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  23/8/17מונד מן המניין אשר התקיימה ביום רביעי -מישיבת מליאת המועצה המקומית תל

 במשרדי המועצה

 

 ראש המועצה  –נוכחים: שמואל סיסו 

 חבר מועצה –נאשת כיוף             

 חבר המועצה –מרק ויין             

 חברת המועצה  –נועה אתגר             

 

 מזכיר המועצה -משתתפים: דדי דהן

 גזברית המועצה-שרה חיים                  

 ממשרדה של היועצת המשפטית למועצה –עו"ד עדי סדינסקי                   

 עו"ד גיתית שרמן                   

 מנהל פרוייקט-הדר                  

 מנהל מחלקת חינוך  –אילן הדס                  

 מהנדס המועצה –יגאל קרז'נר                 

 

 :על סדר היום

 שינוי מורשה חתימה בית ספר "נוף ילדות" .1
 שינוי מורשה חתימה בית חינוך ע"ש רבין .2
 פתיחת חשבון בנק בהתאם להסכם ישן מול חדש עם רמ"י .3
 במימון קרנות רשות ₪ 320,000פתיחת תב"ר רכישת טרקטור בסך  .4
 במימון קרנות רשות₪  255,000פתיחת תב"ר רכישת טנדר למחלקת אחזקה בסך  .5
 –במימון קרנות רשות ₪  900,000פתיחת תב"ר הקמת מערך מצלמות בישוב בסך  .6

 הקרן לשמירה
במימון ₪  650,000פתיחת תב"ר עבודות ניקוז ברחובות נבו, החצב והכרמל בסך  .7

 יצוע לחכ"לקרנות רשות והעברת הב
ונבו לחברה הכלכלית לפיתוח  להחצב, כרמהעברת ביצוע עבודות הניקוז ברחובות  .8

 תל מונד. 
 
במימון קרנות רשות כולל דיווח ₪  1,500,000פתיחת תב"ר המשך שיפוצי קיץ בסך  .9

 על ביצוע עבודות הקיץ עד כה
₪  1,500,000פתיחת תב"ר המשך פיתוח בית החינוך הניסויי ע"ש רבין  בסך  .10

 במימון קרנות רשות
 800,000חידוש מבנים וחצרות  בסך  –פתיחת תב"ר המשך פיתוח בית ספר שלנו  .11

 במימון קרנות רשות₪ 
 800,000חידוש מבנים וחצרות  בסך  –פתיחת תב"ר המשך פיתוח בית ספר ניצנים  .12

 במימון קרנות רשות₪ 
₪  50,000ה: במימון משרד התחבור₪  71,428פתיחת תב"ר סימון כבישים בסך  .13

 ₪  21,428וקרנות רשות: 
 במימון משרד החינוך 38,133פתיחת תב"ר הנגשה פרטנית  בסך   .14



במימון משרד ₪   236,000פתיחת תב"ר הקמת מעלית בביה"ס נוף ילדות בסך   .15
 החינוך

 ועדות המועצה .16
 

אישור להתקשר עם "חלק ייזום ופיתוח בע"מ" לביצוע עבודות חיזוק אריחי שיש  .17
 ח' לתוספת בצו המועצות המקומיות.22המועצה ללא מכרז בהתאם לסעיף בבניין 

 אישור צפייה באינטרנט לחשבון השמירה לעובדי הנה"ח ולגזברית .18
 אישור המלצות ועדת שימור. .19
משרה כולל אישור שכרו ב  100% -אישור הגדלת היקף משרת מהנדס במועצה ל .20

 שכר בכירים  90%
 

 

 וף ילדות"שינוי מורשה חתימה בית ספר "נ .1
 
בביה"ס נוף ילדות התחלפה המנהלת, לאור זאת יש לשנות את מורשה החתימה  -דדי דהן 

בחשבונות הבנק של ביה"ס.ולכן מוצע שבחשבון המועצה  מורשה החתימה יהיו שירה סמדר 
בכר, מנהלת ביה"ס ולירן ריעני יצחקי, המזכירה. ובחשבון הורים מורשה החתימה יהיו שירה 

 ת ביה"ס וחנה לירז נציגת הורים.סמדר, מנהל
 

הוחלט פה אחד לאשר את מורשה החתימה עפ"י הפירוט הבא: בחשבון המועצה מורשה 
 החתימה שירה סמדר בכר, מנהלת ביה"ס ולירן ריעני יצחקי, מזכירה.

