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 30 פרמועצה מס מליאתפרוטוקול 

 1.9.2016מיום 

 

 השתתפו 

 המועצה ראש מ"ומ סגן - שמאי שלמה

  אדרת אהרון

  י'נפטצ אורי

  גולדפרב אלכס

  ברנס אפרים

  ימר בנצי

  שלו גדי

  בוקובזה דני

  צבי בן זהבי

  בכר חזי

  ברוך יוסי

  ארבל מוטי

  כהן מושיקו

  קושמרו מימי

  מעודי מני

  נאמן עדי

  מלר צפי

  זולר תומר

 

 נוכחים

 המועצה מזכיר - אביבי קובי

 המועצה גזבר - צור צופי

 למועצה משפטי יועץ - ד"עו, מימון הדר

 

 על סדר היום

 פרוטוקולים אישור

 30.6.16( ליום 2דיון ואישור הדו"ח הרבעוני )

 שונות
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 אישור פרוטוקולים - 1סעיף 

 בפני המליאה הובאו לאישור:

 30.6.16מיום  29פרוטוקול מליאת מועצה מספר 

 25.7.16מיום  25פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 

 22.8.16מיום  5פרוטוקול ועדת חינוך ורווחה מספר 

 22.8.16 מיום 3 מספר מליאת מועצה שלא מן המניין פרוטוקול

 החלטה

 המליאה בתום הדיווח וקבלת הבהרות סגן ראש המועצה, החליטה פה אחד לאשרם.

 

 כפי בקשת סגן ומ"מ ראש המועצה, אישרה המליאה כי המשך סדר היום של 

 המועצה יתקיים במתכונת של ישיבת מליאה.הנהלת 

 במעמד זה איחל בריאות והחלמה לדרור שור ראש המועצה, וליואב צור 

 בעלה של גזברית המועצה.

 שלמה שמאי לבקשת חברי המליאה ציין כי המועצה תבחן את הרחבת 

 פעילות קרן רמון לבתי ספר נוספים.

 

 30.6.16 וםלי( 2) הרבעוני ח"הדו ואישור דיון - 2 סעיף

כדלקמן: )הדו"ח נשלח  30.6.16( ליום 2צופי צור גזבר המועצה הציגה את הדו"ח הרבעוני )

 במייל לחברי המליאה(

תקציב יחסי  תקציב הוצאות

 לתקופה

 יתרה ליום

 1-6/16 

 12137 12282 24564 שכר כללי

 42163 44874 89747 עילות כלליפ

 25027 24130 48260 שכר חינוך

 32582 30510 61019 פעולות חינוך
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 יתרה ליום תקציב יחסי לתקופה תקציב הכנסות

 1-6/16 

 73973 70250 140500 ארנונה

 4379 3894 7787 עצמיות חינוך

 510 128 255 עצמיות רווחה

 10457 9964 19927 יתר עצמיות

 31514 28979 57958 משרד החינוך

 4957 5445 10890 משרד הרווחה

העברה מעודף 

 מצטבר

4680 2340 2182 

 6000 6000 12000 מ.ממשלה אחרים

 1746 1687 3373 פרעון מלווה ביוב

 4288 3500 7000 הנחות ארנונה

 140006 132185 264370 סה"כ

עודף דוח רבעוני 

31.12.2005 

0 0 10906 

 

 1405 1343 2686 שכר רווחה

 8411 8287 16573 פעולות רווחה

 1012 920 1840 הוצ מימון

 1746 1687 3373 פרעון מלוות ביוב

 1006 982 1964 פרעון מלוות אחרים

 93 4322 8644 הוצאות חד פעמי

 3518 2850 5700 הנחות ארנונה

 129100 132185 264370 סה"כ
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 החלטה

המליאה בתום קבלת הבהרות סגן ראש המועצה וגזבר המועצה, החליטה פה אחד לאשר את 

 כאמור. 30.6.16( ליום 2הדו"ח הרבעוני )

 

 שונות - 3 סעיף

 הארכת הסכמי התקשרות

 מחלקת איכות הסביבה

בהתאם להסכמי ההתקשרות ולהמלצת המחלקה לאיכה"ס, מאשרת המליאה הארכת הסכמי 

 התקשרות עם:

לקבלת שירותי יעוץ להסדרת מערך האכיפה והפיקוח במחלקת איכה"ס, עד  -עו"ד שירי שפירא 

 .31.12.17ליום 

 .31.8.17דות הדברת מזיקים, עד ליום לביצוע עבו -דוייטש ובניו )הדברה( בע"מ 

 

 אחזקת תאורת רחובות -מחלקת הנדסה 

 אלכס גולדפרב יצא מהישיבה.

