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 :משתתפים

 ראש המועצה.                                                              -דוד יפרח  

 סגן.  –בנימין ליפשיץ 

                                              סגן.                    –דב בלגה 
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 מרדכי מגער
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 רמי מאיר

 חסרים:  

 מנחם אדרעי

 לוי וגנר

 :נוכחים
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 גיטה בורגן
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 (1לסעיף 

 

 :דוד יפרח

 ו לאשר את הפרוטוקול של הישיבה הקודמת.כמו בכל ישיבה עלינ

 . 5אני מבקש לאשר את פרוטוקול מס' 

 

 :וחלטה

 .5פה אחד לאשר את פרוטוקול המליאה מס' 



 

 

 (9לסעיף 

 

 :דוד יפרח

 נושא הרפורמה. בחרנו את כמו שאתם יודעים בכל מליאה אנחנו בוחרים נושא והפעם

 סקירה בנושא.הזמנו את עו"ד אפרתי ואת ארז על מנת שיעבירו 

 

 

 לאחר העברת הסקירה אני מבקש להודות לליאורה ולארז. יש עוד הרבה עבודה בנושא.

 

 ולדווח על הנעשה:

  פתיחת שנת הלימודים במוסדות החינוך

פתיחת השנה הייתה באפס תקלות וכאן המקום להודות לאגף החינוך והתשתיות שעשו עבודה יוצאת מן 

 הכלל.

 אתר האינטרנט החדש

 ר החדש עולה ממש בימים אלו. שאול נותן סקירה קצרה.האת

 פוקוס מוקד

 קד יתחיל לעבוד.כמו כן אני מקווה כי בימים הקרובים המו

 עמק לוד –אפליקצי'ה 

 

 

 

 (3לסעיף 

 

 דוד יפרח:

 הארכת ביטוחי המועצה

. אם נצא חב' הראל זכתה במכרז פומבי – חוזה ביטוחי המועצה הסתיים בחודש אוגוסט. החברה המבטחת

 לשנה. ₪  151,111-עכשיו למכרז החברה הייתה מוכנה להצהיר כי המחיר יהי'ה הרבה יותר יקר בכ

לשנה. אנחנו נמצאים בהתנהלות תביעה בביה"ס ניר צבי בשל השריפה ואומדן ₪  211,111ואפילו עד 

הביטוח וגובה )חלק מהסכום קבלנו( וברור שתהי'ה לכך השפעה על פרמיית ₪ מיליון  3-הנזק הוא כ

 ההשתתפות העצמית שלנו.

 לטובת המועצה.יותר שוויון לתוצאה טובה  היאהמטרה בהארכת החוזה 

החלטנו שאם אכן תהי'ה יציאה למכרז הרי שזה לא לטובתנו וללא אחריות כלפי כספי ציבור. חב' הראל 

 הסכימה לתת הארכה לשנה למרות שיש לנו את האופצי'ה ליציאה למכרז.

ל הגזבר עקב ההתייקרות. העדפנו לקבל את ההיתר של החברה להארכה של שנה ובמידה ההמלצה ש

 וקורה משהו יש לנו את האופצי'ה לעצור ולצאת למכרז. המכרז מוכן.

 לגבי תשלום הנזק של ביה"ס.בזה  זהחב' הביטוח הראל ומנורה )של הקבלן( מתנגחים  2כרגע 

 בתנאים ובהשתתפות העצמית.הארכת הביטוח/חידוש החוזה היא ללא שינוי 

 אני מבקש לאשר.

 הוחלט: 

 פה אחד לאשר הארכת חוזה ביטוחי המועצה עם חב' הראל, עם אופצי'ה ליציאה למכרז בכל עת.

 

 (.לסעיף 

 

 דוד יפרח:

 יש לנו מספר תברי"ם לאישור: 

    התקבל אישור משרד התחבורה לביצוע הסדרת בטיחות ומדרכה לתלמידים בבית ספר ניר צבי בעלות     

  מימון מ. התחבורה והיתרה ממקורות המועצה . כמו"כ המנהל לפיתוח  91%כאשר ₪  1,519,523של     

  במימון ₪ אלפי  4,951תשתיות ביוב אישר לצאת לעבודות שדרוג מכוני שאיבה זיתן ואחיעזר בעלות של     

 מענקי תגבור.    

 

 



 

 

 

     
 מס'
תב"

 ר

 שם
 הפרויקט

 סה"כ
 תקציב
 מבוקש

 סה"כ
 תקציב
 קודם

פירוט מקורות  הסכום הפחתה תוספת
 מימון

י"ס ב מעלית 609
 בית רבקה

 קרנות 246,122  246,122 947,466 679,649

הסדרת  629
בטיחות 
ומדרכה 

לתלמידים 
 בניר צבי

6,606,629 0 6,606,629  6,961,640 
 
 

660,669 

 מ. התחבורה
 

 קרנות

שדרוג מכוני  627
שאיבה זיתן 

 ואחיעזר

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         9מענק תגבור  7,660,000  7,660,000 0 7,660,000

 

 הוחלט: 

 פה אחד לאשר התב"רים הנ"ל.

 

 (5לסעיף 

 דוד יפרח:

 כבכל שנה עלינו לאשר בסוף השנה את מסגרת האשראי.

 :וכלדלהן 2115שכון הכנסות עצמיות לשנת אישור הלוואה לצורך שעה בבנקים ומ

 

 ₪. 2,111,111בנק הפועלים: 

 ₪. 711,111בנק מזרחי טפחות: 

 ₪. 911,111בנק לאומי: 

 ₪. 711,111בנק דקסי'ה ישראל: 

 

 הוחלט:

מהתקציב ומשכון הכנסות  5%מהבנקים בגובה של  2115פה אחד לאשר הלוואות לצורך שעה לשנת 

 פוף לאישור משרד הפנים.עצמיות במסגרת החח"ד בכ

 :הח' קורש

 לטובת הישובים ולשרות התושבים.ככה יפה תמשיכו לעבוד 

 

 :הח' ויינפלד

 השמיע דבר תורה.

 

 

 בהרמת כוסית לכבוד השנה החדשה

 ובאיחולים הדדיים לשנה טובה ומבורכת

 כתיבה וחתימה טובה

 ננעלה הישיבה.

 

 

 

 

                            ____________                                                             ____________ 

 תאריך                                                                                                    דוד יפרח      

 ראש המועצה                                                                                                                

 

 

 



 

 

 

 