 בחשבון הורים מורשה החתימה שירה סמדר, מנהלת ביה"ס וחנה לירז.נציגת הורים
 
 

 ית חינוך ע"ש רביןשינוי מורשה חתימה ב .2
 
בבית החינוך ע"ש רבין התחלף המנהל ובמקומו מונתה מנהלת חדשה, לאור זאת  –דדי דהן 

יש לשנות את מורשה החתימה בחשבונות הבנק של ביה"ס, האחד בבנק הפועלים והשני 
 בבנק לאומי, מורשה החתימה תהיינה רייזברג ענת )נני(, מנהלת ביה"ס ושרון לוי מזכירה. 

 
הוחלט פה אחד לאשר את מורשה החתימה  בחשבונות הבנק של ביה"ס, האחד בבנק 

הפועלים והשני בבנק לאומי, מורשה החתימה תהיינה רייזברג ענת )נני(, מנהלת ביה"ס 
 ושרון לוי מזכירה. 

 
 

 פתיחת חשבון בנק בהתאם להסכם ישן מול חדש עם רמ"י .3
 
תימה מול רמ"י הנקרא ישן מול חדש.במסגרת העברתי לעיונכם טיוטאת הסכם לח -דדי דהן  

א התחייבה רמ"י 89נחתם עם רמ"י לשיווק המגרשים בת.ב.ע  2014ההסכם הכולל שבשנת 
להעביר כספים לשדרוג התשתיות הקיימות בשכונות הותיקות ביישוב שהוחל בהקמתן עד 

תתחייב כי  . בכדי שכספים אלו יעברו לקופת המועצה הם מבקשים שהמועצה 31/12/80יום 
כספים אלו יופקדו בחשבון בנק נפרד ויוקצו אך ורק לצרכי שדרוג תשתיות בשכונות 

 הוותיקות, לשם כך יש צורך בפתיחת חשבון בנק יעודי נפרד.
 

הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון בנק יעודי לכספי רמ"י ישן מול חדש בבנק לאומי 
ימה המאושרים בשאר חשבונות מונד מורשה החתימה הינם מורשה החת –סניף תל 
 המועצה

 
 



 
 
 

 במימון קרנות רשות₪  320,000פתיחת תב"ר רכישת טרקטור בסך  .4
 

כיום המחלקה עובדת ללא כלי תחבורה, אין אפשרות לנייד ציוד, אין אפשרות  –שמואל סיסו 
 לתת מענה לתושבים גם בפעולות פשוטות וטיפול במפגעים בזמן סביר, על כן בכוונתינו

 לרכוש טרקטור.
 במימון קרנות רשות₪  320,000עלות הטרקטור מסתכמת בכ 

 
 האם לא יותר זול לעשות עבודות אלו דרך קבלן? –מרק ויין 

 
לא יותר זול וגם מגביל, דרך קבלן מצריך זמן, יש לקבל הצעות מחיר, להוציא  –שמואל סיסו 

ולא ניתן לעכב את העבודה, אנחנו הזמנה וכו' וישנם הרבה מקרים שאנו צריכים כאן ועכשיו 
 זקוקים לכלי רכב שיהיה צמוד אלינו. 

 מי יפעיל את הטרקטור? –נועה אתגר 
 2כרגע אנו בונים את המחלקה שעד היום לא הייתה קיימת, בשלב ראשון קלטנו  –דדי דהן 

 עובדים למחלקה שגם יפעילו את הטרקטור ואת הטנדר שמופיע בסעיף הבא.
 