, המחלקה העבירה בקשה להארכת ההסכם עד 30.9.16דווח כי מועד ההתקשרות תם ביום 

 מהנימוקים הבאים: 28.2.17ליום 

 .30.9.16 בתאריך שיפוג ל"הנ המכרז לפרסום בקשה העברנו 22.5.16 בתאריך

 נתבקשנו טוביה באר במושב ההרחבה בשכונת המועצה ר"יו וסגן המועצה ר"יו סיור בעקבות

 בשכונת) לד תאורת מערכות של ואחזקה להקמה שינויים ולבצע המכרז הוצאת את לעכב

 (.לדים תאורת מערכת הוקמה טוביה בבאר ההרחבה

 

 .הלדים לדור והתאמתו המכרז בנוסח לשינויים מחיר הצעת נוהל ניסחנו זו להנחיה בהתאם

 

 .הסכם נחתם השלושה ועדת להחלטת וחצי כחודש ולאחר המכרז להכנת מתכנן נקבע

 

 :להצעה בהתאם ז"לו

 ;15.10.16 לתאריך עד וחצי כחודש מכרז הכנת •

 ;1.11.16 מכרז פרסום •
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 ;15.11.16 קבלנים סיור •

 ;30.11.16 מכרז מסמכי הגשת •

 28.2.17הקבלן  עם חוזה לחתימת עד' וכו מכרזים בוועדת אישור, מסמכים בדיקת •

 

   , עם הקבלן נדיבי עדן אור.28.2.17 לתאריך עד הסכם הארכת בהנהלה לאשר אבקשך, לכך אי

 החלטה

 המליאה בתום קבלת הדיווח מאשרת הבקשות להארכת הסכמי התקשרות כאמור.

 אלכס גולדפרב שב להמשך ישיבת המליאה.

 

 מכללת אחוה -הסכם פשרה 

דווח למליאה כי המכללה רשומה בספרי המועצה כמחזיקה, לצרכי ארנונה כללית, בנכסים 

 שונים.

כולל, הוכרה המכללה כמוסד מתנדב לשירות הציבור, לצורך  2014במהלך השנים עד שנת 

 קבלת זכאות לפטור מארנונה.

המסמכים הנדרשים לצורך הארכת מחמת שגגה, לא העבירה המכללה את  2015בשנת 

 הפטור, במועד הקבוע בדין.

 אושרה ע"י משרד הפנים. 2016-2018יובהר כי בקשת המכללה לקבלת פטור לשנים 

 לאור האמור הגיעו הצדדים לידי הסכם כדלקמן:

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויש לקראם כאחד.

לא חל כל שינוי באופי פעילות המכללה ו/או בכל  2015בהסתמך על הצהרת המכללה, כי בשנת 

קריטריון אחר אשר עשוי להשפיע על עצם זכאות המכללה לקבלת הפטור כאמור, מסכימה 

( בגין חיובי הארנונה הכללית החלים על הנכס, גם 2/3המועצה להעניק פטור חלקי זהה )

 .2015בהתייחס לשנת המס 

, לאחר יישום הפטור החלקי כאמור, שולמה 2015מוסכם ומוצהר כי שומת הארנונה לשנת 

 במלואה ע"י המכללה, ואין לצדדים כל טענות ו/או תביעות בקשר לשומה ולסכומים ששולמו.

מובהר כי הסכם זה מתייחס לתקופה המצוינת בלבד ואין בו כדי להוות הודאה מטעם המועצה, 

רנונה כללית בגין שנות מס אחרות ו/או כדי לגרוע מכל זכות הנתונה לה בנוגע לחיוב הנכס בא

 ו/או בנוגע לחיוב נכסים אחרים המוחזקים ע"י המכללה בארנונה כללית, בכפוף לכל דין.

 סיכום והחלטה

 המליאה בתום הדיווח מאשרת את הסכם הפשרה כאמור.
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 אישור/שינוי בעלי זכות חתימה במוסדות החינוך

 ת החינוך של המועצה כדלקמן:על הבקשה לאשר זכות חתימה במוסדו למליאה דווח

 בית ספר יד חזון

 מורשי חתימה חדשים:

 עלי, ד.נ. אפרים 4, מרח' לילך 022533624רון אבנית, מס' ת.ז. 

 בית עזרא 52, מרח' השקד 051351070סטלה גרשון, מס' ת.ז. 

 יהודית אוחנה -מורשה חתימה יוצא 

 חשבון הורים אגרת חינוך המנוהל בבנק דיסקונט.

ן אושרה בקשת בית הספר לסגור את החשבון בבנק הפועלים ולפתוח את החשבון הנוסף כמו כ

 בבנק דיסקונט קריית מלאכי.

