פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 7-21
מתאריך13/6/21 :
נוכחים:
מר יצחק קשת – ראש המועצה
שני גרינברג – סגנית ראש המועצה
פרח קוזחי – חברת מליאה
יוסי גולדמן – חבר מליאה
עידית ינטוב – המשנה לראש המועצה
יוחאי פרג'י – חבר מליאה
שלמה פרץ – חבר מליאה
שלמה קליין -חבר מליאה ,מ.מ ראש המועצה (הגיע לאחר ההצבעות)
חסרים:
גיל פישר -חבר מליאה
מזומנים:
מר שלומי צדרבוים – מנכ"ל המועצה
מר יפתח נפש – מ.מ .גזבר
רו"ח עבד בקלי – מבקר
עו"ד אורון משה – יועץ משפטי
יום טוב יקר – חשב מלווה
מר אליעזר דיין -עוזר מנכ"ל
גב' אביב ליפשיץ – מזכירת מנהל לשכת מנכ"ל
סדר היום – נושאים:
.1
.2
.3
.4
.5

אישור פרוטוקול מליאה מן המניין  6-21מתאריך 19/5/21
אישור תברי"ם
עדכון ועדות המועצה
אישור המליאה לבחירת זוכה לעריכת ביטוחים למועצה
אישור נוהל חסויות

פרוטוקול:
 .1אישור פרוטוקול מליאה מן המניין  6-21מתאריך 19/5/21
הערות :היה דילוג בין סעיף  4ל.5-
החלטה:
בעד :יצחק קשת ,שני גרינברג ,פרח קוזחי ,יוסי גולדמן ,עידית ינטוב ,שלמה פרץ
נגד :יוחאי פרג'י

 .2אישור תברי"ם:
א .אישור פתיחת תב"ר מספר  499בניית  4כיתות גן במגרש מס' 813

החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד פתיחת תב"ר  499על סך  ₪ 3,000,000עבור
בניית  4כיתות גן.
ב .אישור הגדלת תב"ר מספר  394בניית אולם ספורט במגרש מס' 220

החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגדלת תב"ר  394על סך  ₪ 4,916,800עבור
בניית אולם ספורט.
 .3עדכון ועדות המועצה
בהתאם לשינויים בהרכב מליאת המועצה עלתה דרישה מצד החברים לעדכן את רשימות
החברים בוועדות המועצה .להלן רשימת הוועדות וסידורם שמועלות להצבעת המליאה:
•

העלאת כלל הועדות להחלטה מלבד ועדות מכרזים ,תחבורה והנחה בארנונה:

ועדת הנהלה
יצחק קשת
שלמה פרץ
גיל פישר
פרח קוזחי
שלמה קליין
עידית ינטוב

יו" ר
חבר
חבר
חברה
חבר
חבר
נוכחים
מנכ"ל
מנכ"ל
יועמ"ש
יועמ"ש
מבקר
מבקר
מהנדס
מהנדס
גזבר
גזבר
שאר חברי המועצה יצטרפו כמשקיפים

וועדת ביקורת
יוחאי פרגי
יו"ר
יוסי גולדמן
חבר
שני גרינברג
חבר
בנוסף למחויבים בחוק ,יועמ"ש ומבקר
ועדת מל"ח
יו"ר
חבר
חברה
חבר
חברה
רמ"ט
יקל" ר
בטחון
משטרה
מכלול אוכלוסייה
מכלול חינוך
מכלול ותשתיות
מכלול משאבי אנוש
מכלול תשתיות ולוגיסטיקה
מכלול הסברה ומידע לציבור
מוקד עירוני
ועדת הנצחת נפגעי פעולות איבה
יצחק קשת
יו"ר
שלמה קליין
חבר
פרח קוזחי
חבר
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ציבור
חבר משפחה
חבר משפחה
חבר משפחה

נחשון טבי
רעות קרקוס
עמנואל שאבו

יצחק קשת
שלמה קליין (מכלול חינוך)
פרח קוזחי (מכלול והסברה)
שלמה פרץ (מכלול רווחה)
עידית ינטוב (מכלול תשתיות)
שלומי צדרבוים
סא"ל דורון שובל
מנהל אגף ביטחון
מפקד נקודת חריש
מנהל אגף רווחה
מנהל אגף חינוך
מנהל אגף הנדסה
מנהל אגף משאבי אנוש
מנהל אגף ת"ל
דובר
מנהל מוקד

ועדת איכות הסביבה
יו" ר
חבר
חברה
חבר
חברה
עובד אחראי תחום
נציג ציבור
נציג ציבור
נציג ארגון
נציג ציבור

גיל פישר
שלמה פרץ
עידית ינטוב
יוחאי פרג'י
שני גרינברג
מנהל אגףת"ל
דקלה
מעוז לואנץ
דבי לרר

ועדת מאבק בנגע בסמים
יו"ר
חבר
חבר
חבר
מנהל רווחה
מנהל חינוך
נציג ציבור
נציג ציבור
מנהל בית ספר
נציג הרשות למלחמה בסמים
רכזת נוער
אגף בטחון
משטרה
רווחה
ועדה למיגור אלימות
יו"ר
מנכ"ל
חבר
חבר
מנהל אגף חינוך
מנהל אגף פיקוח
מנהל אגף בטחון
מנהל אגף רווחה
יועץ לענייני אזרחים ותיקים
נציג משטרת ישראל
נציג ציבור
רכזת נוער
רכז נוער משטרת עירון
רכז מודיעין משטרת עירון
רווחה

שני גרינברג
יוחאי פרג'י
גיל פישר
עידית ינטוב
מנהל מחלקת רווחה
מנהל אגף חינוך
אלכס חן
ליאור לויטן

