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  2009אוקטובר  21
  ע"חשון תש' ג 
  6790מועצה . י

  
        15151515' ' ' ' מן המנין מסמן המנין מסמן המנין מסמן המנין מסישיבת מועצה ישיבת מועצה ישיבת מועצה ישיבת מועצה פרוטוקול פרוטוקול פרוטוקול פרוטוקול 

    ))))20.10.0920.10.0920.10.0920.10.09((((    עעעע""""בחשוון תשבחשוון תשבחשוון תשבחשוון תש    ''''יום שלישי ביום שלישי ביום שלישי ביום שלישי בממממ

  
        ::::משתתפיםמשתתפיםמשתתפיםמשתתפים

        
  מ ראש המועצה"סגן ומ -אודי לוי

  סגנית ראש המועצה -פנינה רום
  חבר מועצה -אמנון כרמי

  חבר מועצה -ד זיו סימון"עו
  עצהחבר מו -קובי רובשיץ

  חברת מועצה -דליה נחום לוי
  

        ::::חסריםחסריםחסריםחסרים
        

  ראש המועצה -אליעזר חסדאי
  חברת מועצה -עינת מוסקוביץ

  חבר מועצה -משה אופיר
  מבקר המועצה -אשר שטיינמץ

  
        ::::נוכחיםנוכחיםנוכחיםנוכחים

        
  מזכיר המועצה -ד יעקב אוחיון"עו
  יועץ משפטי -ד ברוך חייקין"עו
  

        ::::על סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היום
        
  .14 'אישור פרוטוקול מועצה מן המנין מס.1
  .שאילתות.2
  .הצעות לסדר.3
  .2009/2010תכנית עבודה לבטיחות בדרכים לשנים .4
  .ר פיתוח המשך רחוב שגיא"אישור תב.5
  .מ"אישור הלוואה מבנק לאומי לישראל בע.6
  ".נוף השרון"שמות רחובות בשכונת  שינויאישור .7
  



                     אלפי מנשה -מועצה מקומית                              

 מחלקת בטחון ושרותי חירום                                                                                     

   09-7925262' פקס 09-7925687' טל 44851מיקוד  116הגלבוע ' רח-מועצה מקומית אלפי מנשה

KABAT@ALFE-MENAASHE.MUNI.IL 

2

        
        

        ::::מהלך הדיוןמהלך הדיוןמהלך הדיוןמהלך הדיון
        
        ::::14141414' ' ' ' מסמסמסמסאישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין ....1111
        

  .14 'מאשרים פה אחד את פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס: : : : החלטההחלטההחלטההחלטה
  
        ::::שאילתותשאילתותשאילתותשאילתות....2222
        

  .אין שאילתות
  
  ::::הצעות לסדרהצעות לסדרהצעות לסדרהצעות לסדר....3333
  

  .הצעות לסדר
  
        ::::    2010/2010/2010/20102009200920092009/תכנית עבודה לבטיחות בדרכים לשנים תכנית עבודה לבטיחות בדרכים לשנים תכנית עבודה לבטיחות בדרכים לשנים תכנית עבודה לבטיחות בדרכים לשנים ....4444
        

  ט "ממלאת את תפקיד רמ, תושבת היישוב,רצבי -שרון פוסט: : : : יעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיון
   שרון תציג את . עצה בהתנדבות מלאהבטיחות בדרכים במו 
  .2009/2010תכנית העבודה בתחום לשנים  

  
) 16(חלה עלייה בשיעור תאונות הדרכים ביישוב 2009בשנת   : : : : שרוןשרוןשרוןשרון

מרבית הפצועים בתאונות הינם במצב ). 9(לעומת אשתקד
 עד סוף השנהשל חורף אך נותרו עוד למעלה מחודשיים . קל

וד יעלה עקב סכנות החלקה וחוששני כי מספר התאונות ע
יש אכיפה מוגברת של חוקי התנועה ,  כן-כמו. ותנאי הדרך

  ).300(חות התנועה"ועלייה חדה בכמות דו
  

להעברת מסרים בתחום בטיחות בדרכים     הצבתם שלטים   :אודי לויאודי לויאודי לויאודי לוי
בצורה מאסיבית ומצבם התחזוקתי של השלטים רע מאוד 

  .ומפריע לתושבים
  

עובדי . הדים חיוביים מהתושבים אני דווקא קיבלתי  :שרוןשרוןשרוןשרון
ם לטפל בשלטים קרועים או יהתחזוקה של המועצה צריכ

אנו מתכוונים להוריד את השילוט הקיים ולחדש . עקומים
  .את המסרים באמצעות שילוט חדש

