פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 24/16
מיום  14לספטמבר 2020

נוכחים :אבי הררי – ראש המועצה
דרור ריבובסקי – סגן ראש המועצה
לימור גיל שני – סגנית ראש המועצה
יוכי פרי – חברת המועצה
שיר אידלסון – חברת המועצה
משומר לוי – חבר המועצה
מיגל אבינועם – חברת המועצה
הילה קולט – חברת המועצה
יוסי אלבז – חבר המועצה
זוהר אברמוב – חבר המועצה

נעדרה :זיו קמיני – סגנית ראש המועצה

משתתפים :אשר שמע – גזבר המועצה
עו"ד קרן קדמי – יועמ"ש
אדר' ויקטור אבקסיס – מהנדס המועצה
רו"ח שירה שאול – מבקרת המועצה

רשם :אלי גטר – מנכ"ל המועצה

על סדר היום:
 .1החלפת מורשי חתימה בית-ספר "הראשונים"
 .2פתיחת משתמש ע"ש יוכי עושרי ת.ז 55286074 .באתר בנק הדואר לצפייה
ולקבלת מידע ו שירותי בנקאות באינטרנט למוסדות וגופים מוסדיים בבנק הדואר
 .3חלוקת כספי תמיכות לשנת 2020
 .4אישור קריטריונים לתמיכות לשנת 2021
 .5מינוי ועדת משנה לתמיכות
 .6אישור פרוטוקול ועדה לשירותים חברתיים מיום 1.7.20
 .7עדכון שכר בכירים למהנדס המועצה
 .8אישור תב"ר מס'  1513תכנית תקשוב תשפ"א בתי-ספר יסודיים
 .9אישור תב"ר  1514שיפוץ מקווה רח' העצמאות – השתת' מועצה
 .10אישור תב"ר  1515תכנון שביל אופניים מתל-צור לאזור התעשייה
 .11עדכון תב"ר  1489שיפוץ מבני ציבור
 .12עדכון תב"ר  1499שיפוץ מוס"ח (בתי ספר יסודיים וגנ"י)

בפתח הישיבה ראש המועצה מברך את חברי המועצה לקראת השנה הבאה עלינו לטובה.
אבי הררי :אני מבקש לעדכן את חברי המועצה במספר נושאים:
א .פתיחת שנת הלימודים – זו שנה מאתגרת שנפתחה ללא תקלות תוך שמירה על הנחיות
משרד הבריאות .אני מודה לכל העוסקים ולכל השותפים לפתיחת שנת לימודים מוצלחת.
בצל הקורונה "התגמד" ההישג ההיסטורי שלו ייחלנו זמן רב .השנה תלמידי כיתות ז' לומדים
במסגרת בתי-ספר שלנו .השנה החלנו את המהפך של  .4-8אנו נערכנו בהתאם תוך שיתוף
פעולה עם הנהגות ההורים.
ב .משבר הקורונה – הקמנו חמ"ל בו חברים ראש המועצה ,סגן ראש המועצה ,רופא יישובי,
משטרת ישראל ועובדי המועצה הרלוונטיים .כידוע המדינה העבירה את הסמכות לרשויות
המקומיות.

