פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 8/2020
שהתקיימה ביום ראשון ,ב' אייר תש"פ ( 26באפריל )2020
משתתפים :אליהו ליבמן ,אליעזר רודריג ,ליטי סעייד ,שלומי שוקרון ,סטס גרשיקוב ,ישראל ברמסון,
ישראל אזולאי ,חיים זלינגר ,מלאכי לוינגר
נוכחים :שולי שמעון ,חיים שחר

בהתאם לחוו"ד יועמ"ש המועצה עו"ד תמיר יחיא ,ומחשש להידבקות בנגיף הקורונה ,מתקיים
הדיון בנושא שעל סדר היום בשיחת ועידה טלפונית בהסכמת כל חברי המועצה ובהשתתפותם.

סדר יום :אישור תברי"ם
חיים:

אבקש לאשר את התברים הבאים:

 .1תב"ר  – 1087היחידה להתיישבות  -שדרוג מוקד בטחוני –  40.000ש"ח.
 .2תב"ר  – 1049שיוויון חברתי  -חיזוק מערך דיגיטלי  -תקציב קיים  ₪ 2,803,500ממשרד לשויון
חברתי.
תוספת  ₪ 200,000-ממשרד הבטחון -מצלמות תצפית (מצ'ינג ל 350.000-ש"ח וידאו
אנליטקס בשויון חברתי).
סגירות תברי"ם:
 .3תב"ר  -1027מפעל הפיס  -שיפוץ אולם ספורט רמת ממרא בטיחות  -התקבל ( ₪ 197,804תוקצב
)₪ 200,000
ההפרש ע"ס  -₪ 2,196מהשתתפות הקרן לעבודות פיתוח.
סעיפים  4-7להלן הינם  4תברי"ם ישנים שאושרו לסגירה לגירעון סופי בתברי"ם בסך 711,000
ש"ח והוכרו לגרעון וכיסוי ממשרד הפנים במסגרת תוכנית ההתייעלות.
 .4תב"ר  – 926משרד התשתיות  -התייעלות אנרגטית משאבות חום בבריכה -גרעון סופי .₪ 75,803
סוכם שהמתנ"ס יממן  50%מההשתתפות בפרויקט מהחיסכון בהתייעלות האנרגטית.
בעקבות הקריסה של המתנ"ס הועברו רק  50%מההשתתפות -היתרה לסגירה בגרעון.
 .5תב"ר  – 813משרד החינוך  -תכנון בי"ס גוונים -גרעון סופי בסך  . ₪ 125,172הוצאות תכנון
מבנה לבית ספר בשטח ליד בנייני ה . 400-עקב התנגדות השכונה -הפרוייקט בוטל והוצ'
התכנון -לא מומנו ע"י משרד החינוך.
 .6תב"ר  – 806שיכון  -מתיחת פנים .פרויקט לשיפוץ בניינים באזור ה . 500-השתתפות דיירי
הבניינים בשעור  . 50%גרעון סופי בסך -₪ 88,843 -נובע מעבודות שבוצעו ולא היתה
השתת' הדיירים.
 .7תב"ר  - 550בניית אולם ארועים  -היכל התרבות .גרעון סופי בסך  - ₪ 421,013פרוייקט בינוי
היכל התרבות נמשך לאורך  10שנים ,עם הקצבות לשיעורין לאורך השנים -והותיר
גרעון.
אבקש לאשר את סגירת  4התברי"ם בסע'  4-7לסעיף גרעון סופי בתברי"ם.
הצבעה  :בעד פה אחד

החלטה בישיבה מס'  8/2020מיום 26/4/2020
הוחלט לאשר את התברים דלהלן:
תב"ר  – 1087היחידה להתיישבות  -שדרוג מוקד בטחוני –  40.000ש"ח.
תב"ר  – 1049שיוויון חברתי  -חיזוק מערך דיגיטלי  -תקציב קיים  ₪ 2,803,500ממשרד לשויון
חברתי.
תוספת  ₪ 200,000-ממשרד הבטחון -מצלמות תצפית (מצ'ינג ל 350.000-ש"ח וידאו
אנליטקס בשויון חברתי).
הוחלט על סגירת התברי"ם דלהלן:
תב"ר  -1027מפעל הפיס  -שיפוץ אולם ספורט רמת ממרא בטיחות –התקבל ₪ 197,804
(תוקצב )₪ 200,000
ההפרש ע"ס  -₪ 2,196מהשתתפות הקרן לעבודות פיתוח.
תב"ר  – 926משרד התשתיות  -התייעלות אנרגטית משאבות חום בבריכה -גרעון סופי ₪ 75,803
 היתרה לסגירה בגרעון סופי בתברי"ם.תב"ר  – 813משרד החינוך  -תכנון בי"ס גוונים -גרעון סופי בסך  - ₪ 125,172היתרה לסגירה
בגרעון סופי בתברי"ם.
תב"ר  – 806שיכון  -מתיחת פנים  -גרעון סופי בסך - ₪ 88,843 -היתרה לסגירה בגרעון סופי
בתברי"ם.
תב"ר  - 550בניית אולם ארועים  -היכל התרבות .גרעון סופי בסך  - ₪ 421,013היתרה לסגירה
בגרעון סופי בתברי"ם.

אליהו ליבמן
ראש המועצה

שולי שמעון
מנכ"ל המועצה

