 25אפריל 2018
י' אייר תשע"ח
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין ,מספר  ,4-18מתאריך 25.4.18
נוכחים:
מר יצחק קשת -ראש המועצה
מר שלמה קליין -חבר מועצה
מר אדוארד שפירו – חבר מועצה
גב' נאוה לב רן – חברת מועצה
מר רחמים ידיגרוב -חבר מועצה
מר רמי אלבז -חבר מועצה
נעדרים:
גב' לריסה מישייב – חברת מועצה
מזומנים:
מר עודד סלע-מנהל אגף ת"ל
רו"ח עבד בקלי -מבקר פנים
עו"ד עופר רזניק -יועץ משפטי למועצה
רו"ח רותם מליחי -מנהלת רכש
מר שלמה אפרתי -עוזר מנכ"ל
על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  3-18מיום 4.3.18
אישור נוהל שימוש במתקנים פתוחים (שצ"פים).
אישור הגדלת הסכם עם מנהל גינון.
אישור הגדלת הסכם עם חברת מיתר (שוהר).
אישור חברי וועדות חובה.
אישור מנהל לשכת ראש המועצה.
התקשרות עם חברת סלקום.
הודעה על סיום תפקיד הגזבר בתאריך 15.5.18
מינוי ממלא מקום גזבר המועצה מיום 16.5.18
מינוי מורשה חתימה של המועצה מיום 16.5.18
מינוי ממונה על הגביה של המועצה מיום 16.5.18
מינוי בורר למחלוקות כספיות עם מועצה אזורית מנשה.
אישור תברים.
שונות.

 .1אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  3-18מיום 4.3.18
החלטה :מאושר פה אחד
 .2אישור נוהל שימוש במתקנים פתוחים
מליאת המועצה מאשרת את נוהל שימוש במתקנים פתוחים ברחבי המועצה.
החלטה :מאושר פה אחד
 .3אישור הגדלת הסכם עם מנהל גינון
מליאת המועצה מאשרת את המשך העסקתו של קבלן הגינון בשלושה חודשים נוספים (מעבר
לשלושת החודשים שכבר הוארכו) באותו סכום עד לבחירת מנהל מחלקת גינון .הארכה זו הינה
במסגרת אישור תוספת  50%מהמכרז הכולל שבסמכות המליאה לאשר.
בעד -יצחק קשת ,שלמה קליין ,רחמים ידיגרוב ,נאווה לב רן ,אדוארד שפיא
נגד -רמי אלבז
החלטה :מאושר ברוב של חמישה חברים מול מתנגד אחד.
 .4אישור הגדלת הסכם עם חברת מיתר (שוהר)
מליאת המועצה מאשרת את המשך העסקת חברת מיתר (שוהר) באותו סכום שבו זכתה
החברה במכרז של החברה למשק וכלכלה .הארכה זו תעמוד בסך של סך  ₪ 455,363והיא
במסגרת אישור תוספת  50%מהמכרז הכולל שבסמכות המליאה לאשר.
החלטה :הנושא ירד מסדר היום

 .5אישור חברי וועדות חובה
מליאת המועצה מאשרת את הרכבי וועדות החובה כפי שהוצגו:

מס'

שם
הועדה

יו"ר

חברים

החלטה

.2

ועדת
הנחות

לריסה
מישייב

גזבר המועצה ,נאווה לב רן,
מנהל המחלקה לשירותים
חברתיים ,יועמ"ש המועצה

יאושר
במליאה
נפרדת

.3

רכש
ובלאי

יעקב
נתניהו

מנהל/ת רכש,
גזבר ,יועמ"ש המועצה

מאושר פה
אחד
מאושר פה
אחד

.4

מיגור
אלימות

יצחק
קשת

.5

ועדת סיוע
לנזקקים

יעקב
נתניהו

יעקב נתניהו ,מנהלת אגף
חינוך,
מנהל אגף ת"ל ,קב"ט ,מנהל
המחלקה לשירותים חברתיים
מנהל המחלקה לשירותים
חברתיים  ,מנהל/ת משאבי
אנוש

.6

ועדת
הקצאות

יעקב
נתניהו

גזבר ,יועמ"ש ,מהנדס,
מנהל אגף ת"ל

.7

וועדת
השקעות

גזבר
המועצה

מנכ"ל ,יועמ"ש ,מנהל אגף
תיאום ובקרה ,מנהלת רכש

מאושר פה
אחד
מאושר פה
אחד
מאושר פה
אחד

 .6אישור מנהל לשכת ראש המועצה
מליאת המועצה מאשרת את דן בן שטרית כמנהל לשכת ראש המועצה בעלות שכר של 40%
שכר מנכ"ל דרגה .2
החלטה :מאושר פה אחד
 .7אישור התקשרות עם חברת סלקום
מליאת המועצה מאשרת מתווה של מתן זכות שימוש בקנה תמורת קבלת תשתיות עיר
חכמה על פי דרישה מקצועית של הרשות ,או תמורת תשלום בגין הקנה.
כמו כן המועצה מאשרת תמחור קנה על בסיס חלק יחסי לכל קנה לפי מחירון דקל ובמחיר
של לפחות  ₪ 64למטר אורך ולטווח של עד  99שנה.