אנחנו נפגשים מדי יום ומקבלים עדכונים שוטפים .מרכז את נושא הקורונה בישוב דרור
ריבובסקי .נכון להיום יש כ 300 -מבודדים ו 24-מאומתים (מתוכם  3חיילים) .עיקר
ההידבקויות והבידוד מהתקהלויות בתי-ספר ופעילות בלתי פורמלית.
כפי שפורסם ,החל מיום שישי  18לספטמבר  2020ייחל סגר של כ 3 -שבועות .המועצה
תסגור את השערים לישוב ויהיה רק שער אחד פתוח בדרך רבין .אני קורא לתושבים ולכל
בעלי העסקים לשמור על ההנחיות.
ג .בי"ס ממ"ד בישוב – אני בוחן מזה זמן פתיחת בי"ס ממ"ד או שילוב בתוך בי"ס קיים.
כשהנושא "יבשיל" נקיים דיון מקיף בנושא
סדר היום:
 .1החלפת מורשי חתימה בית-ספר "הראשונים"
א .חשבון מס'  50006841שמתנהל בבנק לאומי סניף 648
 .1במקום יובל עוז תבוא בירן פגץ עדי ת.ז02938479/9 .
 .2מלצר הילה 0566402969
ב .ובחשבון מס'  50006934שמתנהל בבנק לאומי סניף 648
 .1במקום יובל עוז תבוא בירן פגץ עדי ת.ז02938479/9 .
 .2מלצר הילה ת.ז0566402969 .
 .3גבע הספיל נעמה ת.ז35838788 .
אבי הררי :בשל שינויים בהנהלת ביה"ס ובהנהגת ההורים ,מבוקש לאשר את
החלפת מורשי החתימה.
הצבעה :בעד – אבי הררי ,דרור ריבובסקי ,יוכי פרי ,שיר אידלסון ,משומר לוי ,מיגל
אבינועם ,הילה קולט ,יוסי אלבז
נמנע – זוהר אברמוב
ההחלטה לאישור החלפת מורשי החתימה בביה"ס "הראשונים" התקבלה.

 .2פתיחת משתמש ע"ש יוכי עושרי ת.ז 55286074 .באתר בנק הדואר לצפייה
ולקבלת מידע ושירותי בנקאות באינטרנט למוסדות וגופים מוסדיים בבנק
הדואר

אבי הררי :בבנק הדאר נפתח אתר לצפייה ולקבלת מידע ושירותי בנקאות
באינטרנט למוסדות וגופים מוסדיים .גזבר המועצה מבקש לאשר את הגב' יוכי
עושרי עובדת ותיקה במחלקת הגביה כנציגת המועצה לצפייה ולקבלת מידע
ושירותי בנקאות באינטרנט כאמור.

הצבעה :בעד – אבי הררי ,דרור ריבובסקי ,יוכי פרי ,שיר אידלסון ,משומר לוי ,מיגל
אבינועם ,הילה קולט ,יוסי אלבז
נמנע – זוהר אברמוב
ההחלטה למנות את הגב' יוכי עושרי כנציגת המועצה לצפייה ולקבלת מידע
ושירותי בנקאות באינטרנט באתר בנק הדואר התקבלה.

 .3חלוקת כספי תמיכות לשנת 2020
אבי הררי :חברי המועצה קיבלו את פרוטוקול הוועדה המקצועית שדנה בבקשות
שהוגשו לוועדה לקבלת התמיכות בנוגע לשנת הכספים .2020
השנה הוגשו הבקשות הר"מ:
תנועות נוער – הוגשו  2בקשות :צופים ובני-עקיבא.
עפ"י התבחינים המליצה הוועדה לאשר:
צופים – ₪ 109,005
בני-עקיבא – ₪ 35,995
מוסדות חינוך וקהילה – הוגשה בקשה אחת של עמותת קהילת השחר.
עפ"י התבחינים המליצה הוועדה לאשר סך של .₪ 7,500
פרוטוקול הוועדה יצורף לפרוטוקול ישיבת המועצה.
אני מבקש לאשר את המלצות הוועדה.
הצבעה פה אחד
מאשרים את חלוקת התמיכות לשנת  2020בהתאם להמלצות הוועדה המקצועית
בישיבתה מיום .23.8.2020
 .4אישור קריטריונים לתמיכות לשנת 2021
אבי הררי :חברי המועצה קיבלו את פרוטוקול הוועדה המקצועית הממליצה על
התבחינים לתמיכות לשנת  .2021בשל המצב הכספי של הרשויות בעידן הקורונה,
הקריטריונים המומלצים מתייחסים לתמיכות בעמותות של תנועות נוער ולעמותות
ספורט.

