פרוטוקול מליאה מס' 25
אשר התקיימה ביום ראשון  14/03/2021בשעה16:30 :
במועצה
משתתפים:
חברי מליאת המועצה:
אלי ברכה ,ראש המועצה
מאיר דור ,סגן ראש המועצה
חבר/ה מליאה
תמנה שמאלי
מנהיים דני
שוקי ארליך
צילי סלע
אורלי עמיר
מירב קורן
פבלו לם
ברק בן אריה
אנדי וולף
שרון רומם
גילי בן יקר
בן הטה

יישוב
אודים
ארסוף קדם
ארסוף
בית יהושע
בני ציון
בצרה
תל יצחק
געש
חרוצים
יקום
כפר נטר
רשפון
גליל ים

הגיע/ה
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

מוזמנים:
הילה טרייבר ,מזכ"ל המועצה
אורלי רזניקוב ,מבקרת המועצה
גבי פל – מהנדס המועצה
אילת שחר יפרח – סגנית מהנדס המועצה
ירדן ערמון
לא הגיעו:
עו"ד עדי סדינסקי -לוי -יועמ"ש המועצה
אולגה ששקיס ,גזברית המועצה
על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

אשרור חתימה על אמנת האקלים
תב״רים
הגדלת הסכם התקשרות עם א.ב מתכננים
אישור פרוטוקולי מליאה מס׳ 24 ,23
אורכה לחוק העזר לשמירה
עדכונים
עדכונים
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המליאה נפרדה מירדן ערמון ,מהנדס המועצה שיצא לגמלאות.
 .1אשרור חתימה על אמנת האקלים:
בהמשך להמלצת ועדת איכות הסביבה על הצטרפות המועצה לרשויות החותמות על אמנת האקלים ,אושר
הנושא בהצבעה טלפונית ומובא כעת לאשרור.
הצעת החלטה:
אשרור חתימה על אמנת האקלים
הצבעה:
בעד – 11
נגד0 -
נמנע1 -
 .2תב"רים:
מזכ"לית המועצה הציגה את התב"רים :שיפוצי מוסדות חינוך שכוללים בין היתר :בדיקות שמתבצעות מדי
שנה כמו -בדיקות בטיחות בדיקות קרינה ,גיזום אגרונום ,בדיקות כיבוי אש ,כמו כן ,ישנו שיפוץ מאסיבי של
בערך  70אלף  ₪בגני ילדים בכפר נטר הכוללים שיפוץ של השירותים ,הסדרת ליקויים שהעלו יועץ הנגישות
ויועץ הבטיחות במהלך פתיחת שנה"ל ,ויש להשלימם.
כידוע ,גני כפר נטר עברו לניהול המועצה יחסית מהר ,לכן בוצעו השנה חלק מהבדיקות ויש להשלימן וליישם
את כל הממצאים.
שיפוץ אולם הספורט בבית יהושע ,השייך למועצה ,דורש שיפוץ ותחזוקה מדי מספר שנים.
תכנון שיפוץ חדר המורים בויצמן :חדר המורים בבית הספר אינו נותן מענה לכמות המורים שגדלה עם
השנים ,וכעת לא מצליח להכיל את כולם .עלויות התכנון כוללות בין היתר ,מתכנן ,קונסטרוקטור ,יועצי
בטיחות ונגישות וכו'.
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 .3הגדלת הסכם התקשרות עם א.ב מתכננים:
המועצה מבקשת להגדיל את ההתקשרות עם חברת א.ב .מתכננים .המועצה התקשרה עם החברה לפני כ6-
שנים לטובת תכנון תב"ע לדרך המזרחית – שפיים-געש .בזמנו נעשתה התוכנית על ידי המתכנן ,אך
הפרויקט נעצר על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובניה ברמלה בעקבות דרישות נוספות שהמועצה לא עמדה
בהן.
לאחר מכן ,הוכנה מחדש התוכנית ,אך על מנת לעמוד בתנאי הסף שנדרשו על ידי הועדה המחוזית ולא
הופיעו בבקשה המקורית ,נדרשה עבודה נוספת מחברת א.ב .מתכננים ויועצי התנועה .הנושא עולה לאישור
מליאת המועצה מאחר ובוצעה כבר הגדלה של  25%מסך ההתקשרות ובסמכות המועצה לאשר הגדלה של
עד  50%מהיקף ההתקשרות המקורית.
הצעת החלטה:
לאשר את הגדלת ההתקשרות עם חברת א.ב .מתכננים
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
לאשר את הצעת ההחלטה
.4עדכונים:
מירב קורן ביקשה לנהל דיון לאור העובדה שעברה מחצית הקדנציה ,לבחינת נושאי מדיניות המועצה
בתחומים שונים .הנושא נמצא באחריות חברי המליאה.

רשמה :רעות חזן
הישיבה הסתיימה בשעה18:00 :
אלי ברכה,
ראש המועצה
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