פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 11-21
מתאריך13/10/21 :
נוכחים:
חברי מליאת המועצה:
מר יצחק קשת – ראש המועצה
גיל פישר -חבר מליאה
שלמה קליין -חבר מליאה ,מ.מ ראש המועצה
עידית ינטוב – המשנה לראש המועצה
שני גרינברג – סגנית ראש המועצה
פרח קוזחי – חברת מליאה
יוחאי פרג'י – חבר מליאה
שלמה פרץ – חבר מליאה
נוכחים נוספים:
מר שלומי צדרבוים – מנכ"ל המועצה
רו"ח עבד בקלי – מבקר
עו"ד אורון משה – יועץ משפטי
מר אליעזר דיין -עוזר מנכ"ל
אור גולני -מנהלת מחלקת הנוער
חסרים:
יוסי גולדמן – חבר מליאה
סדר היום  -נושאים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

אישור פרוטוקול מליאה  10-21מתאריך 30/08/2021
אישור פתיחת תב"ר 500
בקשה לפתיחת חשבון בנק לשימוש המועצה
בחירת נציגים לוועדת מכרז גזבר המועצה
עדכון חברי ועדת איכות הסביבה
אישור חלוקת כספי תמיכות לתנועות וארוני הנוער2021
אישור תבחיני תמיכות לתנועות וארגוני נוער 2022

דיון:
 .1אישור פרוטוקול מליאה  10-21מתאריך30/08/2021
חבר המליאה גיל פישר העיר על חוסר בפרוטוקול .העניין ייבדק ויתוקן.
החלטה:
מאושר פה אחד
 .2אישור פתיחת תב"ר 500
החלטה:
המועצה מאשרת פה אחד פתיחת תב"ר מספר  500על סך  5מלש"ח מתקציב קרן עבודות פיתוח
לטובת הקמת  24כיתות בית ספר יסודי בשכונת הפרחים (מגרש )809

 .3בקשה לפתיחת חשבון בנק לשימוש המועצה
המועצה מבקשת לפתוח חשבון בנק נוסף בבנק מזרחי בעיר .החשבון מתווסף לחשבון הקיים כיום
מחוץ לעיר ,וייעל את עבודת עובדי הרשות ,במקביל לחיזוק העסקים בעיר .החשבון עתיד להחליף
בסופו של דבר את החשבון שנמצא בבנק מחוץ לעיר.
החלטה:
מאושר פה אחד
 .4בחירת נציגים לוועדת מכרז גזבר המועצה
בהתאם לנוהל מכרז לגזבר הרשות ,על מליאת המועצה לבחור שני נציגים שיהיו חברים בוועדת
המכרז לבחירת הגזבר .על פי הנוהל ,מכיוון שכלל סיעות המועצה מיוצגות בוועדת הנהלה ,אחד
מחברי הועדה צריך להיות חבר וועדת הנהלה ,בעוד הנציג השני לא יכול להיות חבר בוועדת הנהלה.
חברי המליאה שמועלים להצבעה:
 .1שני גרינברג
 .2שלמה קליין
החלטה:
בעד :יצחק קשת ,גיל פישר ,שלמה קליין ,עידית ינטוב ,שני גרינברג ,פרח קוזחי
נגד :יוחאי פרג'י
לא נכח בהצבעה :שלמה פרץ
 .5עדכון חברי ועדת איכות הסביבה
בהמשך לבקשתה של הגב' דבי לרר לפרוש מחברות בוועדה לאיכות הסביבה ,על סיעת המועצה
לאשר את הרכב הועדה החדש.
החלטה:
המועצה מאשרת פה אחד את מבנה הועדה כפי שמובא להלן:
תפקיד

שם

יו"ר

גיל פישר

חבר

שלמה פרץ

חברה

עידית ינטוב

חבר

יוחאי פרג'י

חברה

שני גרינברג

עובד אחראי תחום

מנהל אגף ת"ל

נציג ארגון

מעוז לואנץ

 .6אישור חלוקת כספי תמיכות לתנועות וארוני הנוער 2021
וועדת התמיכות של הרשות אישרה ביום  30.09.21את סך התמיכות לתנועות וארגוני הנוער בחריש
לשנת  ,2021זאת בהתאם לקריטריונים שאושרו על ידי המליאה ב .1.10.2020-בהתאם לכך,
מתבקשת המליאה לאשר את סכום כספי התמיכות שהוצג בפני חברי המליאה.
החלטה:
מאושר פה אחד
 .7אישור תבחיני תמיכות לתנועות וארגוני נוער 2022
מתן התמיכות לארגוני ותנועות הנוער כפוף לנוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות
המקומיות כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים .המועצה תעמיד בתקציבה סכום מסוים
לתמיכה בתנועות וארגוני נוער הפועלים בחריש ,בהתאם לקריטריונים .סך התמיכה בארגוני הנוער
מתוך התקציב יעמוד על  ,35%וסך התמיכה בתנועות הנוער מתוך התקציב יעמוד על  .65%המועצה
מתבקשת לאשר את הקריטריונים והתנאים לקבלת התמיכה כפי שהוצגו לחברי המליאה על ידי
מנהלת מחלקת הנוער אור גולני.
החלטה:
מאושר פה אחד

____________
יצחק קשת
ראש העירייה

_____________
שלומי צדרבוים
מנכ"ל העירייה