במימון קרנות ₪  320,000 -לאשר פתיחת תב"ר רכישת טרקטור בהוחלט פה אחד 
 רשות

 
 
 

במימון קרנות ₪  255,000פתיחת תב"ר רכישת טנדר למחלקת אחזקה בסך  .5
 רשות

 
כפי שציינתי בסעיף הקודם כיום המחלקה עובדת ללא כלי תחבורה, אין  –שמואל סיסו 

בפעולות פשוטות וטיפול אפשרות לנייד ציוד, אין אפשרות לתת מענה לתושבים גם 
 במפגעים בזמן סביר, על כן בכוונתינו לרכוש טנדר..

 במימון קרנות רשות₪  255,000עלות הטנדר מסתכמת בכ     
 

 במימון קרנות רשות₪  255,000 -הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר רכישת טנדר ב
 
 
 

ות רשות במימון קרנ₪  900,000פתיחת תב"ר הקמת מערך מצלמות בישוב בסך  .6
 הקרן לשמירה –
 

חשוב מאוד שיותקנו מצלמות ברחבי הישוב גם מבחינה ביטחונית וגם לשם  -שמואל סיסו 
שעות ביממה   24מניעת וונדליזם ופשע. מערך המצלמות יהיה מחובר למוקד שיתן מענה 

לקחנו יועץ לענייני מצלמות שעבד בשיתוף עם קב"ט המועצה. לשם כך יש צורך בפתיחת 
 קרן השמירה. –במימון קרנות רשות ₪  900,000על סך  תב"ר

 
במימון ₪  900,000הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר הקמת מערך מצלמות בישוב בסך 

 הקרן לשמירה –קרנות רשות 
 
 
 
 



 
 

₪  650,000פתיחת תב"ר עבודות ניקוז ברחובות נבו, החצב והכרמל בסך  .7
 במימון קרנות רשות והעברת הביצוע לחכ"ל

 
ברחובות החצב, הכרמל ונבו יש בעיית ניקוז, יש להעביר תעלת ניקוז תת  –יגאל קרז'נר 

 650,000א' לשם כך יש לפתוח תב"ר על סך 89קרקעית לכיוון התעלה שתנקז את מתחם 
 במימון קרנות רשות.₪ 
 

הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר עבודות ניקוז ברחובות נבו, החצב והכרמל בסך 
 במימון קרנות רשות .₪  650,000

 
 
 

כרמל ונבו לחברה הכלכלית  העברת ביצוע עבודות הניקוז ברחובות החצב,  .8
 לפיתוח תל מונד. 

 
מאחר ועבודות הניקוז ברחובות החצב,נבו והכרמל עליהן דנו בסעיף  –דדי דהן  

א המנוהלת ע"י החברה הכלכלית 89 הקודם מתחברים לקו הניקוז שמבוצע בת.ב.ע
 ראוי ונכון שהחברה הכלכלית תטפל גם בביצוע עבודות הנ"ל.

 
הוחלט פה אחד לאשר העברת ביצוע עבודות הניקוז ברחובות החצב,נבו והכרמל 

 לחברה הכלכלית לפיתוח תל מונד בהתאם להסכמים הנהוגים איתם.
         

 
 

במימון קרנות רשות כולל ₪  1,500,000פתיחת תב"ר המשך שיפוצי קיץ בסך  .9
 דיווח על ביצוע עבודות הקיץ עד כה

 
בשיפוצים ₪  5,300,000השקענו הרבה מאוד מאמצים והרבה מאוד כסף כ  –שמואל סיסו 

במוסדות החינוך וזאת על מנת לפתוח את שנה"ל בצורה ראויה, השקענו ברכישת מזגנים, 
רותים, החלפת דלתות ותקשוב.יש צורך ב איטום יסודי של תקרות, נגישות, שדרוג שי

 נוספים להמשך השיפוצים. ₪  1,500,000
יש להכשיר מבואות, חצרות והנגשה בביה"ס נוף ילדות ואור תורה, להשלים את פיתוח 
מבנה וחצר קידום הנוער, השלמת שדרוג השירות הפסיכולוגי ופיתוח נוסף של חצרות 

 מוסדות החינוך.
פרוייקט מטעם המועצה  לתת סקירה על העבודות הנרחבות שבוצעו זימנו את הדר  מנהל ה

 במוסדות החינוך.
 

