פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 10-20
מתאריך 27/07/2020
נוכחים:
מר יצחק קשת – ראש המועצה
שני גרינברג – סגנית ראש המועצה
יוחאי פרג'י – סגן ראש המועצה
גיל פישר – חבר מליאה
יוסי גולדמן – חבר מליאה
שלמה פרץ – חבר מליאה
שלמה קליין – חבר מליאה
נגה עוז – חברת מליאה
נעדרים:
עידית ינטוב – המשנה לראש המועצה
מזומנים שנכחו פיזית:
עו"ד אורון משה – יועץ משפטי
מר מורדי בן שמעון – ראש אגף ביטחון
מזומנים שנכחו באמצעות תכנת 'זום':
מר שלומי צדרבוים – גזבר
רו"ח עבד בקלי – מבקר
עו"ד אורון משה – יועץ משפטי
מר מורדי בן שמעון – ראש אגף ביטחון
מר עודד סלע – ראש אגף ת"ל
גב' מרלן ארונסון – ראש אגף פנאי וקהילה
גב' אור גולני – מנהלת המחלקה לנוער וצעירים
מר איתי העצני – עוזר מנכ"ל
סדר היום:
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אישור פרוטוקול מליאה  09-20מתאריך .29.6.2020
הארכת תוקף מגבלת גבייה של חוק העזר 'היטל שמירה'.
אישור המלצות וועדת התמיכות לחלוקת כספים לארגוני ותנועות הנוער ומכינות קדם
צבאיות לשנת .2020
אישור הצטרפות לתאגיד ערים לאיכות סביבה.
אישור מינויו של יעקב בן-נון מנהל לשכת ראש הרשות ,בהיקף של  40%משכר מנכ"ל.
אישור פתיחת חשבונות בנק עבור מוסדות חינוך חדשים בעיר.

 .1אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  10-20מתאריך 29/06/2020
צוין כי חברת המליאה נגה עוז לא נכחה בישיבת המליאה הקודמת.
החלטה :מאושר פה אחד
 .2הארכת תוקף מגבלת גבייה של חוק העזר 'היטל שמירה'
חוק עזר לחריש (שירותי שמירה) ,התש"ף( 2019-להלן" :חוק העזר") נחקק ודבר
אישורו פורסם (בקובץ תקנות  993מיום כ"ד בטבת התש"ף  21/01/2020עמ' .)393
מגבלת הגבייה נקבעה בסעיף  6לחוק העזר ,בהתאם להוראת השעה והנחיות משרד
הפנים ,שעמדו בפני חברי המליאה במועד אישור החוק ,יום ד' בטבת התש"ף
.01/01/2020
במסגרת ישיבת מליאה מן המניין מס'  3-20שהתקיימה בתאריך  ,26.02.2020אושרה
הארכת תוקף מיום ד' בטבת התש"ף  01/01/2020ועד ליום ט"ז בטבת התשפ"א
 ,31/12/2020כך שמגבלת הגביה נקבעה ליום י"ז בטבת התשפ"א .01/01/2021
לאור משבר הקורונה והרצון של נבחרי הציבור להתחשב במצב הכלכלי הקשה שאליו
נקלעו אזרחים רבים ,הוחלט כי הגבייה תידחה; ב 1.1.2021-יפוג תוקף ההארכה
שאושרה במליאה  3-20מיום ( 26.02.2020בהחלטה זו האריכו חברי המליאה את תוקף
מגבלת הגבייה עד לסוף שנת  ,2020כאמור) ולכן יש צורך להאריך אותה בשנית כדי
להתכונן לשנה הבאה.
לפיכך הארכת תוקף הגבייה המבוקשת בפנייה זו היא לשם ביצוע הגבייה בשנה הבאה,
החל מיום י"ז בטבת התשפ"א  01/01/2021ועד ליום ט"ז בטבת התשפ"א ,31/12/2020
כך שמגבלת הגביה החדשה תקבע ליום ז' בטבת התשפ"ג .31/12/2022
במסגרת הבקשה ,אין כל שינוי בתעריף הקבוע בתוספת לחוק על סך  ₪ 2.64למ"ר
משטח הנכס לשנה .התחשיב עליו מבוסס התעריף המבוקש תואם את הוראות משרד
הפנים ואושר במסגרת אישור החוק אך לאחרונה ,הוא עדכני ורלוונטי ואין כל שינוי
בנתונים עליהם מבוסס התחשיב.
תחולת החיוב היא מיום  01/01/2021ועד לתום השנה הקלנדרית .31/12/2022 -
ראש אגף ביטחון הסביר את הסיבות להארכה ומדוע היא נצרכת והתייחס לשימוש
בכספי ההיטל עבור מוקד רואה .ראש הרשות הדגיש את החשיבות של הגבייה של
היטל זה עבור הביטחון והשירות שיינתן לתושבי העיר גם בשעות הלילה ,וכן את
החשיבות של המוקד הרואה עבור ביטחונם של תושבי העיר בכל שעות היממה.
החלטה:
מליאת המועצה מחליטה על אישור הארכת תוקף חוק העזר לחריש (שירותי
שמירה) ,התש"ף 2019-הקבוע בסעיף  6לחוק העזר מיום  01/01/2021ליום
 ,31/12/2022בתעריף קבוע ואחיד של  ₪ 2.64למ"ר מבנה לשנה.
מאושר פה אחד.