להלן תקציר הפעילות המתוכננת ביישוב בתחום בטיחות 
  :בדרכים בשנה הקרובה
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נערוך בחניון המועצה  בסוף חודש נובמבר -"שישי בטיחותי"
  .מבצע חינם לבדיקת רכבים לקראת החורף

במדעתק ' תכננים ביקור של כיתות ואנו מ -"מדעתק"
  .לקראת סוף דצמבר

צעירים אשר יתרמו את חלקם מידי חודש בהעברת פעילות 
  .בתחום

אנו מתכננים מסע אופניים לתלמידי כיתות  -מסע אופניים
  .' ט- 'ז

אמנה יישובית בתחום הבטיחות  תוכן - אמנת בטיחות
י ראש המועצה "בדרכים והיא תחתם ברוב הדר וטקס ע

  .וחבריה
יחוו ' ו-'תלמידי כיתות ה -מגרש הדרכה לבטיחות בדרכים

  .את הפעילות במגרש ההדרכה בנתניה
הפעילות של יצירת סביבה חינוכית  -"עיניים בדרכים"

גם בשנה  ב תמשיך"ס צופה שרון בעזרת הורי זה"בטוחה בבי
  .זו ואף תורחב

חלוקת ערכות יצירה לתלמידי  - אביזרי בטיחות בדרכים
לתלמידי כיתות " עצמאי בשטח"רכישת חוברות ',כיתות ב

חלוקת סרטים מחזירי אור להולכי הרגל בשעות הלילה , 'ה
חלוקת בלוני הליום עם מסר ,ח ומחלקת בטחון"בשיתוף קופ

  .ועוד" אומרים כן לחיים בדרכים"
     
        ::::ר המשך פיתוח רחוב שגיאר המשך פיתוח רחוב שגיאר המשך פיתוח רחוב שגיאר המשך פיתוח רחוב שגיא""""אישור תבאישור תבאישור תבאישור תב....5555
        

  .מסכימים פה אחד להוסיף את הסעיף לסדר היום: החלטההחלטההחלטההחלטה
  

  נו רוצים לנצל את אקיבלנו תקציב פיתוח ממשרד הפנים ו: יעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיון
   ריצוף , חיפוי קירות(חלקו להשלמת עבודות הפיתוח 

  .ברחוב שגיא) באבנים משתלבות ועוד
  .140,000₪-ר"סכום התב). 100%(הפניםמשרד  -ר"מקור התב 

  
ס "ר פיתוח המשך רחוב שגיא ע"מאשרים פה אחד תב  : : : : החלטההחלטההחלטההחלטה

  ).100%(משרד הפנים:מקור המימון. ₪ 140,000
  
  
        ::::ממממ""""אישור הלוואה מבנק לאומי לישראל בעאישור הלוואה מבנק לאומי לישראל בעאישור הלוואה מבנק לאומי לישראל בעאישור הלוואה מבנק לאומי לישראל בע....6666
        

הבעיה התזרימית . המועצה נמצאת במצוקה כספית גדולה   ::::ברזיליברזיליברזיליברזילי
. של המועצה החריפה עקב אישור מאוחר של תקציב המדינה



                     אלפי מנשה -מועצה מקומית                              

 מחלקת בטחון ושרותי חירום                                                                                     

   09-7925262' פקס 09-7925687' טל 44851מיקוד  116הגלבוע ' רח-מועצה מקומית אלפי מנשה

KABAT@ALFE-MENAASHE.MUNI.IL 

4

חלו . מענקי האיזון קוצצו בשנים האחרונות בצורה מכאיבה
הקפאת . קיצוצים משמעותיים בתקציבי משרדי הממשלה

  פאקטו גרמה לירידה חדה בהכנסות מאגרות -הבניה דה
. אנו נוהגים בריסון תקציבי ובהתייעלות רבה. והיטלים

. ח"מלש 1.8-של כס "עומד עחצי שנתי הגרעון ה 2009בשנת 
המועצה חבה מזה חודשים חובות לספקים ואנו מאבדים את 

  קיים צורך מיידי בנטילת הלוואה על מנת להקל על . אמונם
לשלם חלק מחובות הספקים ,תזרים המזומנים של המועצה

  .וליצור עתודה כספית לתקופה הקרובה
 2ס "הלוואה צמודת מדד עבנק לאומי אישר למועצה נטילת 

 15-ל(תשלומים שווים ורצופים 180-ח אשר תיפרע ב"מלש
  . 4.43%בריבית שנתית בשיעור של ) שנים

  
במצב דברים זה אין מנוס מקיצוץ מכאיב בהוצאות , לדעתי            ::::זיו סימוןזיו סימוןזיו סימוןזיו סימון

