
 ל המועצה"לשכת מנכ

 

א"תשע,טבת'ח

15/12/2010

 48:11שעה  41.43.41מיום שלישי  32' ישיבת מליאת המועצה מן המניין מס

 

ראשהמועצה–צחקגולבריי  :נוכחים

מ"סגןומ–מנחםבנימין

 סגן–מנדירבינוביץ

חבר–איילאלבלק

חבר–גידיבלייכר

חבר–רונילוסטמן

חבר–ביקולמןא

חבר–שביטמס

חבר–אריהדורון

חבר–מאירחסן

חבר–יצחקגלאם

להמועצה"מנכ–יוסיברק:בהשתתפות

גזברהמועצה–יזהרקמחי

ש"יועמ–דברוךחייקין"עו

חשבמלווה–שמעוןכהןח"רו

להמועצה"מלמנכ"יועץלאיתורמ–אוריקידר:מוזמן



.מןהמנייןתהמועצהיאאנימתכבדלפתוחאתישיבתמל:בריגול



 ס ד ר  ו ה י ו ם  ו ה ח ל ט ות

 

 .לתמיכות( קריטריונים)אישור שינוי תבחינים  -4' סעיף מס

חברים6:בעדאישורשינויהתבחיניםהצביעו:הצבעה

.חבר1....:............................................נגד

:שורשינויהתבחיניםאושרוכדלהלןאי

תבחיניםלוועדת–4'סעיףמס,56'פרוטוקולמס,26.6.08לבטלאתהחלטתהמועצהמןהמנייןמיום

המנייןתמיכות שהוחלטבישיבתמליאתהמועצהמן תמיכותכפי ולאשררמחדשאתהתבחיניםלמתן

.42'פרוטוקולמס–9.9.07מיום



 ל המועצה"מ למנכ"אישור מינוי מ – 3' סעיף מס

שבסופונבחרמרשמיל,להמועצה"מלמנכ"מראוריקידרמסרסקירהרחבהעלהתהליךלאיתורמ

.לאחראבחוןבמכון,בצלאל

הוחלטלאשראתהעסקתושלמרשמיל,חבראחדנגדוחבראחדנמנע,חברים9ברובשל:הצבעה

ובחתימתחוזה,עדלהוצאתמכרזכדין.יםיסיוןשלשישהחודשלהמועצהלתקופתנ"ממנכ"בצלאלכמ

כשבשנההראשונההשכריהיה,ל"משכרמנכ95%:דהיינו,ר"תשלוםשכרויהיהבהתאםלתקשי,זמני

85%  מכן לאחר 90%ושנתיים מכן לאחר 95%ושנתיים . מ. של עבודתו המנכ"תחילת ל"מ

.20.12.2010

.בקשלהודותלאוריקידרבהזדמנותזואנימ:גולברי

 

סולימניאלי.2דודצלניקמצורן.1:-לבקשות מחלקת הגבייה להנחות מארנונה – 2' סעיף מס

 .פה אחד אושרה ההנחה  
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 הפעלת הספורט ביישוב –אישור מודל  –1' סעיף מס

