פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 317103/
שהתקיימה ט' חשוון תשע"ח  9201/01/בשעה 10://
בלשכת ראש המועצה.

פרוטוקול
נוכחים :מר יצחק רייך -ראש המועצה
מר דן כהן -סגן רה"מ ומ"מ
מר נתנאל חיאק
מר שלמה הומינר
מר יואב טל
מר שרגא המאירי
חסרים :מר פנחס ברויאר
מר חננאל דחבש
משתתפים נוספים :עו"ד לירן כהן  -יועץ משפטי למועצה
מר יצחק אבן צור-מבקר המועצה
מר משה אדלר -עוזר רה"מ
על סדר היום:
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אשור פרוטוקול מעודכן מס'  307103/ואשור פרוטוקול מס' .317103/
עדכון תב"ר מס'  3101בנית  4כתות גן חנ"מ תוספת בסך  ₪ 442114מקרנות הרשות.
בטול תב"ר  3131נגישות מוס"ח (נפתח במקומו תב"ר מס'  3/01בסכום מעודכן).
עדכון תב"ר מס'  3/31לסך  ₪ 112000לרכישת גרור גנרטור לחירום  ₪ 402000תקציב
משרד הפנים ו ₪ 312000-תקציב הרשות.
אשור העסקת מבקר המועצה מר יצחק אבן צור בחוזה בכירים בהיקף של  10%משרה
לפי  00%משכר מנכ"ל החל מ.37317103/-
אשור העסקת מהנדס המועצה מר צורי קובי בחוזה בכירים בהיקף של  300%משרה לפי
 51%משכר מנכ"ל החל מ.37371035-
אשור העסקת גזבר המועצה מר דוד בלויגרונד בחוזה בכירים בהיקף של  300%משרה לפי
 51%משכר מנכ"ל מ.37371035-
קריאת שמות לרחובות.
אשור הסכם משב"ש עם עמותת "חזון ופיתוח" רכסים.
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סעיף  :1אשור פרוטוקול מעודכן  307103/ואשור פרוטוקול .317103/
ר"ה :בפרוטוקול  307103/היו הערות והכנסנו שינויים לגבי מדיניות המועצה לגבי התמ"א
.15
האם יש הערות לפרוטוקול זה ולפרוטוקול .317103/
אין הערות.
המועצה מאשרת פרוטוקולים  2307103/ו.317103/ -
סעיף  :9עדכון תב"ר מס'  3101בנית  4כתות גן חנ"מ תוספת בסך  ₪ 442114מקרנות הרשות.
ר"ה :בישיבה קודמת מס'  573/אישרנו תשתיות היקפיות ל 4-גנ"י חנ"מ ברח' הרב קוק.
התב"ר עדיין גרעוני בסכום של  ₪ 442114וכדי לסגור את התב"ר אנו מגדילים אותו בסכום
זה מקרנות הרשות.
ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת עדכון תב"ר מס'  3101בנית  4כתות גן חנ"מ תוספת בסך  ₪ 442114מקרנות
הרשות.
סעיף  :3בטול תב"ר  3131נגישות מוס"ח.
ר"ה :פתחנו תב"ר מס'  3131לנושא מוס"ח ואח"כ פתחנו תב"ר נוסף מס'  3/01בסכום של
 ₪ 1102000לנגישות מוסדות חינוך.
תב"ר מס'  3131הינו מיותר ולכן אנו מעלים להצבעה ביטול תב"ר מס' .3131
ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד.
המועצה מאשרת בטול תב"ר  3131נגישות מוס"ח.
סעיף  4עדכון תב"ר מס'  3/31לסך  ₪ 112000לרכישת גרור גנרטור לחירום  ₪ 402000תקציב
משרד הפנים ו ₪ 312000-תקציב הרשות.
ר"ה :פתחנו תב"ר מס'  3/31בסכום של  ₪ 402000לרכישת גנרטור לחירום 2מענק משרד
הפנים .המועצה הזמינה גנרטור שעלותו  ₪ 112000שעונה על הצרכים של המועצה ואנו
מבקשים לעדכן תב"ר  3/31לסך .₪ 112000
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ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד.