  .יש לנו אחריות ציבורית . המועצה ובהורדת רמת השירות
  

בועדת הכספים . ו בשתי ידיים אני מאמץ את דבריו של זי                ::::כרמיכרמיכרמיכרמי
 2010האחרונה הצגנו את עבודת הכנת התקציב לשנת 

בטחון ,רווחה,הכוללת ניתח מדוקדק של תקציבי סובב חינוך
כל זאת מתוך מטרה להכין בצורה יעילה את .ב"וכיוצ

צטרך נאין ספק ש. בהקדם האפשרי 2010עקרונות תקציב 
  .לקבל החלטות קשות

  
יש להראות מה חובה לתת ומה לא על  2010תקציב ת בהצע            ::::זיו סימוןזיו סימוןזיו סימוןזיו סימון

  .מנת לראות את גובה הסבסוד ומקור הקיצוץ בהוצאות
  

אני . אנו בעיצומה של עבודת ניתוח התקציב סובב חינוך      ::::פנינהפנינהפנינהפנינה
אני . מקווה שעבודה דומה נעשית בתקציבי יתר היחידות

  .מאשרת את ההלוואה ביד רועדת
  

  .יה לא היינו מגיעים למצב זהאם לא היתה הקפאת בני      ::::ברזיליברזיליברזיליברזילי
  

  .ההלוואה לא תפתור את הבעיה            ::::פנינהפנינהפנינהפנינה
  

מה ? היכן הדברים עומדים? מה קורה עם החברה הכלכלית            ::::זיו סימוןזיו סימוןזיו סימוןזיו סימון
מה עם הטח המגרש שליד ? עם  פיתוח אזור התעשיה החדש

אני מבקש לייחד ישיבה לנושא הגדלת ? המרכז המסחרי
  .הכנסות
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נו עושים מאמץ רב לקדמם לא יניבו כל המהלכים האלו שא            ::::כרמיכרמיכרמיכרמי
  .פירות בשנה הקרבה

  
  ?מה קורה עם הפרטת מערך הגביה                    ::::דליהדליהדליהדליה

  
י "המקדמה שתינתן ע,בכל מקרה. המכרז עומד להתפרסם   :ברזיליברזיליברזיליברזילי

הזכיין אינה חלק מהתקציב השוטף והיא ממילא תוחזר 
  .במשך חמש שנים

  
  ?עד למתי פותרת לנו ההלוואה את הבעיה                    ::::דליהדליהדליהדליה

  
  .עד סוף השנה אך נותיר סכום ממנה כעתודה כספית   :ברזיליברזיליברזיליברזילי

  
ח "מלש 2ס "מאשרים פה אחד נטילת הלוואה צמודת מדד ע   ::::החלטההחלטההחלטההחלטה

תשלומים  180-שתיפרע ב מ"מבנק לאומי לישראל בע
  . 4.43%בריבית שנתית בשיעור ) שנים 15-ל(חודשיים שווים

של )לרבות ארנונה(מאשרים את שעבוד ההכנסות העצמיות
המועצה עד לסכום ההלוואה לטובת בנק לאומי לישראל 

אך למעט , מ להבטחת התשלומים לבנק בגין ההלוואה"בע
הנבעים מכלל הנכסים המצויים הכנסות ממים וביוב 
  .בשטחה של המועצה

  
        ":":":":נוף השרוןנוף השרוןנוף השרוןנוף השרון""""אישור שינוי שמות רחובות בשכונת אישור שינוי שמות רחובות בשכונת אישור שינוי שמות רחובות בשכונת אישור שינוי שמות רחובות בשכונת ....7777

  פ "אך ע,ובניה הסעיף היה בסדר יומה של הועדה לתכנון    ::::יעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיון
  מובא בפני         חייקין הוא    ד"חוות דעתו המשפטית של עו

  .המועצה
  

  .את הסעיף לסדר היום    מסכימים פה אחד להוסיף: : : : החלטההחלטההחלטההחלטה
  ועד תושבי השכונה מבקש לשנות את שמות הרחובות    ::::יעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיון

ולרחוב , "הילל"באופן שלרחוב בכביש הטבעתי ייקרא 
  "שחר" -השני

  
  נוף "פה אחד את קריאת שמות הרחובות בשכונת מאשרים  : : : : החלטההחלטההחלטההחלטה
  .שחר -הרחוב השני, הילל -הרחוב הטבעתי: כדלקמן,"השרון      

  
________________________________________________________________             __________________  

  ד יעקב אוחיון"אליעזר חסדאי                           עו    
  ר המועצהראש המועצה                             מזכי    

  
 20:30: הישיבה הסתיימה               קרן הרדוף: רושמת הפרוטוקול


