אדר א' תשע"ט
מרץ 2019
ישיבת מועצה מן המניין מס' )8/19( 9
פרוטוקול
הישיבה התקיימה ביום חמישי ל' באדר א' תשע"ט ,07.03.19 ,בחדר הישיבות במועצת פרדס חנה-
כרכור.
משתתפים :הגר פרי יגור -יו"ר ,יואב קעטבי ,אייל כגן ,אפריים מעודה ,יעקב צדקה ,אביעד סיני ,אורי
פרץ ,אבי אמתי ,נחמיה מנצור ,דוד כמוס ,יוני חכימי.
נעדר :חיה בן צבי ,מור כהן עמר.
נוכחים :רן גלר  -גזבר המועצה ,אריה רפפורט  -מהנדס המועצה ,עו"ד ג'ובראן ג'ובראן – היועץ
המשפטי ,לינוי כהן ארבל  -רל"ש המועצה.
הישיבה מצלומת ,מוקלטת ,ומתומללת בשירו חי באתר המועצה.
על סדר היום:
.1
.2

.3
.4

.5
.6

הצבעה חוזרת על סעיף מס'  5בישיבת המועצה מס'  )3/19( 4שהתקיימה ב  -14.2.19מצ"ב נספח .1
עדכונים משולחן ועדות הרשות
א .ועדת גימלאים ונגשיות – מצ"ב נספח .2
ב .ועדת מכרזים – מצ"ב נספח .3
אישור תבחינים לתמכיות בעמותו לשנת ( – 2019מצורף תבחינים – נספח  ,4חוזר מנכ"ל – 4/2006
נספח  ,5חוות דעת היועץ המשפטי  -נספח ).6
אישור מורשי חתימה בחשבון הוריןם בלבד ביה"ס רימון:
א .הגב' נועה יזדי ת.ז 34496489 .מנהלת בית הספר (אישור קיים)
ב .הגב' עדי כהן ת.ז 066050238 .מזכירת בית הספר
ג .הגב' רחל מילנוב ת.ז 027286269 .יו"ר ועד הורים הנכנסת (במקום סבסטיאן קבוט ת.ז.
 011175726יו"ר ועד הורים היוצא).
מצ"ב נספח .7
אישור עבודה נוספת – אלי יוספין .מצ"ב נספח  ,8חוות דעץ היועץ המשפטי – מצ"ב נספח .9
תב"רים – מצ"ב נספח .10

פתיחה
הגר פרי יגור :ערב טוב ,מתכבדת לפתוח את ישיבת המועצה ה.9 -

סעיף  1לסדר היום  :הצבעה חוזרת על סעיף  5בישיבת המועצה מס'  )3/19( 4מיום ,14.2.19
מבקשת לציין כי המינוי בתוקף מיום .03.02.19

הצבעה
בעד –פה אחד
ישיבת המועצה מאשרת את מינויה של לינוי כהן ארבל למנהלת לשכת ראש המועצה בשכר 30-40%
משכר מנכ"ל מיום .03.02.19

סעיף  2לסדר היום :עדכונים משולחן ועדות הרשות
הגר פרי יגור:

מבקשת לפתוח מסורת חדשה להבאת עדכונים משולחנות וועדות הרשות והחובה.
אני מייחסת חשיבות מאוד גדולה לוועדות אשר מופקדת אחראיות רבה על יושבי ראש
הוועדות .בכל ישיבה נקדיש זמן להתעדכן בנעשה בוועדות.
חיה בן צבי שהייתה אמורה להעביר עדכונים על ועדת הגימלאים שבראשותה טסה ועל כן
נשמור את העדכון שלה לישיבה הבאה.
מזמיה את אביעד סיני להציג את ועדת המכרזים שבראשותו.

אביעד סיני:

אני יו"ר ועדת מכרזים ,זוהי דרכה של הרשות לפעול ולקדם ניהול פרוייקטים.
בהזדמנות זו אני רוצה להגיד תודה לכל מי שלוקח חלק ותורם מזמנו ומשקיע בעניין.
עד כה קיימנו כ 10 -ישבות עד היום ונמשיך לקדם ולשפר את עבודות המועצה.
מציג את סיכום פעילות ועדת המכרזים.

הגר פרי יגור  :עדכון מישיבת ההנהלה אשר התקיימה ביום ראשון ה ,03.03.19 -אייל ביקש לבחון סגירת דרך
הנדיב לכניסה ומעבר של משאיות בשעות מסויימת ,הדיון התפתח על כל הצירים הראשיים
והנושא הועבר ויובא לשני פורומים :ועדת תחבורה וועדת תיאום תנועה עם אנשי המקצוע
ונשוב לעדכן על החלטות.
יוני חכימי:

מדוע הנושא לא נפתח כאן ,יש נושאים נוספים לשיפור בנושא התחברוה בפח"כ.

הגר פרי יגור:

בסוף החודש מתקיימת ועדת תחבורה ובה נבחן את כל ההיבטים .הדברים יבואו לעדכון
המועצה לאחר דיון עם גורמי המקצוע.