 החשבונות כאמור. 2-מורשי החתימה אושרו ב

 

 בית ספר רגבים

 196064חשבון בבנק דיסקונט קריית מלאכי, מספר 

 054993878שרון דוקורסקי, מס' ת.ז.  -  מורשה חתימה יוצא

 056823891שמחה )סימה( יעקובי, מס' ת.ז.  -  מורשה חתימה נכנס

 יתר המורשים ללא שינוי.

 

 בית ספר תיכון אזורי באר טוביה

 19053/96חשבון בנק הורים בבנק לאומי קריית מלאכי, מספר 

  21847/93חשבון בנק שוטף מועצה בבנק לאומי קריית מלאכי, מספר 

 נע ויאיר שלוםאריה בר -מורשי חתימה יוצאים  

 מורשי חתימה חדשים: 

 הר אדר 57, האלון 0565613798מס' ת.ז.  - חזי שגיב

 124, נתיב העשרה 022465907מס' ת.ז.  - ציפי דמרי

 החלטה
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 המליאה בתום הדיווח מחליטה לאשר ולשנות בעלי זכות חתימה במוס"ח כאמור.

 

 2015אישור דו"חות כספיים ליישובי המועצה 

 של היישובים: 31.12.15הוצגו דו"חות כספיים ליום בפני המליאה 

 הדו"ח הוכן ע"י ברית הפיקוח -ועד מקומי בית עזרא

 הפיקוח ברית י"ע הוכן ח"הדו - ועד מקומי ערוגות

 ועד מקומי ערוגות צירף דברי הסבר לדו"ח בעניין הגרעון, תוך ציון העובדה

 יתוקנו הליקויים. 2016שבמהלך 

 סיכום והחלטה

 ה, בתום הדיווח והדיון בדו"חות הכספיים כאמור, מחליטה לאשרם.המליא

כמו כן מחליטה לאשר את ברית הפיקוח כרואה החשבון של ועד מקומי ערוגות וועד מקומי בית 

 עזרא.

 

 עדכון ופתיחת תב"רים

 צופי צור גזבר המועצה דיווחה על עדכון ופתיחת תב"רים כדלקמן:

מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

ב מאושר תקצי שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

התקני בטיחות  עדכון 750 1024

 תשתיות

משרד 

 התחבורה

920524 

 קרנות הרשות

506805 

 התחבורהמשרד 

50000 

 קרנות הרשות

21429 

משרד 

 התחבורה

970524 

 קרנות הרשות

528234 

 1498758 71429 1427329 סה"כ   

 

מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

ב מאושר תקצי שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

מרכז מועצתי  עדכון 750 1098

לתי קהי

הקצבה מתקציב 

 רגיל

הקצבה מתקציב  קרנות הרשות

 רגיל
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מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

ב מאושר תקצי שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

תרבות 

 וספורט

11068000 

 קרנות הרשות

21124000 

15000000 11068000 

 קרנות הרשות

36124000 

 47192000 71429 32192000 סה"כ   

 

מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

ב מאושר תקצי שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

 משרד הפנים שילוט חופים עדכון 750 1114

70824 

 משרד הפנים

20000 

 משרד הפנים

90824 

 90824 20000 70824 סה"כ   

 

מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

ב מאושר תקצי שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

הקמת גן  עדכון 750 1143

 ילדים ביצרון

 החינוךמשרד 

855780 

 קרנות הרשות

344220 

 קרנות הרשות

32758 

 החינוךמשרד 

855780 

 קרנות הרשות

376987 

 1232758 32758 1200000 סה"כ   

 

מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

ב מאושר תקצי שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

שיפוצים  עדכון 750 1148

 במוסדות חינוך

 החינוךמשרד 

545000 

 קרנות הרשות

11000000 

 החינוךמשרד  0

545000 

 קרנות הרשות

11000000 
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מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

ב מאושר תקצי שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

 11545000 0 11545000 סה"כ   

 

 :פנימי בין סעיפים מיון

עדכון 

 סעיף

ב מאושר ע"י תקצי

 מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

750 11545000 271000- 11274000 

930 0 271000 271000 

 11545000 0 11545000 סה"כ

 

מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

ב מאושר תקצי שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

כישת מבנים ר עדכון 750 1183

 יבילים לכיתות

 קרנות הרשות

2500000 

 החינוךמשרד 

350000 

 

 החינוךמשרד 

350000 

 קרנות הרשות

2500000 

 2850000 350000 2500000 סה"כ   

 

מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

ב מאושר תקצי שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

שרותים  חדש 750 1184

הנדסיים 

לשדרוג מט"ש 

תימורים 

ומערכת הולכה 

 למט"ש

הרשות למים  

 וביוב

1500000 

 

הרשות למים 

 וביוב

1500000 

 

 1500000 1500000  סה"כ   
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 החלטה

המליאה בתום הדיווח, הדיון וקבלת הבהרות סגן ראש המועצה וגזבר המועצה, החליטה פה 

 אחד על עדכון ופתיחת תב"רים כאמור.

