשר את הצעת ההחלטה. 

 
 .פיתוח חרוצים  -702תב"ר ג. 

ד מקומי חרוצים. סך  ₪ השתתפות וע  200,000 -₪ מקרנות מועצה ו ₪200,000 :  400,000 -הגדלת תב"ר ב
 ₪.  6,720,000 –כל התב"ר המעודכן 

 
הכסף מועד חרוצים לחשבון המועצה וכי  גזבר המועצה הבהיר כי אישור התב"ר מותנה בהעברת 

 ההשתתפות מקרנות המועצה מקורה בהשתתפות למימון התקני בטיחות שהקצתה המועצה לכל ישוביה. 
 

התנהל דיון סביב היכולת הכספית של ועד חרוצים וסביב הצורך בהתנהלות שונה מיתר הישובים  של  
 המועצה מולו בהעברת כספי הארנונה לאור העובדה כי לועד יש עודפים כספיים אותם הוא מייעד לפיתוח.  

ובים בסיום  ראש המועצה הבהיר כי בכוונתו להחיל את דרכי ההתחשבנות על חרוצים כמו על יתר היש
 עבודות הפיתוח.  

 
 הצעת החלטה:  

₪ השתתפות ועד מקומי   200,000 -₪ מקרנות מועצה ו  ₪200,000 :  400,000  -הגדלת תב"ר בלאשר 
 ₪. 6,720,000 –חרוצים. סך כל התב"ר המעודכן 

 
 הצבעה:

   19-בעד 
   0-נגד 

   3 -נמנע
 הוחלט: 

 לאשר את הצעת ההחלטה.  
 
 
 
 

 .  מדרכות בית יהושעכיכר ו – 735תב"ר ד. 



 
  – 630,000אישור תב"ר  חדש לפיתוח כיכר ומדרכות בבית יהושע באזור תחנת הרכבת. מקורות המימון:  

קרן פיתוח בית   -₪ 270,000קרנות מועצה,   -₪  200,000ועד בית יהושע,  -₪  900,000משרד התחבורה, 
 ₪ .   2,000,000יהושע.  סה"כ התב"ר:

 
אישור התב"ר מותנה בהעברת הכסף מועד בית יהושע לחשבון המועצה וכי  גזבר המועצה הבהיר כי 

 ההשתתפות מקרנות המועצה מקורה בהשתתפות למימון התקני בטיחות שהקצתה המועצה לכל ישוביה. 
 

₪ והאם מדובר בהלוואה או מענק מהאגודה   900,000הועלתה שאלה מהיכן גייס הועד המקומי סכום של 
 ר כי הסכום מקורו בהשתתפות האגודה בפיתוח בישוב ואין מדובר בהלוואה.  השיתופית במושב. הובה

 
 

 : הצעת החלטה
 

לפיתוח כיכר ומדרכות בבית יהושע באזור תחנת הרכבת. מקורות המימון:   735מס  תב"ר  חדשלאשר 
  קרן -₪ 270,000קרנות מועצה,  -₪ 200,000ועד בית יהושע,   -₪ 900,000משרד התחבורה,   – 630,000

 ₪ .  2,000,000פיתוח בית יהושע.  סה"כ התב"ר:
 

 הצבעה:
   16 –בעד 
   1 –נגד 

 3  -נמנע
 

 הוחלט: 
 לאשר את הצעת ההחלטה.  

 
           

 רשמה: הילה טרייבר 
  18:30הישיבה הסתיימה בשעה 

 
 
 
 

 אלי ברכה                                                                            
 ראש המועצה                                                                                       
 
 
 
 
 


