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פרוטוקול מליאת המועצה מן המניין 3/77
מישיבה שהתקיימה ביום שני ,ט"ו אדר תשע"ז 13.3.2017 ,בשעה  18:00בבית המתנדב.
רח' חיים לוי.
ראש המועצה
מאיר דהן
משתתפים:
סגן ומ"מ ראש המועצה
יגאל עובדיה
סגן ראש המועצה
יצחק פסטרנק
חברת מועצה
שירי בן שמעון
חברת מועצה
אופירה מור
חבר מועצה
חנוך פרקל
חבר מועצה
שמואל משולם
חבר מועצה
אהוד אביר לב
חברת מועצה
יערה ישורון
חבר מועצה
אבנר דבש
חסרים:

גבריאל גאון

-

חבר מועצה

נוכחים:

זהבית דרויש
עו"ד יניר גור

-

גזבר המועצה
יועמ"ש

סדר יום:
 .7מינוי ועדת הנחות בארנונה כוועדת הנחות לאגרת השמירה.
בהתאם לחוק עזר למזכרת בתיה (שירותי שמירה) ,התשס"ג 2002-סעיף  ,5הנחות:
המועצה רשאית למנות ועדה שהרכבה יהא כמפורט בתקנה (6א)( )2לתקנות הסדרים
במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג  ,1993להסמיכה ליתן למחזיק בנכס הנחה
בשיעור האגרה או לפטור מתשלומה ,בהתחשב במצבו החומרי של המחזיק.
 .2הגדלת תב"ר  – 880ביצוע הסדרי בטיחות במיתחם צמד גנים שני ובי"ס בר לב ב70 -
אלש"ח מ 300-אלש"ח ל 370-אלש"ח.
מימון :קרנות המועצה
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של מהנדסת המועצה
 .3פתיחת תב"ר  891עבור שדרוג מחסן חירום בסך  35אלש"ח.
מימון :משרד הפנים
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של מנהל מח' ביטחון
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ב .התחיבות משרד הפנים
 .4פתיחת תב"ר  886עבור התקנת מעלית לצורך הנגשה פרטנית בבי"ס משלב בסך 204
אלש"ח.
מימון :משרד החינוך
רצ"ב:
א .מכתב בקשה והסבר של מהנדסת המועצה
ב .התחיבות משרד החינוך
 .5פתיחת תב"ר  – 892תביעה לסילוק יד תביעה דויטש ואח' בסך  120אלש"ח.
מימון :קרן מכירת נכסים של המועצה
רצ"ב :מכתב בקשה והסבר של גזברית המועצה
 .6אישור הסכם העסקה של מנהלת לשכת ראש המועצה במשרת אמון בחוזה אישי בטווח
שכר של  30-40אחוז משכר מנכ"ל.
רצ"ב:
א .הסכם העסקה
ב .אישור גזברית המועצה על יכולת תקציבית
 .7דיון בדוח כספי חצי שנתי .2/2016
רצ"ב :דוח כספי חצי שנתי סקור 2/2016
 .8אישור פטור ממכרז להפעלת בית קפה ברפת מתחם המוזיאון בהתאם להמלצת ועדת
מכרזים מישיבה  2/2017ואישור ההמלצה ע"י ראש המועצה.
רצ"ב:
א .פרוטוקול ועדת מכרזים  2/2017מיום .27.2.2017
ב .אישור ראש המועצה
 .9אישור פרוטוקול ועדת הקצאות .5/2016
רצ"ב פרוטוקול ועדת הקצאות 5/2016
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מהלך הישיבה
עפ"י תיקון לצו המועצות המקומיות(א) ,התשי"א 1950-שפורסם ב 6.3.2016-יש להקליט
את כל ישיבות המועצה בנוסף לרישום הפרוטוקול .הפרוטוקולים וההקלטות של ישיבות
המועצה מפורסמים כנדרש בחוק באתר האינטרנט של המועצה.
מאיר דהן :ערב טוב ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המנין 3/17