 

 2015 -סגירת תב"רים 

 כדלקמן: 2015דווח למליאה על תב"רים שנסגרו בשנת 

 2015תברים שנסגרו בשנת פירוט 

 הכנסות הוצאות שם התבר פרק תקציב תבר מס

פיתוח אזורי  98 28136000 1034 1

 תעשיה

18933750- 18933750 

מזגנים במוסדות  62 1901000 1073 2

 חינוך ביה"ס

1899133- 1899133 

פיתוח מבנים  81 9423966 1084 3

 בבית ספר תיכון

9423966- 9423966 

מחשוב ועדה  73 4813000 1096 4

מקומית לתכנון 

 ובניה

4804905- 4804905 

התקנת מערכות  74 2713695 1101 5

 סולריות

2685220- 2685220 

פיתוח נחל  74 500000 1118 6

 האלה

500000- 500000 

מגרש משולב  81 2410000 1119 7

 מקורה בנופים

2409999- 2409999 

אי תנועה וה.  72 1460000 1133 8

בטיחות בצומת 

 אחווה ערוגות

1336376- 1336376 

 הקמת גנ"י 81 2546918 1134 9

בחצב וכפר 

 ורבורג

2411481- 2411481 

שיפוץ אולם  81 727094 1135 10

 ספורט בתיכון

717157- 717157 



 ~11 ~ 

 

 הכנסות הוצאות שם התבר פרק תקציב תבר מס

רכישת מבנים  81 250000 1149 11

יבילים לבי"ס 

 מבואות

136685- 136328 

תחזוקת מבני  82 500000 1157 12

 פיס

485328- 485328 

ציוד חירום  72 50521 1158 13

 וביטחון

50521- 50521 

 46749622 -46749622   66432194  סה"כ

 

 החלטה

 המליאה בתום הדיווח, מאשרת האמור.

 

 חל"ת ופרישה -כח אדם 

 בהתאם לבקשת העובדים ולהמלצת המנהלים, מאשרת המליאה בקשות חל"ת כדלקמן:

 31.8.17עד  1.7.16לשנה"ל תשע"ז מ סייעת, חל"ת  - בלוטר ליבנה רויטל

 מורה בתיכון ב"ט, חל"ת לשנה"ל תשע"ז -  אורית עוז

 מורה בתיכון ב"ט, חל"ת לשנה"ל תשע"ז  - מאיה חביביאן

 בשנה"ל תשע"ז  30%מורה בתיכון ב"ט, חל"ת  -  אורלי לוי

 אב בית בתיכון ב"ט, חל"ת מלא בשנה"ל תשע"ז  -  עמיחי בשארי

 

 פרישה לגמלאות מחמת בריאות

 1.8.16פקידת גביה, פרישה החל מיום  -  רחל חסן

 1.8.16סייעת, פרישה החל מיום  -  סופי פסטרנק

 .1.8.16מיום עובדת ניקיון, פרישה החל  - אהובה בן סימון

 

 הסכם התקשרות עם קרן רמון
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בפני המליאה הוצג הסכם התקשרות בין המועצה לבין קרן רמון להפעלת תכנית "מועדון 

 הטייסת" שמטרתה לסייע לנוער בסיכון.

 בתי ספר. 2-ביצוע ב

 ש"ח. 160,000עלות התכנית 

 החלטה

 המליאה בתום הדיווח, מאשרת חתימה על הסכם התקשרות כאמור.

 

 אישור הנפקת תעודה אלקטרונית כרטיס חכם למורשה חתימה מטעם מוסד ציבורי

מטעם המועצה למועסקים  אלקטרונית תעודת מורשה לחתימה המליאה מאשרת הנפקת

 בוועדה המקומית לתכנון ובנייה באר טוביה, עבור:

 026543637אסי ידידיה מס' ת.ז. 

 025067760ויקטור שמואל מס' ת.ז. 

 ת קומסיין.באמצעות חבר

 

 ביטוח תאונות אישיות לתלמידים

באיילון חברה לביטוח  2016/17המליאה מחליטה לאשר ביצוע ביטוח תאונות אישיות לשנים 

 בע"מ, אשר זכתה במכרז המשכ"ל, באמצעות סוכן הביטוח אשר אדרי.

 ש"ח. 49עלות הביטוח לשנה לתלמיד 

 

 רשם: 

  קובי אביבי

 מזכיר המועצה

 דרור שור

 ראש המועצה

 

 ת מועצהמליאפרוטוקול 

 