 נותן סקירה נרחבת אודות שיפוצי הקיץ במוסדות החינוך.  –הדר 
 

במימון ₪  1,500,000הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר המשך שיפוצי קיץ בסך 
 קרנות רשות 

 
 
 
 
 
 
 



₪  1,500,000המשך פיתוח בית החינוך הניסויי ע"ש רבין  בסך  פתיחת תב"ר .10
 במימון קרנות רשות

 
אני מבקש מאילן הדס מנהל מחלקת החינוך לתת הסבר על הצרכים  –שמואל סיסו 

 הנוספים..
 

יעדים עיקריים להמשך השיפוץ: שדרוג אולם הספורט, פיתוח טכנולוגיות המידע,  -אילן הדס 
צוע, שדרוג מתקנים שונים ברחבי בית הספר, טיפול בסטודיו מחול, המשך סירוג חדרי מק

 פיתוח חצר בית הספר, הקמת חממה, טיפול בתאורת החוץ
 

הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר המשך פיתוח בית החינוך הניסויי ע"ש רבין  בסך 
 במימון קרנות רשות₪  1,500,000

 
 

חידוש מבנים וחצרות  בסך  –המשך פיתוח בית ספר שלנו  פתיחת תב"ר .11
 במימון קרנות רשות₪  800,000

 
עד כה השקענו בביה"ס שלנו ברכישת מזגנים, איטום יסודי של תקרות,  –שמואל סיסו 

 נוספים להמשך השיפוצים.₪  800,000נגישות, שדרוג שירותים, החלפת דלתות יש צורך ב 
 

יים להמשך השיפוץ: המשך שדרוג מזגנים כולל באולם הספורט, עדים עיקרי  –אילן הדס 
שדרוג מעבדות ותקשורת, פיתוח חצר בית הספר, רכישת ברזיות, פיתוח מתקני משחק 

 וספורט טיפול בתאורת החוץ וטיפול במערכות הביוב.
 

חידוש מבנים  –הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר המשך פיתוח בית ספר שלנו 
 במימון קרנות רשות₪  00,0008וחצרות  בסך 

 
 

חידוש מבנים וחצרות  בסך  –פתיחת תב"ר המשך פיתוח בית ספר ניצנים  .12
 במימון קרנות רשות₪  800,000

 
עד כה השקענו בביה"ס ניצנים ברכישת מזגנים, איטום יסודי של תקרות,  –שמואל סיסו 

 פים להמשך השיפוצים.נוס₪  800,000נגישות, שדרוג שירותים, החלפת דלתות יש צורך ב 
 

יעדים עיקריים להמשך השיפוץ: המשך שדרוג מזגנים כולל באולם הספורט,  -אילן הדס 
שדרוג מעבדות ותקשורת, פיתוח חצר בית הספר, רכישת ברזיות, פיתוח מתקני משחק 

 וספורט טיפול בתאורת החוץ ..
 

חידוש מבנים  –הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר המשך פיתוח בית ספר ניצנים 
 במימון קרנות רשות₪  800,000וחצרות  בסך 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



₪  50,000במימון משרד התחבורה: ₪  71,428פתיחת תב"ר סימון כבישים בסך  .13
 ₪  21,428וקרנות רשות: 

 
לסימון כבישים כנגד ₪  50,000משרד התחבורה הקציב למועצה סך של  –שמואל סיסו 

מהפרוייקט, לשם כך יש צורך בפתיחת תב"ר  70%התחייבות המועצה כספי המשרד יהוו 
 21,428וקרנות רשות: ₪  50,000במימון משרד התחבורה: ₪  71,428סימון כבישים בסך 

 ₪ 
 
 