שיר אידלסון :אני חושבת שיש לקשור את סעיפים  4ו.5 -
בנוסף ,לדעתי גם במצבים של קשיים כספיים של הרשות יש לתמוך בעמותות
תרבות כגון המוזיאון.
המוזיאון הוא ערך מוסף לישוב .כל ילדי הגנים ובתי הספר מקבלים בו הדרכות.
תמיכות בנושאי תרבות זו אמירה של הישוב ולו בתקצוב סמלי בשל המצב .לא זכור
לי שנושא התמיכה בעמותות הספורט עלה בשנתיים האחרונות.

אשר שמע :בעבר המועצה נתנה תמיכות לעמותת ספורט שהתאמנו בה ספורטאים
אולימפיים .המועצה הייתה "צינור" במובן זה שקיבלה את הכסף מההתאחדות
(לטובת אותם ספורטאים אולימפיים) והעבירה לעמותת הספורט.
שיר אידלסון :אני מציעה שוועדת המשנה שנקים ,תדון בקריטריונים לשנת 2021
ותביא המלצה למועצה ,ואנחנו נחליט על הקריטריונים בישיבה הבאה.
עו"ד קרן קדמי :בהתאם לנוהל תמיכות על המועצה לאשר תבחינים עד ה1 -
בספטמבר של כל שנה ולכן רצוי לאשר את התבחינים בישיבה זו .יחד עם זאת ,אם
אתם מעוניינים לתמוך גם בעמותות של תרבות ,אפשר לקבל החלטה להוסיף
לקריטריונים גם את הפרק הנוגע לעמותות חינוך ,תרבות וקהילה ,כפי שנוסחו
בקריטריונים לשנת . 2020
הצעת החלטה:
לאשר את התבחינים למתן תמיכות לשנת  2021כפי שהומלצו למועצה ע"י הוועדה
המקצועית (רצ"ב לפרוטוקול ישיבת המועצה) בתוספת הפרק של תמיכות במוסדות
חינוך ,תרבות וקהילה ,כפי שנוסחו בקריטריונים לתמיכות של המועצה לשנת
..2020
הצבעה :פה אחד
הקריטריונים לתמיכות לשנת  2021הכוללים תמיכות לעמותות מסוג :תנועות נוער,
ספורט וחינוך ,תרבות וקהילה ,אושרו.
 .5מינוי ועדת משנה לתמיכות
אבי הררי :נעניתי לפניית חברי המועצה למנות ועדת משנה לתמיכות אשר תדון לפי
נוהל תמיכות בהמלצת הוועדה המקצועית .לפני הבאתן להחלטת המועצה אני מציע
את החברים הבאים :דרור ריבובסקי ,זיו קמיני ,זוהר אברמוב ,יוכי פרי ,יוסי אלבז,
שיר אידלסון ולימור גיל שני.
הצבעה פה אחד
מאשרים הקמת ועדת משנה לתמיכות בהתאם לנוהל תמיכות ,אשר חברה יהיו
חברי המועצה :דרור ריבובסקי ,זיו קמיני ,זוהר אברמוב ,יוכי פרי ,יוסי אלבז ,שיר
אידלסון ולימור גיל שני.

 .6אישור פרוטוקול ועדה לשירותים חברתיים מיום 1.7.20
מיגל אבינועם :בתקופה של מגפת הקורונה העומס במחלקה לשירותים חברתיים
גדל ,מוקד המועצה מרכז את פניות הציבור על מנת לאפשר לעובדות במחלקה
לשמור על דגרת העבודה ולתת מענים ייחודיים לתקופה זו.
המחלקה לשירותים חברתיים בשיתוף החמ"ל נתנו מענה במס' תחומים:
 רכישת מצרכים עבור תושבים בהסגר שינוע תרופות מבתי המרקחת וכן סיוע פיזי לתושביםאבי הררי :אני מבקש לאשר את הפרוטוקול.
הצבעה פה אחד
(פרוטוקול ישיבת ועדת רווחה מצורף לפרוטוקול זה)

