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כ"א אלול תשע"ז
פרוטוקול ישיבת מליאה ,מן המניין ,מספר  ,8-17מתאריך 11.9.2017
נוכחים:
מר יצחק קשת ,ראש המועצה ,יו"ר
מר שלמה קליין ,חבר מועצה
מר רחמים ידיגרוב ,חבר מועצה
גב' לריסה מישייב – חברת מועצה
חסרים:
מר אדוארד שפירו – חבר מועצה
גב' נאוה לב רן – חברת מועצה
מר רמי אלבז -חבר מועצה
מזומנים:
מר יעקב נתניהו ,מנכ"ל המועצה
רו"ח עבד בקלי ,מבקר פנים
מר גיל ליטוב – גזבר המועצה
מר ישראל בן ישראל -מהנדס המועצה
מר שלומי צדרבוים -מנהל אגף תיאום ובקרה
עו"ד עפר רזניק -יועמ"ש
מר שלמה אפרתי -עוזר מנכ"ל
על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  7-17מיום ה.28.8.17 -
הצגה ודיון של הדו"ח הכספי החצי שנתי של המועצה.
מינוי גזבר המועצה כ"ממונה על הגבייה" וכ"פקיד גבייה" על פי פקודת המיסים )גבייה(.
אישור הגדלות חוזי משכ"ל למבני חינוך מעל  25%ועד .50%
אישור הסכם עם מד"א ואישור השכרת מבנה יביל )ליד הקראוון של שפ"ע( ללא תמורה.
אישור גלית אבישי לעמוד בראש וועדת מכרזים לגיוס כח אדם בנוסף למנכ"ל המועצה.
אישור תברים.



 .1אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  7-17מיום ה28.8.17 -
החלטה :מאושר פה אחד
 .2מינוי גזבר המועצה כ"ממונה על הגבייה" וכ"פקיד גבייה" על פי פקודת המיסים )גבייה(
החלטה :מאושר פה אחד
 .3אישור הגדלות חוזי משכ"ל למבני חינוך מעל  25%ועד 50%
רקע :בעת חתימה על חוזי משכ"ל לבניית מבני החינוך )מצ"ב טבלא( קיבלה המועצה סכום חלקי
לבניית כל מבנה ועל סמך הסכום הזה נחתם החוזה .בהמשך הבניה קבלה המועצה סכומי כסף
נוספים והגדילה את החוזים עם הקבלנים המבצעים.
סכום לאחר הגדלות )הסכום אושר אחוז הגדלה
סכום חוזה מקורי
שם הפרוייקט
במליאת המועצה(
ביה"ס יסודי

₪ 11,115,212

₪ 16,667,931

49.96%

מגרש
213-214
אשכול גנ"י 234

₪ 3,745,152

₪ 4,745,152

26.7%

ביה"ס יסודי

₪ 11,792,352

₪ 17,679,125

49.92%

מגרש 231
גנ"י מגרש

₪ 3,933,359

₪ 5,251,095

33.5%

213-214
ביה"ס יסודי

₪ 12,454,898

₪ 18,680,343

49.98%

מגרש 204
גנ"י מגרש

₪ 3,936,705

₪ 5,251,095

33.39%

230-231
גנ"י מגרש 237

₪ 3,937,755

החלטה :מאושר פה אחד

₪ 5,241,095

33.1%



 .4אישור הסכם עם מד"א ואישור השכרת מבנה יביל )ליד הקראוון של שפ"ע( ללא תמורה.
רקע :בכדי להפעיל תחנת מד"א בעיר התקיים משא ומתן בין מד"א למועצה במסגרתו התכנסו
הצדדים להסכם שאושר ע"י היועץ המשפטי והגזבר במסגרתו המועצה תקבל את שירותי מד"א ללא
תשלום ובתמורה יועמד מבנה לשימוש מד"א ללא תשלום.
החלטה :מאושר פה אחד
 .5אישור גלית אבישי לעמוד בראש וועדת מכרזים לגיוס כח אדם בנוסף למנכ"ל המועצה.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את מנהלת אגף משאבי אנושר ,הגברת גלית אבישי,
כממלאת מקום שניה לראש המועצה במכרזי כח אדם וזאת בנוסף לממלא מקום הראשון,
מנכ"ל המועצה.
מאושר פה אחד

 .6אישור תברים
מספר
תב"ר
393

304

414

413

שם התב"ר

מקורות המימון

סכום בש"ח

טיפול במרקם הותיק

משרד השיכון

5,506,209

ניהול תכנון וניהול
ביצוע של מוסדות
ציבור

משרד השיכון

משרד התרבות
הכנת תכנית אב
והספורט
לספורט בחריש
תקציב שוטף:
1829000750
סה"כ
טוטו ווינר
הקמת שחב"ק:
מגרש ספורט סינטטי קרן לעבודות פיתוח
לקהילה
סה"כ

הערות
סכום תב"ר מאושר:
2,700,000
הגדלה2,806,209 :
סה"כ5,506,209 :

הגדלה מסך של
₪ 3,693,480
 ₪ 2,716,080לסך של
) ₪ 3,693,480הגדלה
של  (₪ 977,400במימון
מלא של משרד השיכון

30,000
3,000

33,000
600,000
400,000
1,000,000



החלטה:
תבר  -393מאושר פה אחד
תבר  -304מאושר פה אחד
תבר  -414מאושר פה אחד
תבר -413המועצה מורידה את התבר מסדר היום עד להצגת תכנית על ידי מנהלת מחלקת
ספורט במליאה הבאה.

 .7סגירת תברים
מספר
תב"ר
396
398
293

377

שם התב"ר

סיבת הסגירה

שדרוג מחסני חירום הושלמה
העבודה
רכשית גנרטור חירום הושלמה
העבודה
הושלמה
ווינר לקהילה –
העבודה בשנת
מגרש ספורט
2013
הושלם
פרעו ן חובות
היסטוריים

סכום בש"ח

הערות

20,000
50,000
210,000

10,000,000

הסתיים בגירעון של
₪ 2,463



379

403
324

פיתוח מגרשים
בגבעה מערבית
קציר
מדי מים
קדם מימון להקמת
שלושה בתי ספר

הושלם

1,405,546

הושלם
הושלם

281,877
3,000,000

יתרת עודף הוחזרה
לקרן לעבודות פיתוח

החלטה:
תב"ר  -396סגירת התב"ר מאושרת פה אחד
תב"ר  -398סגירת התב"ר מאושרת פה אחד
תב"ר  -293סגירת התב"ר מאושרת פה אחד
תב"ר  -377סגירת התב"ר מאושרת פה אחד
תב"ר  -379סגירת התב"ר מאושרת פה אחד
תב"ר  -403סגירת התב"ר מאושרת פה אחד
תב"ר  -324סגירת התב"ר מאושרת פה אחד ,שארית הכסף בתב"ר  ₪ 2,568,000יושב לקרן
עבודות פיתוח -מאושר פה אחד
 .8הצגה ודיון של הדו"ח הכספי החצי שנתי של המועצה
גזבר המועצה ,גיל ליטוב ,נתן סקירה מקיפה על הדוח הכספי החצי שנתי של המועצה.

                                                              על החתום:
יעקב נתניהו
מנכל המועצה

יצחק קשת
ראש המועצה

_________                                                                                        __________