במימון משרד ₪  71,428סימון כבישים בסך  הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר
 ₪  21,428וקרנות רשות: ₪  50,000התחבורה: 

 
 
 

 במימון משרד החינוך 38,133פתיחת תב"ר הנגשה פרטנית  בסך   .14
 

קיבלנו הרשאה תקציבית ממשרד החינוך להנגשה פרטנית  בבתי הספר   –שמואל סיסו  
 ת תב"ר על סך זה.ש"ח, לשם כך יש צורך בפתיח38,133ביישוב בסך 

 
במימון משרד  38,133הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר הנגשה פרטנית  בסך  

 החינוך
 
 

במימון משרד ₪  236,000.פתיחת תב"ר הקמת מעלית בביה"ס נוף ילדות בסך 15
 החינוך.

 
אתמול קיבלנו הרשאה תקציבית ממשרד החינוך להקמת מעלית בביה"ס   –שמואל סיסו  

 ש"ח, לשם כך יש צורך בפתיחת תב"ר על סך זה. 236.000-בסך נוף ילדות  
 

 ₪  236,000הוחלט פה אחד לאשר פתיחת תב"ר הקמת מעלית בביה"ס נוף ילדות בסך 
 במימון משרד החינוך.

 
 ועדות המועצה .16

 
עפ"י חוק בראש כל ועדה חייב לעמוד חבר מועצה, היות והמועצה היא מועצה  –דדי דהן 

ס' מועט של חברים, הנטל שנוצר על חברי המועצה הממונים הוא גדול, ממונה שמורכבת ממ

 בשל כך החלטנו לאשר  רק את ועדות החובה וזאת בהתאם לרשימה המפורטת.

 

 

 וועדת הנהלה

 ראש המועצה ויו"ר הועדה  -  שמואל סיסו

 חברת וועדה   -  נועה אתגר

 חבר וועדה  -   מרק ווין

 חבר וועדה  -  נשאת כיוף



 

 וועדת מכרזים

 יו"ר הועדה  -  מרק ווין 

 חבר וועדה  -  נשאת כיוף

 חברת וועדה  -  נועה אתגר

 

 וועדת ביקורת

 יו"ר הוועדה  -  נועה אתגר

 חבר וועדה  -  נשאת כיוף

 חברת וועדה  -  מרק ווין 

 

 וועדה להנצחת נפגעי טרור

 יו"ר הוועדה  -  נועה אתגר

 חבר בוועדה  -  משה דין

 חברת וועדה  -  מיכאלמזי 

 חבר וועדה  -  רונית נחום

 

 וועדת תמיכות

 גזברית המועצה ויו"ר הוועדה  -  שרה חיים 

 חבר וועדה  -   דדי דהן

  חברת וועדה )יועצ"מ למועצה(  - עו"ד גיתית שרמן

 

 וועדת הנחות בארנונה

 יו"ר הועדה, חבר מועצה  -  נשאת כיוף

 מועצה חבר וועדה, חבר  -  מרק ווין 

 חברת וועדה )מנהלת מח' רווחה(  -  דינה וולדמן

  חברת וועדה )גזברית(  -  שרה חיים

 חברת וועדה )יועצת משפטית למועצה( - עו"ד גיתית שרמן



 

 וועדת רכש

 יו"ר הוועדה, גזברית  -  שרה חיים

 חבר וועדה, מזכיר המועצה  -   דדי דהן

 המועצהעוזר ראש וועדה,  חבר  -  וולטר גונסלבס

 

 וועדת הקצאת מקרקעין

  יו"ר הועדה, מזכיר המועצה  -   דדי דהן

 חברת הוועדה, גזברית  -  שרה חיים

 חבר הוועדה, מהנדס המועצה  -  יגאל קרז'נר

  חברת הוועדה, יועצ"ש למועצה  - עו"ד גיתית שרמן

 