 .7עדכון שכר בכירים למהנדס המועצה
(ויקטור אבקסיס מהנדס המועצה לא נכח בדיון)
אבי הררי :טווח שכר של מהנדס מועצה מוגדר  85%-95%משכר בכירים
כלומר שכר התחלתי  85%משכר בכירים
המועצה רשאית בכל שנתיים להעלות את שכרו של המהנדס ב 5% -עד לתקרה של
 .95%בתום שנתיים מבוקש לאשר העלאת שכרו של המהנדס ב 5% -וכל זאת
עפ"י החוק .ככל שמאשרים טווח שכר ,לא נדרשת החלטה כל שנתיים להעלות את
השכר ב.5% -
כשמונה המהנדס אישרנו לו  85%שכר בכירים .אני מבקש לאשר לו טווח שכר של
. 95% - 85%
הצבעה פה אחד
מאשרים למהנדס המועצה טווח שכר בכירים של . 95% - 85%

 .8אישור תב"ר מס' __ _1513תכנית תקשוב תשפ"א בתי-ספר יסודיים
תקבולים:
משרד החינוך
קרנות הרשות
סה"כ

₪ 410,000
₪ 44,487
₪ 454,487

תשלומים:
רכישת ציוד
סה"כ

₪ 454,487
₪ 454,487

אבי הררי :משרד החינוך אישר סך של  ₪ 410,000לתכנית תקשוב לשנת תשפ"א.
השתתפות המועצה בפרויקט זה – ₪ 44,487
מבוקש לאשר את התב"ר
הצבעה פה אחד
מאשרים את תב"ר מס'  1513תכנית תקשוב תשפ"א בתי-ספר יסודיים.
אבי הררי 4 :התב"רים הבאים נשלחו לחברי המועצה לפני מספר ימים ,ולא  10ימים
לפני ישיבת המועצה כמתחייב .לכן אני מבקש את אישור המועצה לקיים היום את
הדיון בתב"רים אלה.
הצבעה פה אחד

 .9אישור תב"ר  1514שיפוץ מקווה רח' העצמאות – השתת' מועצה
תקבולים:
קרנות הרשות
סה"כ

₪ 150,000
₪ 150,000

תשלומים:
₪ 150,000
₪ 150,000

השתת' בשיפוץ מקווה ברח' העצמאות – השתת' המועצה מותנית בהעברת ח-ן
סופי של הקבלן  +חשבונית תכנון ופיקוח חתומים ומאושרים ,וכן אישור תקציב

משרד הדתות ע"ס ₪ 150,000
השתת' המועצה עד  25%מסך ההוצאה ולא יותר מ.₪ 150,000 -
זוהר אברמוב :האם מדובר בשיפוץ המקווה ברח' העצמאות המשמש לגברים ?
שמואל שיר ,יו"ר המועצה הדתית :הכוונה מלכתחילה הייתה לשיפוץ המקווה ברח'
הבנים ,אך מכיוון שהעבודה תימשך זמן רב נאלץ להכשיר גם את המקווה ברח'
עצמאות.
זוהר אברמוב :מה יהיה סך השתתפות של המועצה הדתית בפרויקט זה ?
שמואל שיר :כ.₪ 700,000 -
הצעת החלטה :המועצה מאשרת השתתפות המועצה בפרויקט זה בכ25% -
מעלות הפרויקט ובסכום שלא יעלה על סך של .₪ 150,000
הצבעה פה אחד
 .10אישור תב"ר  1515תכנון שביל אופניים מתל-צור לאזור התעשייה
תקבולים:
משרד התחבורה
קרנות הרשות
סה"כ

₪ 140,000
₪ 160,000
₪ 300,000

תשלומים:
תכנון ופיקוח
סה"כ

₪ 300,000
₪ 300,000

אבי הררי :מדובר בשביל אופניים מרח' האלה לבית-הספר "הראשונים" .קיבלנו
השתתפות משרד התחבורה ע"ס .₪ 140,000
מבקש לאשר את התב"ר
הצבעה פה אחד
 .11עדכון תב"ר  1489שיפוץ מבני ציבור
תב"ר מאושר
תקבולים:
₪ 200,000
קרנות הרשות
₪ 200,000
סה"כ
תשלומים:
עב' קבלניות
תכנון ופיקוח