אייל כגן:

מעוניין להדגיש כי פנתה חברה שמוכנה לעשות ניטור זמני העומס בדרך הנדיב כפיילוט
לחדשנות טכנולוגית בחינם לשירות המועצה ועלינו לנצל את ההזדמנות על מנת להעביר
המלצות מתוצאות הפיילוט למפקח בוועדה לתיאום תנועה.

סעיף  3לסדר היום :אישור תבחינים לתמיכות בעמותות לשנת 2019
הגר פרי יגור:

תבחינים זוהי דרכה של המועצה להעביר כספים לתמיכות בעמותות ,התבחינים תוקצבו
בתקציב המועצה לשנת  ,2019ועלינו להתחיל לבחון ולהחליט מה הם הקריטריונים לחלוקת
התמיכות בעמותות.

רן גלר:

החלק האיכותי של הליך התמיכות מאושר .לאחר שההנהלה מאשרת נקבע לו"ז להגשה
והנושא יובא להמלצות המועצה להקצאות את המשאבים בפועל.

עד יוני נקיים עוד ישיבה במסגרת התקציב ונצטרך לבדוק איך ולמי מחלקים את התמיכות.

הצבעה
בעד –פה אחד
ישיבת המועצה מאשרת את התבחינים לתמיכות בעמותות לשנת .2019

סעיף  4לסדר היום :אישור מורשי חתימה בחשבון הורים בלבד ביה"ס רימון:
טל דנטס:

מדוע הנושא חייב לעבור אישור מועצה ,אינני מכיר את האנשים ואינני יודע על עברם ומצבם.

עו"ד ג'ובראן :החשבון שייך למועצה ,סטטוטורית המועצה קובעת את זכויות החתימה.
רן גלר:

החשבון הוא חשבון קרדיט לתנועות זכות בלבד.

הצבעה
בעד –פה אחד
ישיבת המועצה מאשרת את מורשי החתימה בחשבון הורים בלבד ביה"ס רימון:
א .הגב' נועה יזדי ת.ז 34496489 .מנהלת בית הספר (אישור קיים)
ב .הגב' עדי כהן ת.ז 066050238 .מזכירת בית הספר
ג .הגב' רחל מילנוב ת.ז 027286269 .יו"ר ועד הורים הנכנסת
(במקום סבסטיאן קבוט ת.ז 011175726 .יו"ר ועד הורים היוצא).

סעיף  5לסדר היום :אישור עבודה נוספת לאלי יוספין מבקר הפנים.
עו"ד ג'ובראן :מסביר כי היה אישור קודם חיצוני לשני גופים ,ומבקש להביא לאישור נוסף למען הסדר הטוב
מפני שהמעביד הקודם שונה ,ונפתחה בפניו ההזדמנות למקום קבוע.
מדגיש כי נבדק ולא נמצא ניגוד עניינים ואין מניעה חוקית.

הצבעה
בעד –פה אחד
ישיבת המועצה מאשרת עבודה נוספת לאלי יוספין ,מבקר פנים המועצה.

סעיף  6לסדר היום :תב"רים
רן גלר:

מציג את התב"רים כמפורט בתמליל.

אפריים מעודה :סעיף  -963 +961לא צויין בפנינו כי הם מתוקצבים על חשבון היטלי השבחה.
רן גלר:

התקציב השוטף אושר ואין למועצה יכולות מימון של הריהוט והשיפוץ של משרדי הגבייה.
כל התב"רים עוברים אישור של משרד הפנים כהשקעה במבנה.

הגר פרי יגור:

הנושא ייבדק.

אייל כגן:
הגר פרי יגור:

תב"ר  ,966בדקתי את נושא רחוב המלאכה ,צריך להכין תכנית פיתוח לפתיחת המעבר לכיוון
מרכז הביג ,על מנת להוריד עומס מציר הנדיב.
הדיון הזה ייעלה בוועדה לתכנון ובנייה.

אביעד סיני:

תב"ר  ,970האם יש בדיקה שהכספים לא עוברים לגופים שונים? ביה"ס בבעלותינו?

רן גלר:

ביה"ס הינו בבעלות פרטית והקרקע אינה של המועצה ,ועם זאת אנחנו עושים את המינימום
הנדרש כדי שהילדים יוכלו ללמוד.

יוני חכימי:

תב"ר  ,600+601אנחנו מעוניינים בפירוט.

הגר פרי יגור:

פירוט אושר בישיבת הנהלה .נעביר את ההרחבה.
מבקשת לאשר את התב"רים בהסתגויות הבאות:
א .תב"ר  980יורד ,עלה בכפילות.
ב .תב"רים  961+963יידחו לדיון נוסף לאחר בירור סוגיית מקור התקציב.

הצבעה
בעד –פה אחד
מליאת המועצה מאשרת את התב"רים ללא סעיפים:
.961,963 ,980

_________________
הגר פרי יגור
ראש המועצה