 וועדת ביטחון

 יו"ר הוועדה, חבר מועצה  -  מרק ווין 

 חבר וועדה,   -   רן שביט

 בר בוועדה, שוטר קהילתיח  - רס"מ שלומי מלכה

 חבר בוועדה, תושב -  לייבל בטנאוויק

 חבר בוועדה, תושב  -  בועז אברהם

 חבר וועדה, תושב  -  אלי דיקשטיין

 חבר וועדה, תושב  -   פיני בנו

 חבר וועדה, תושב  -  רוני נרקיס

 חבר וועדה, תושב  -  אסף נעמן

 חבר וועדה, תושב  -  לנחום היל

 חבר וועדה, תושב  -   אלי ילוז

 חבר וועדה, תושב  -  רונן אלמוג

 רונית נחום –מרכזת הועדה 

 

 



 וועדת משק לשעת חירום

 יו"ר הועדה, ראש המועצה  -  שמואל סיסו

 רמ"ט, תושב  -  אבי אברג'ל

 חברת וועדה, תושבת  -  עינת קידרון

 תושבחבר וועדה,   -  אורי סלומון

 חבר וועדה, תושב  -  יעקב אקסט

 חברת וועדה, תושבת  -  שרה אקסט

 חבר וועדה, תושב  -  מני אחיטוב

 חברת וועדה, תושבת  -  טל הייניק

 חבר וועדה, תושב  -  סטיב בר נר

 חברת וועדה, תושבת  -  עירית תמרי

 חבר וועדה, תושב  -   פיני בנו

 חברת וועדה , תושבת -איילה רבין                    

 חבר וועדה, תושב  -  איציק הרפז

 חבר וועדה, יו"ר מועצה הדתית  -  יוסי ספיר

 השוטר הקהילתי - רס"מ שלומי מלכה

 רונן אלמוג

עובדי הרשות: גיא קפלן, רן שביט, רונית נחום, חדווה במני, מוטי במני,  -חברים פעילים בועדה 

 ן, אמיליה אנג'ל, יהודית חן, אדם אופקאילן הדס, יגאל קרז'נר, צפריר פדלו

 בנוסף חברים בועדה:  יקל"ר, נציגי מעיינות השרון, נציגי רח"ל, 

דוברת ומנהלת פניות הציבור ואחראית על מכלול  –רונית נחום  -מרכזת את הוועדה   •

 מידע לציבור

 

 

 

 

 

 

 



 

 וועדת איכות הסביבה 

 מועצה יו"ר הועדה, חבר  -   מרק ווין

 חבר וועדה, תושב  -  כיימאחיים חו

  חבר בוועדה מנהל תשתיות במועצה  -  מוטי במני 

 חבר וועדה, נציג הירוקים, תושב  -  עוזי סגל

 חבר וועדה, תושב  -  גולן אברהם

 מוטי במני –את הוועדה  מרכז •

 וועדת נגע בסמים

 יו"ר הועדה, חבר מועצה  -  נשאת כיוף

 מח' חינוךחבר וועדה, מנהל   -  אילן הדס

 חברת וועדה, מנהלת מח' הרווחה  -  דינה וולדמן

 חבר וועדה, מנהל יח' הנוער  -  אדם אופק

 השוטר הקהילתי - רס"מ שלומי מלכה

 חבר וועדה, תושב  -  אלון בנהר

 מנהל רבין  -  ענת )נני( רייזנברג

 חברת  וועדה, תושבת  -עינת קידרון                  

 איריס שחר

 אדם אופק, מנהל יח' הנוער –וועדה מרכז ה •

 

 וועדת שימור אתרים

 יו"ר הועדה ,ראש המועצה -שמואל סיסו                 

 הועדה, חברת מועצה חברת  -  נועה אתגר 

 חבר וועדה, מהנדס המועצה  -  יגאל ק'רז'נר

 חבר וועדה, נציג קק"ל ותושב  -  אייל מיטרני

 חבר וועדה, תושב  -  אילן ששון

 יגאל קרז'נר  -מרכז הוועדה  •

 



 

 ההשקעות וועדת 

 ר"יו – המועצה גזברית  -    חיים שרה

 חבר  -       דהן דדי

 חבר  -   אילן הדס

 חבר  - נר'קרז יגאל

 חברה  -  וולדמן דינה

 