₪ 170,000
₪ 30,000

תוספת

תב"ר לאישור

₪ 100,000
₪ 100,000

₪ 300,000
₪ 300,000

₪ 80,000
₪ 20,000

₪ 250,000
₪ 50,000

סה"כ

₪ 200,000

₪ 100,000

₪ 300,000

אבי הררי :מדובר בתב"ר של אחזקה שוטפת של מבני ציבור.
מבוקש לאשר את עדכון התב"ר
הצבעה פה אחד

 .12עדכון תב"ר  1499שיפוץ מוס"ח (בתי ספר יסודיים וגנ"י) –
תקציב משרד החינוך נגישות אקוסטית ב 3 -כיתות (בי"ס ראשונים ,בי"ס בית-אבי
וגן חצב)
תוספת/הפחתה תב"ר לאישור
תב"ר מאושר
תקבולים:
₪ 90,000
₪ 90,000
₪ 0
משרד החינוך
₪ 610,000
₪ – 90,000
₪ 700,000
קרנות הרשות
₪ 700,000
₪
0
₪ 700,000
סה"כ
תשלומים:
עב' קבלניות
תכנון ופיקוח
סה"כ

₪ 670,000
₪ 30,000
₪ 700,000

0
0
0

₪
₪
₪

₪ 670,000
₪ 30,000
₪ 700,000

אבי הררי :מדובר בהשתתפות משרד החינוך בתקצוב נגישות ב 3 -כיתות ( בי"ס
ראשונים ,בי"ס בת אבי ,וגן חצב).
הצעת החלטה :לאשר את עדכון התב"ר.
הצבעה פה אחד

לימור גיל שני :אני מבקשת להתייחס לישיבת מועצה קודמת שנערכה ביום  28ליולי .2020
בישיבה זו נאמרו על ידי דברים שלא קיבלו התייחסות בפרוטוקול ,לא נרשמו כל הנושאים
שאמרתי.
כמו כן נמסר לי כי מכשיר ההקלטה לא הקליט את הישיבה ונוסף על כך עלה בטעות
הפרוטוקול לאתר המועצה לפני שחברי המועצה קיבלו את הפרוטוקול ולפני שנחתם.
אבי הררי :האם הגשת בקשה לתיקון הפרוטוקול ?
לימור גיל שני :לא הגשתי ,ואני מבקשת שלמרות זאת ,יבואו הדברים שאמרתי בעניין
העסקת עוזר ראש המועצה לידי ביטוי .אני אמרתי שאני מעריכה את עבודת המועצה ,אני
שותפה לתהליכים ,ומבינה את הצורך בהעסקת עוזר ראש המועצה .יחד עם זאת ,לדעתי
בעת הזו בשעה שבכל המדינה עורכים צמצומים ומוציאים עובדים לחל"ת ,לא נכון לאשר
העסקת עוזר לראש המועצה .גם בדבריך היום עמדת על הצורך בצמצום ההוצאות בשל
משבר הקורונה.

אבי הררי :למרות שלא הגשת בקשה לתיקון הפרוטוקול ,אני מאשר לך להעלות את הנושא
לאישור מליאת המועצה.
הצעת החלטה :המועצה מאשרת תיקון הפרוטוקול לבקשת לימור גיל שני ,כך שלפרוטוקול
ישיבת המועצה מיום  28.7.20בנושא אישור מינוי אילן שבת לתפקיד עוזר ראש המועצה
"לימור גיל שני :למרות שאני מבינה את הצורך בהעסקת עוזר לראש המועצה בעת הזו
כשכל המשק במשבר ,עובדים רבים מפוטרים או מוצאים לחל"ת ,ובנוסף קשיים כספיים
הצפויים למועצה ,אני מתנגדת לאישור העסקת עוזר לראש המועצה".
הצבעה פה אחד
מאשרים תיקון פרוטוקול ישיבת המועצה מיום  , 28.7.20והוספת הדברים לעיל לנושא
אישור מינוי אילן שבת לתפקיד עוזר ראש המועצה
פרט לכך ,פרוטוקול הישיבה מיום  - 28.7.20מאושר.

אלי גטר

אבי הררי

מנכ"ל המועצה

ראש המועצה