 .7מינוי ועדת הנחות בארנונה כוועדת הנחות לאגרת השמירה.
בהתאם לחוק עזר למזכרת בתיה (שירותי שמירה) ,התשס"ג 2002-סעיף  ,5הנחות:
המועצה רשאית למנות ועדה שהרכבה יהא כמפורט בתקנה (6א)( )2לתקנות הסדרים
במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג  ,1993להסמיכה ליתן למחזיק בנכס הנחה
בשיעור האגרה או לפטור מתשלומה ,בהתחשב במצבו החומרי של המחזיק.
הצבעה :בעד – פה אחד
החלטה :מאושר מינוי ועדת הנחות לאגרת שמירה בהרכב חברים זהה לוועדת הנחות
בארנונה .יגאל עובדיה – יו"ר ,יערה ישורון ,מנהלת מח' לשירותים חברתיים,
גזברית המועצה ,יועמ"ש ,מנהלת יח' הגביה
 .2הגדלת תב"ר  – 880ביצוע הסדרי בטיחות במיתחם צמד גנים שני ובי"ס בר לב ב70 -
אלש"ח מ 300-אלש"ח ל 370-אלש"ח במימון קרנות המועצה.
הצבעה :בעד – פה אחד
החלטה :מאושרת הגדלת תב"ר  – 880ביצוע הסדרי בטיחות במיתחם צמד גנים שני
ובי"ס בר לב ב 70 -אלש"ח מ 300-אלש"ח ל 370-אלש"ח במימון קרנות המועצה.
 .3פתיחת תב"ר  891עבור שדרוג מחסן חירום בסך  35אלש"ח במימון משרד הפנים.
הצבעה :בעד – פה אחד
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר  891עבור שדרוג מחסן חירום בסך  35אלש"ח במימון
משרד הפנים.
 .4פתיחת תב"ר  886עבור התקנת מעלית לצורך הנגשה פרטנית בבי"ס משלב בסך 204
אלש"ח במימון משרד החינוך.
הצבעה :בעד – פה אחד
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר  886עבור התקנת מעלית לצורך הנגשה פרטנית בבי"ס
משלב בסך  204אלש"ח במימון משרד החינוך.
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 .5פתיחת תב"ר  – 892תביעה לסילוק יד תביעה דויטש ואח' בסך  120אלש"ח במימון קרן
מכירת נכסים של המועצה.
הצבעה :בעד – פה אחד
החלטה :מאושרת פתיחת תב"ר  – 892תביעה לסילוק יד תביעה דויטש ואח' בסך 120
אלש"ח במימון קרן מכירת נכסים של המועצה.
 .6אישור הסכם העסקה של מנהלת לשכת ראש המועצה במשרת אמון בחוזה אישי בטווח
שכר של  30-40אחוז משכר מנכ"ל.
הצבעה :בעד – 7
נמנעים –  ,3שמואל משולם ,חנוך פרקל ,אבנר דבש
החלטה :מאושר הסכם העסקה של מנהלת לשכת ראש המועצה במשרת אמון בחוזה
אישי בטווח שכר של עד  40אחוז משכר מנכ"ל.
 .7דיון בדוח כספי חצי שנתי .2/2016
נערך דיון בדוח.
 .8אישור פטור ממכרז להפעלת בית קפה ברפת מתחם המוזיאון בהתאם להמלצת ועדת
מכרזים מישיבה  2/2017ואישור ההמלצה ע"י ראש המועצה.
הצבעה :בעד – פה אחד
החלטה :מאושר פטור ממכרז להפעלת בית קפה ברפת מתחם המוזיאון בהתאם
להמלצת ועדת מכרזים מישיבה  2/2017ואישור ההמלצה ע"י ראש המועצה .וכן
מינוי ועדת המכרזים לניהול המשא ומתן בנושא.
 .9אישור פרוטוקול ועדת הקצאות .5/2016
הצבעה :בעד – פה אחד
החלטה :מאושר פרוטוקול ועדת הקצאות .5/2016
הישיבה ננעלה (בשעה )78:35
ירון טמיר – מזכיר המועצה
_________________
מאיר דהן -ראש המועצה
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