 ערר לארנונה וועדת 

 יו"ר הועדה – שגיב אבידרעו"ד 

 אסף עומייסי

 סמדר שפיגלר

 

 .ועדות המועצה על פי הרשימה הנ"להוחלט פה אחד לאשר את 

 
אישור להתקשר עם "חלק ייזום ופיתוח בע"מ" לביצוע עבודות חיזוק אריחי  .17

ח' לתוספת בצו המועצות  22שיש בבניין המועצה ללא מכרז בהתאם לסעיף 
 המקומיות.

 
בעבר פירסמה המועצה מכרז לביצוע עבודות חיזוק אריחי שיש בבניין המועצה,  –דדי דהן 

ח'  22הוגשו הצעות למכרז ולדעתנו מכרז נוסף לא היה מביא תועלת לכן בהתאם לסעיף לא 
לתוספת בצו המועצות המקומיות ניתן  להתקשר עם חברת "חלק ייזום ופיתוח"  בע"מ  

בחוזה ללא מכרז למרות שלא הוגשו הצעות למכרז פנינו למספר קבלנים לקבל הצעות מחיר 
 חלק" הייתה הזולה ביותר.לביצוע העבודות והצעת חברת "

 
הוחלט פה אחד להתקשר עם "חלק ייזום ופיתוח בע"מ" לביצוע עבודות חיזוק אריחי 

 ח' לתוספת בצו המועצות המקומיות. 22שיש בבניין המועצה ללא מכרז בהתאם לסעיף 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 אישור צפייה באינטרנט לחשבון השמירה לעובדי הנה"ח ולגזברית .18
 

במועצה קיים חשבון אגרת המועצה, כל החשבונות במועצה מחוברים  –שרה חיים 
לאינטרנט מלבד חשבון השמירה, אבקש אישור צפייה באינטרנט לחשבון השמירה לעובדי 

 הנה"ח ולגזברית
 

הוחלט פה אחד לאשר צפייה באינטרנט לחשבון אגרת השמירה לעובדי הנה"ח 
 ולגזברית

 
 

 אישור המלצות ועדת שימור. .19
 

בעבר אישרה מליאת המועצה מס' אתרים לשימור, הבוקר התכנסה ועדת השימור  –דדי דהן 
והוחלט לערוך מס' שינויים ברשימת האתרים הניבחרים לשימור,כמו כן המליצה הועדה 

 לאשר שינוי יעוד קרקע בשטח הסמוך לוילה זיו.
 מפרט את המלצות הועדה.  –יגאל קרז'נר 

 
  23.8.2017לצות הועדה לשימור אתרים מיום הוחלט פה אחד לאשר את המ

 

 יגאל קרז'נר, מהנדס המועצה עזב את הישיבה •
 

 
משרה כולל אישור שכרו ב  100% -אישור הגדלת היקף משרת מהנדס במועצה ל .20

 שכר בכירים  90%
 

משרה, בשל עומס רב  50%שנקלט ב  במועצה יש מהנדס, יגאל קרז'נר –דדי דהן 
במענה  75%שמוטל על המהנדס הגשנו בקשה למשרד הפנים להגדלת מישרתו ל 

ממשרד הפנים קיבלנו כי בהתאם להוראות החוק, היקף משרת מהנדס רשות מקומית 
 . 100%תושבים תעמוד על משרה מלאה, ההגדלה תעשה להיקף של  10,000מעל 

משרה  100% -להגדלת היקף משרת המהנדס במועצה ל לאור זאת אבקש את אישורכם
 שכר בכירים  90%כולל אישור שכרו ב 

  
משרה כולל  100% -הוחלט פה אחד לאשר הגדלת היקף משרת המהנדס במועצה ל

 שכר בכירים  90%אישור שכרו ב 
 

 הישיבה ננעלה                                          

 

 שמואל סיסו                                                                          דדי דהן            רשם:

 ראש המועצה             מזכיר המועצה                                                                          

 

 