המועצה מאשרת הגדלת תב"ר מס'  3/31בסך  ₪ 112000לרכישת גרור גנרטור לחירום.
סעיף  :5אשור העסקת מבקר המועצה מר יצחק אבן צור בחוזה בכירים בהיקף של 10%
משרה לפי  00%משכר מנכ"ל החל מ.37317103/-
מר יצחק אבן צור יוצא מהמליאה.
ר"ה :משרד הפנים פרסם חוזר לעדכון מדרגות שכר הבכירים במועצות המקומיות .טווח
השכר נע בין  51%-01%משכר מנכ"ל ואילו למשרות הסטטוטוריות המבקר הינו קבוע 00%
משכר מנכ"ל והיקף משרתו של המבקר מר יצחק אבן צור עפ"י החוזר הינו  10%משרה
ממשרה מלאה.
ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד.
המועצה מאשרת העסקת מבקר המועצה מר יצחק אבן צור בחוזה בכירים בהיקף של 10%
משרה לפי  00%משכר מנכ"ל החל מ.37317103/-
סעיף  :6אשור העסקת מהנדס המועצה מר צורי קובי בחוזה בכירים בהיקף של  300%משרה
לפי  51%משכר מנכ"ל החל מ.37371035-
ר"ה :מהנדס המועצה מר קובי צורי מועסק בהיקף של  300%משרה ועפ"י החוזר החדש ניתן
לעדכן שכרו לרמה של  51%משכר מנכ"ל החל מ.373735 -
ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת אשור העסקת מהנדס המועצה מר צורי קובי בחוזה בכירים בהיקף של
 300%משרה לפי  51%משכר מנכ"ל החל מ.37371035-
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סעיף  :/אשור העסקת גזבר המועצה מר דוד בלויגרונד בחוזה בכירים בהיקף של 300%
משרה לפי  51%משכר מנכ"ל מ.37371035-
ר"ה :גזבר המועצה מר דוד בלויגרנד מועסק בהיקף של  300%משרה ועפ"י החוזר החדש ניתן
לעדכן שכרו לרמה של  51%משכר מנכ"ל החל מ.373735 -
ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת אשור העסקת גזבר המועצה מר דוד בלויגרונד בחוזה בכירים בהיקף של
 300%משרה לפי  51%משכר מנכ"ל מ.37371035-
סעיף  :0קריאת שמות לרחובות.
ר"ה:המועצה ביצעה את הכיכר בכניסה לישוב על שם מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל.
ועדת שמות של המועצה שהתכנסה בתאריך  307073/המליצה לשנות גם שם רח' הרקפות
כולו ע"ש הרב עובדיה יוסף זצ"ל 2וכן המליצה לשנות את שם הרחוב החצב שמתחיל בכיכר
הדקלים ע"ש החזון איש.
ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת שינוי שמות הרחובות בהתאם להמלצת ועדת השמות .
סעיף  :2אשור הסכם משב"ש עם עמותות חזון ופיתוח רכסים.
ר"ה :לעמותה שבנתה את פרויקט לב אליהו נותרו  1מגרשים לבניה 2יש להם היתר בניה של
 311יחידות דיור והם מעוניינים להתחיל לבנות את הפרויקט .הבנק לא מאשר ליווי בנקאי
לעמותה אלא לקבלנים בלבד ולכן העמותה בצעה העברת זכויות לחברת ציפחה לצורך קבלת
הליווי הבנקאי .למשרד השיכון אין התנגדות היום לאשר את ההתקשרות עם העמותה והוא
מבקש את אישור המועצה לחתום עם העמותה על מנת שלא יהיו טענות למועצה כלפי
המשרד.
ר"ה :מעלה להצבעה
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הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת הסכם משב"ש עם עמותות חזון ופיתוח רכסים.
הישיבה הסתיימה ב35:40-
רשם :גדעון בן אברהם
מזכיר המועצה

יצחק רייך
ראש המועצה
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