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י"ט חשון תשע"ח
פרוטוקול ישיבת מליאה ,מן המניין ,מספר  ,10-17מתאריך 6.11.17
נוכחים:
מר יצחק קשת ,ראש המועצה ,יו"ר
מר שלמה קליין ,חבר מועצה
מר רחמים ידיגרוב ,חבר מועצה
מר אדוארד שפירו – חבר מועצה
גב' נאוה לב רן – חברת מועצה
נעדרו:
מר רמי אלבז -חבר מועצה
גב' לריסה מישייב – חברת מועצה
מזומנים:
מר יעקב נתניהו ,מנכ"ל המועצה
מר דני אדלר ,חשב מלווה
רו"ח עבד בקלי ,מבקר פנים
מר גיל ליטוב – גזבר המועצה
מר ישראל בן ישראל -מהנדס המועצה
מר שלמה אפרתי -עוזר מנכ"ל
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  9-17מיום 2.10.17
 .2הרחבת התקשרות ב 50%עם חברת גיאוקרטוגרפיה למתן שירותים אסטרטגיים לוועדת גבולות.
 .3הצגת מתווה הפארק העירוני.
 .4מיתוג העיר חריש.
 .5אישור הסכם עם חברת חשמל.



 .6הגדלת משרה למבקר הפנים מ 50%ל 75%משרה.
 .7אישור עבודה נוספת כרואה חשבון למבקר הפנים.
 .8אישור עדכון תקציב שנעשה על ידי משרד הפנים.
 .9אישור תברים.
 .10שונות.

 .1אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  9-17מיום 2.10.17
דיון :חבר המועצה רחמים ידיגרוב מבקש לוודא כי בקשתו לקבלת לוחות זמנים על פרוייקט
רחוב גמלא נכתבה בפרוטוקול מליאה 9-17
החלטה :מאושר פה אחד
 .2מיתוג העיר חריש
דיון :חברי המליאה קיבלו סקירה מקיפה על תהליך המיתוג ועל אופי הקמפיין מאת מר אבי תל.
חברי המליאה קיימו דיון והסבר של היועץ המשפטי של המועצה ושל החשב המלווה על אופן
ההתקשרות עם מר אבי תל.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את ההתקשרות עם מר אבי תל בסכום של + ₪ 390,000
מע"מ לצורך יצירת קונספט וקריאייטיב למיתוג העיר חריש כפי שהוצג במליאה -מאושר פה
אחד.
 .3הרחבת התקשרות ב 50%עם חברת גיאוקרטוגרפיה למתן שירותים אסטרטגיים לוועדת גבולות
החלטה :הנושא יורד מסדר היום לבקשת ראש המועצה.
 .4הצגת מתווה הפארק העירוני
דיון :חברי המליאה קבלו סקירה מאת מנכל המועצה על מתווה ביצוע הפארק העירוני על ידי משרד
הבינוי.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את תב"ר מספר  420על סך  ₪ 3,800,000לביצוע מבנים
בפארק העירוני בהתאם למסמך שהוצג על ידי מהנדס המועצה -מאושר פה אחד.



ישנו אישור עקרוני של מליאת המועצה לכך שהסכום על סך  ₪ 5,030,000שהתקבל מהליך
הגישור של המועצה מול מר עלי כבהה ייועד עבור מגרשים  381ו ,382 -כפי המופיע במסמך
עליו חתמה המועצה יחד עם משב"ש -מאושר פה אחד.
 .5אישור הסכם עם חברת חשמל
דיון :מליאת המועצה קיימה דיון על הסכם החכירה של חברת החשמל לצורך הקמת תחמ"ש קבוע
שיספק חשמל לחריש .מליאת המועצה קבלה הסברים של היועץ המשפטי למועצה ,של החשב
המלווה ושל מהנדס המועצה בנוגע להסכם.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת את ההסכם בין המועצה לחברת חשמל ישראל בכפוף
להסכמים בין המועצה לחברת חשמל ישראל -מאושר פה אחד.
 .6הגדלת משרה למבקר הפנים מ 50%ל 75%משרה
החלטה :מליאת המועצה מאשרת הגדלת משרת המבקר מ  50%ל  , 75%שכר
המבקר יהיה לפי  90%שכר בכירים בהתאם להנחיות החדשות של משרד הפנים-
מאושר פה אחד

 .7אישור עבודה נוספת כרואה חשבון למבקר הפנים
החלטה :מליאת המועצה מאשרת בקשת מבקר הפנים לעבודה נוספת כרואה
חשבון עצמאי  -מאושר פה אחד
 .8אישור תברים
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 .9אישור עדכון תקציב  2017שנעשה על ידי משרד הפנים
דיון :מליאת המועצה קבלה סקירה מאת הגזבר על הצורך של המועצה בעדכון תקציב  ,2017ועד
סוף השנה ,בסקירה ניתן דגש על הסעיפים בהם בוצעו השינויים והסיבה להם.



החלטה :מליאת המועצה מאשרת את עדכון התקציב כפי שהוצג על ידי גזבר המועצה-
מאושר פה אחד.

                                                              על החתום:

יעקב נתניהו

יצחק קשת

מנכ"ל המועצה

ראש המועצה

____________                                                                             _______________