נציגות מחלקת נוער
מנהל אגף ביטחון
מפקד נקודת משטרה
נציגת מחלקת רווחה
יצחק קשת
שלומי צדרבוים
שלמה קליין
פרח קוזחי
מנהל אגף חינוך
מנהל אגף פיקוח
מנהל אגף בטחון
מנהל אגף רווחה
יועץ לענייני אזרחים ותיקים
מפקד נקודת חריש
גל חדרי
נציגות מחלקת נוער

נציג אגף רווחה

ועדת קליטת עליה
יו" ר
נציג
נציג קליטה
נציג
נציג
נציג
נציג
נציג
נציג
חבר
נציג
נציג
ועדת חינוך
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
נציג
נציג
ועדת חוקי עזר
יו"ר
חבר
חבר
חבר
נציג
בזימון יועמ"ש

עידית ינטוב
חיים בנטוזה
אלונה גבר
זבולון קורטס
מישל אן
אריאנה טורו
אניק שוט
ויקטור גלז
אמיר דה ליאון
יוחאי פרגי
רוטנברג נתן
מיכאל רובינשטיין
שלמה קליין
עידית ינטוב
שלמה פרץ
פרח קוזחי
שאול מנסבך
יפתח שטיין
עידית ינטוב
שלמה פרץ
שלמה קליין
גיל פישר

חינוך מיוחד\ צרכים מיוחדים
פרח קוזחי
יו"ר
שלמה קליין
חבר
עידית ינטוב
חבר
שי מזרחי
נציג
איילת יעקובי
נציג
יניב גרלינג
נציג
נציג חינוך
נציג חינוך
נציג שפ"ח
נציג שפ"ח
נציג רווחה
נציג רווחה

ועדת רווחה
יו"ר
חבר
נציג
נציג
חבר
נציג
נציג
ועדת שמות
יו"ר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר

שלמה פרץ
עידית ינטוב
גילה עתירה
פרח קוזחי
גל חדרי
שימי ברבי

יצחק קשת
גיל פישר
עידית ינטוב
יוסי גולדמן
שלמה פרץ
שלמה קליין
פרח קוזחי
שני גרינברג

ועדת תמרור
יו"ר
חבר
חבר
חבר
מהנדס
יועץ תנועה
נציג משטרת התנועה
החלטה:
מאושר פה אחד

יצחק קשת
שלמה קליין
שני גרינברג
עידית ינטוב
מהנדס

ועדת מכרזים
יו"ר
חבר
חבר

יוסי גולדמן
שני גרינברג
שלמה פרץ

החלטה:
בעד :יצחק קשת ,שני גרינברג ,פרח קוזחי ,יוסי גולדמן ,עידית ינטוב ,שלמה פרץ
נגד :יוחאי פרג'י
ועדת תחבורה
יו"ר
חבר
חבר
נציג
נציג
נציג

שלמה קליין
שלמה פרץ
עידית ינטוב
ענבל גולדשטיין
עידן מן
עופר אריה

החלטה:
מאושר פה אחד
ועדת הנחות בארנונה
יו"ר
חבר
חבר
יועמ"ש
מנהלת מחלקת רווחה
גזבר  /מי מטעמו
החלטה:
מאושר פה אחד

שלמה פרץ
יוחאי פרגי
פרח קוזחי
יועמ"ש
מנהל מחלקת רווחה
גזבר  /מי מטעמו

 .4אישור המליאה לבחירת זוכה לעריכת ביטוחים למועצה
המועצה פרסמה מכרז פומבי מספר  101/2021לעריכת ביטוחים למועצה .למכרז הוגשו שתי הצעות
(חברת הביטוח איילון וחברת הביטוח הפניקס) .לאחר בדיקת ההצעות עלה כי על גבי מסמכי המכרז
נכתבו אינספור הערות ,מחיקות והסתייגויות .דין המכרז היה להיפסל ,אך ועדת המכרזים,
בהמלצת היועמ"ש ויועץ הביטוח ,החליטה לבצע שימוע למציעים .השימוע נעשה בכתב ,כאשר
המציעים נדרשו למחוק את כל ההערות ,המחיקות וההסתייגויות .משלא עשו זאת דין המכרז-
היפסלות .בהתאם לסעיף ( 22ח) לתוספת הרביעית בצו המועצות המקומיות תשי"א ( )1951נעשתה
פניה אל חברי המליאה בכדי לאשר ליועמ"ש וליועץ הביטוח לקיים משא ומתן לבחירת זוכה ,וכך-
בישיבת המליאה מספר  6/21מיום ה 19.5.21-חברי המליאה התירו לנהל משא ומתן לבחירת זוכה.
כעת ,עם תום המשא ומתן ,יועץ הביטוח העביר את חוות-דעתו לפיה מומלץ להתקשר עם חברת
"הפניקס" לעריכת ביטוחים למועצה .על גבי חוות-דעתו של יועץ הביטוח ניתן לראות את תוצאות
המשא ומתן.
לפיכך נבקש ממליאת המועצה לאשר את הצעתה של חברת הביטוח "הפניקס" שהינה המטיבה
ביותר עם המועצה.
החלטה:
מאושר פה אחד

 .5אישור נוהל חסויות
אני מבקש להעלות לאישור חברי המליאה נוהל למתן חסויות עבור אירועים ו/או פרויקטים של
המועצה .הנוהל בא להסדיר את עניין החסויות עבור קיום אירועים ו/או פרויקטים ,בעיקר עבור
אירועי הקיץ ,אירועי ספורט ,אירועי תרבות וחינוך.
החלטה:
מאושר פה אחד

על החתום:
שלומי צדרבוים
מנכ"ל העירייה
___________________

יצחק קשת
ראש העירייה
___________________