 :   מנחם בנימין הציג את מודל הספורט היישובי

 הנחות יסוד

תושביהישובלרווחתםתוךמיקסוםהרווחיםלהשקעהחוזרתמתקניהמועצהישרתואת .1

.בתרבותוספורט

.תלמידיםהרבביותרשניתןלהפיקמהפעילות'היקףהפעילותהרצוייכלולמס .2

סבהיותוהזרועהביצועיתשל"הגוףהסוברניהאחראיבישובעלפעילותהספורטהינוהמתנ .3

.ס"ימדיניותהנהלתהמתנ"המועצהעפ

י"מאמניםמקצועייםלהפעלתפעילותהספורטלסוגיהעפ/יתקשרעםגופיםמקצועייםס"המתנ .4

.רווחיותהפעילות,אמינותוקיימותהגופים,קריטריוניםשלמקצועיות

.סיהיהאחראיעלפעילותספורטעממיוישאףלאפשרלכלתלמידלהיותשותף"המתנ .5

.סיקבעאתחוזהההתקשרותבמידתיותהראויה"המתנ .6

.יהמודלשנקבע"כלהפעלתהספורטבישובלסוגיהבמתקניהמועצהתתקייםעפ .7

אולמותהספורטלכדורסל,ס"יהמתנ"מתקניהספורטשלהמועצהיועברולתפעולבלבדע .8

סיתפעלאתהמתקנים"המתנ,מגרשהטניס,מגרשהכדורגל,מגרשההוקירולר,בקדימהצורן

כלהמתקניםהממוקמיםבבתי(.תחזוקהשוטפת)חשמל,םמי,לכוללהוצאותשוטפות"הנ

ואחרהצהריםיהיהבשימושחוגי,הספרברחביהישובישמשואתבתיהספרבשעותהפעילות

 .ס"המתנ



יגופי"במסגרתההתאחדותהמוכרתע,ילדיםהמתחריםבמסגרתליגות,הפעלתקבוצות .9

יםלהפעילקבוצותאלושלאבמסגרתגופיםמקצועייםשרשא/יעמותות"הספורטיופעלוע

 .סכוללהתקשרותחוזית"תאוםהפעילותבמתקניהספורטייעשובתאוםמולהמתנ.ס"המתנ



.מוסכםשתשתיותהספורטהקיימותואלהשייבנובעתידהינםלשרתאתהתושביםוהנוער:אבי קולמן 

.סדותהספורטעממילספורטתחרותיגםלמולמו/קיימתהפרדהביןהספורטחוגי

.בעברועדהיוםלאהצליחלפתחחוגיספורטבהיקףמשמעותי-ס"המתנ

בניהולעםכניסתושלמנהלחדשוהנהלהחדשהמתחיללפעולולבצע"מתיחתפנים"סשעובר"המתנ

.מדיניותחדשהשאתתוצאותיהנוכללראותרקבעתיד

ולייצרהכנסותלמולעלותסקיבלאתאולםהספורטוהואנמצאבתהליךלמידה"המתנ כיצדלהפעילו

.התפעול

עלותההפעלההשוטפתבאה–ר"הקמתמתקניםחדשיםכרוכהבהשקעהלבנייהשבאהממקורותתב

.יקרודרושהמיומנותלכסותאתהתפעול"חציר"וה–מהתקציבהשוטף

.אתכללגופיהספורט"בלוע"סל"איןכיוםתשתיתניהוליתבמתנ

לרבותצעדות"שהמתנמוצע יפתחאתהספורטהעממי סבשלבהנוכחי מרוץקדימהלכללהתושבים,

.'הטניסוכו,תתפיםבחוגהכדורסלשויגדילבאופןמשמעותיאתהיקףהילדיםהמ

ילדיםתמשיךבפעילותה250-למעלהמ-עמותתהספורטהמפעילהבהצלחהאתחוגיהכדורגלשמוצע

.גועבפעילותשמצליחהחשובשלאלקלקלולפ.המבורכת

מגרשהכדורגל הישירותשל ההוצאות את משלמת העמותה האיצטדיון, בינוי שתסייםהשלמת חשוב

.רשאושרלמלתחותויציעצופיםונוכללקבלאתהשתתפותהספורטוטו"בתב

ולמתנ למועצה מקרה שהוא"בכל ספק ואין במגרש ספורט אירועי לקיים בתיאום אפשרות קיימת ס

.החלקממתקניההציבורייםמהוו

חשובשהמועצהתעודדגופיםפרטייםלמיצויהתרבותוהספורטשמחדהםישלמועלשימושבתשתיות

.ומאידךאיןלהוציאהאפשרותשבעתידתתמוךהמועצהגםבגופיםתחרותיים
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גולברי מודיע: אני היישובי, הספורט מודל הפעלת שבמסגרת המועצה, חבר את ממנה רוניאני מר