 .3אישור המלצות וועדת התמיכות לחלוקת כספים לארגוני ותנועות הנוער ומכינות
קדם צבאיות לשנת 2020
בפני חברי המליאה הונחו המלצות וועדת התמיכות לחלוקת הכספים לארגוני נוער,
תנועות נוער ומכינות קדם צבאיות ,על פי התבחינים שאושרו במליאת המועצה
מתאריך ה ,26.5.2020-כמתואר בטבלאות הניקוד שלהלן:
 3.1מכינה קדם צבאית ,סה"כ סכום התמיכה המאושר לפי התקציב –  300אש"ח:
ניקוד
שם הארגון
עמותת מתן מגישה 90
עבור תמיכה בעמותת
צרעה המקימה את
המכינה הקדם-צבאית
'רקיע'.

תמיכה ב₪-
300,000

מנהלת המחלקה לנוער וצעירים פירטה על הפעילות של המכינה והתרומה של
המכינה לקהילה בעיר ,וכן על התמהיל האנושי (דתיים-חילוניים ,בנים ובנות)
של חניכי המכינה –  10בנות ו 12-בנים ,מדריך ומדריכה – כולם יגורו בחריש.
ההתנדבות שלהם תתמקד בתחום הצרכים המיוחדים (ילדי גן ובתי ספר),
ילדי עולים ,וילדים המצויים ברצף הסיכון ע"י פעילות פנאי משמעותית
וחונכות אישית.
 3.2תנועות נוער:
שם התנועה
צופים
שומר צעיר
אריאל
בני עקיבא
סה"כ:

ניקוד
80
55
80
73
288

תמיכה ב₪-
₪ 15,556
₪ 10,694
₪ 15,556
₪ 14,194
₪ 56,000

מנהלת המחלקה לנוער וצעירים סקרה את הניקוד והכספים שעתידים להיות
מחולקים לתנועות הנוער.
 3.3ארגוני נוער:
שם הארגון
עוז
יחדיו
סה"כ:

ניקוד
48
53
101

תמיכה ב₪-
₪ 11,406
₪ 12,594
₪ 24,000

מנהלת המחלקה לנוער וצעירים סקרה את הניקוד והכספים שעתידים להיות
מחולקים לארגוני הנוער.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את המלצות וועדת התמיכות ,כפי שנכתב בפרוטוקול
הוועדה שהונח בפני וועדת התמיכות.
מאושר פה אחד.

 .4אישור הצטרפות לתאגיד ערים לאיכות הסביבה
בפני חברי המליאה הונח הסבר מבעוד מועד שבו פורטו התועלות של הצטרפות לאיגוד
הערים לאיכות הסביבה ,בהתחשב בהיותה של הרשות המקומית רשות חדשה שלא
מצוידת באמצעים ובכוח האדם לטפל בעניינים הללו .כמו כן ,הונח בפני חברי המליאה
מסמך המפרט את התשלום הנדרש באופן שנתי כדי להיות חברים בארגון ,תשלום
העומד על  ₪ 2.3לתושב.
ראש אגף ת"ל סקר את היתרונות של הצטרפות לאיגוד ,שנותן שירותים של אנשי
מקצוע מהמעלה הראשונה וחיבורים לתהליכים אזוריים שמשפיעים על חריש.
התאגיד נותן טיפול בעסקים ,טיהור שפכים ,רעש ,ניטור זיהום אוויר וכו' – וחוסך
הרבה כסף לרשות; אחרת הרשות היתה צריכה להקים יחידת איכות סביבה – שהיא
יחידה יקרה מאוד ,המצוידת במכשור יקר מאוד ובכוח אדם מקצועי שיקר מאוד
להחזיק אותו באופן עצמאי ,בוודאי עבור עירייה צעירה כחריש .ראש האגף ענה על
שאלות חברי המליאה – בין היתר ציין כי הפעולות מרגע ההתאגדות לא עולות כסף
לרשות מעבר למה שישולם באופן שנתי ,וכי משרד הפנים מעודד מאוד את ההצטרפות
לתאגוד הזה ונותן שירותים ומתעדף גם לפי זה.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את ההצטרפות לאיגוד הערים לאיכות סביבה ,ואת התשלום
הכרוך בכך על סך  ₪ 2.3לתושב.
מאושר פה אחד.
 .5אישור מינויו מנהל לשכת ראש הרשות במשרה מלאה ,בשכר רמה  4לפי שכר
בכירים ,בהתאם למדרגה של  40%משכר מנכ"ל.
בפני חברי המליאה הוצג יעקב בן-נון ,המועמד המיועד להתמנות למשרת מנהל לשכת
ראש המועצה בהיקף משרה של  100%אחוזים (משרה מלאה) .דרגת השכר של מנהל
לשכה הינה דרגה מס'  4לפי שכר הבכירים ,בהתאם למדרגת שכר בשיעור של 40%
משכר מנכ"ל.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את מינוי של מר יעקב בן-נון למנהל לשכת ראש המעוצה
במשרה מלאה ,בדרגת שכר בכירים  ,4בהתאם למדרגת שכר בשיעור של  40%משכר
מנכ"ל.
מאושר פה אחד.

 .6אישור פתיחת חשבונות בנק עבור מוסדות חינוך חדשים בעיר.
כמדי שנה ,הרשות המקומית נערכת לפתיחת שנת הלימודים ולפתיחת מוסדות
לימוד חדשים ,שזקוקים לפתיחה של חשבונות בנק לשם ניהול הכספים; כמו כן ישנם
שינויים בכוח האדם – מנהלים ומזכירות שמתחלפים ,ויש להסמיך מורשי חתימה
חלופיים .בפני חברי המליאה הונחה רשימת מוסדות החינוך וחשבונות הבנק שיש
לפתוח ,כמתואר בטבלה שלהלן:

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק כפי שהונחו לפני חברי המליאה,
לצורך פתיחת שנת לימודים באופן סדיר ותקין.
מאושר פה אחד.
על החתום:
יעקב ישראל נתניהו
מנכ"ל העירייה
___________________

יצחק קשת
ראש העירייה
___________________