החלטה :מאושר פה אחד
 .8מינוי ממלא מקום גזבר המועצה מיום 16.5.18
מליאת המועצה מאשרת את רותם מליחי ת.ז  061268553כממלאת מקום גזבר המועצה.
החלטה :מאושר פה אחד
 .9מינוי מורשה חתימה מיום 16.5.18
מליאת המועצה מאשרת את רותם מליחי ת.ז  061268553כמורשת חתימה במועצה.
החלטה :מאושר פה אחד
 .10מינוי ממונה על הגביה של המועצה מיום 16.5.18
מליאת המועצה בישיבה מספר  4-18מיום  25.4.18מאשרת את רותם מליחי ת.ז 061268553
כממונה על הגביה במועצה המקומית חריש.
בקשת המועצה להקנות לממונה על הגביה של הרשות את הסמכויות הנ"ל:
א .גביית ארנונה כללית המוטלת מכח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת
יעדי התקציב) התשנ"ג 1992 -ותשלומי חובה המגיעים לרשות המקומית עפ"י כל דין.
ב .גביה לפי סעיף  70לחוק העונשין  ,התשל"ז ,1977 -של קנסות שפסק ביהמ"ש לענינים
מקומיים לטובת הרשות המקומית.
ג .גביית קנסות כמשמעותם בסעיף  70לחוק העונשין התשל"ז ,1977 -בשל עבירות שהן
ברירת משפט כאמור בס' ( 228א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] התשמ"ב 1982
המגיעים לרשות עפ"י כל דין.
ד .גביית קנסות עפ"י סעיף  18לחוק העברות המינהליות התשמ"ו ,1985 -של קנסות
מינהליים שהוטלו לטובת המועצה בשל כל עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית
לפי חוק העבירות המינהליות.
החלטה :מאושר פה אחד

 .11מינוי בורר למחלוקות כספיות עם מועצה איזורית מנשה

מליאת המועצה מאשרת להעביר את המחלוקות הכספיות בין מועצה איזורית מנשה למועצה
המקומית חריש שנוצרו בעת פיצול חריש ממועצה איזורית מנשה ,להחלטת בורר שימונה על
ידי אגף הביקורת במשרד הפנים .החלטת הבורר תתקבל ללא ערעור.
בעד -יצחק קשת ,שלמה קליין ,רחמים ידיגרוב ,נאווה לב רן ,אדוארד שפיא
נגד -רמי אלבז
החלטה :מאושר ברוב של חמישה חברים מול מתנגד אחד.
 .12אישור תברים
מספר
תב"ר

שם התב"ר

גורם מממן

סכום

439

תכנון והקמת
מתחם מחסנים
ולוגיסטיקה זמני

קרן
לעבודות
פיתוח

₪950,000

הקמת מתחם חדש
במגרש  227ותכנון
מתחם קבע בשכונת
המע"ר

440

הצטיידות ומערכות
למתנ"ס

קרן
לעבודות
פיתוח

2,110,999 ₪

תב"ר חדש

קרן
לעבודות
פיתוח

₪1,800,000

תב"ר חדש לביצוע
עבודות בפארק העירוני
מכספי הסדר הפשרה עם
עלי כבההא

הערות
תב"ר חדש

441
פארק עירוני

אישור
מאושר
פה אחד

מאושר
פה אחד
מאושר
פה אחד

 .13העלאת נושא של הגדלת החוזה עם הקבלן אחים פתחי ב50%
מליאת המועצה מאשרת העלאת נושא של היה בזימון למליאה.
החלטה :מאושר פה אחד
 .14הגדלת החוזה עם הקבלן אחים פתחי ב50%
מליאת המועצה מאשרת הגדלת החוזה עם הקבלן "האחים פתחי" לבינוי בי"ס  16כיתות
במגרש  208עד  50%מהחוזה הנקוב כיום ,קרי עד לסכום .₪ 6,085,930
הארכה זו הינה במסגרת אישור תוספת  50%מהמכרז הכולל ,שבסמכות המליאה לאשר.
החלטה :מאושר פה אחד
על החתום:
יעקב נתניהו
מנכ"ל המועצה
____________

יצחק קשת
ראש המועצה
_______________