.שתהיהמורכבתמכלנציגיסיעותהמועצה,לוסטמןשיעמודבראשועדתהספורט

סמכויות,בתוקףסמכותי,וכןאנימאציללו,החבריםמתבקשיםלמסוראתשמותהחבריםלאיושהוועדה

.יהמודלשהוצג"עפ,הוועדהתגישאתהמלצותיה.רהוועדהבכלנושאהספורטהיישובי"לפעולכיו

חברים6:בעדאישורהמודלהצביעו:צבעהה

חברים4...............................:נגד

.חבר1.............................:נמנע

בישיבתהמועצההאחרונהביקשתיממךלהמציאליאתתוצאותבדיקתצריכתהמיםשל:יצחק גלאם

.ולאקיבלתיממךתשובות₪10,000בניעקיבאמועדוןבניעקיבאוכןהבטחתשתעבירמיידל

בכלמקרהאנונעביר.אנימקריאאותהומצרףאותהלפרוטוקול.ישליתשובהבשבילך:יצחק גולברי

.שלקבלתחוותדעתו"אתהנושאלבדיקתהיועמ

 

 לכבוד

 מר יצחק גלאם

 חבר המועצה

 כאן

 

 ,שלום רב

 

 מועדון בני עקיבא: הנדון

 

 .ל"מליאת המועצה נתבקשתי לבדוק את נושא צריכת המים במבנה הנבהמשך לדיון ב .4

ח מפורט ממר משה קייזמן מנהל המים והביוב מתבררת תמונה אמיתית "לאחר קבלת דו .3

 .של הצריכה במקום

ה קיים במקום בית כנסת הפועל בוקר צהריים "מבירור נוסף שערכתי מתברר שזה שנים ב .2

 .שבתות וחגים, וערב

הצריכה , י חוות דעתו של מר קייזמן"עקב הפעילות הרחבה במקום ועפלאור כל זאת ו .1

ל אכן התבצעה במקום וחובה עליכם לבדוק את נושא הנזילות וניצול אחר של המים "הנ

 .במקום

הנושא הועלה למליאה על ידי ונתמך באישור כל , ₪  41,111בנושא בקשתך להעברת  .5

תוקף להעביר תקציב למי שיש לו  חברי המליאה אך לצערי החשב המלווה מסרב בכל

 .חובות במועצה כמו כן סירב להעסיק את רכז ההדרכה שאושר גם כן במליאה

אני פועל יחד עם הגזבר והחשב להעביר את מירב כספי התמיכות לתנועות לשנת ,לסיום .6

 .עד לסוף שנת הכספים 3141

 

 .ב העתק תדפיסי צריכת המים"מצ

 

 

 ,בכבוד רב        

 

 צחק גולבריי        

 ראש המועצה        

 מנהל המים והביוב, מר משה קייזמן  :העתק

 גזבר המועצה, מר יזהר קמחי  

 חשב מלווה, מר שמעון כהן  
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 (.ר חדש"תב) 847' ר מס"אישור תב – 5' סעיף מס

תכנוןוסלילהברחוב-(רחדש"תב)817'רמס"חבריםוחבראחדנגדהוחלטלאשרתב10ברובשל

המימוןמהיטלכבישים,₪80,000ס"ההגנהע

.₪500,000ס"בנייתאגףחינוךע–818'רמס"אנימבקשלהורידמסדרהיוםאתתב:גולברי

 .ע"מינוי סגן בשכר לראש המועצה והאצלת סמכויות בתחום שפ – 6' סעיף מס

 .ריותקציבימצביעיםעלחוסראחריותציבומינויסגןראשמועצהבשכר:אבי קולמן

.אנודורשיםלבטלכוונהזו

.המועצהפועלתתחתחשבמלווהלאורהתנהלותלאאחראיתויצירתגרעוןתקציבי

.חשובבשלבראשוןלוודאשאכןהרשותתעבורלביצועפעילותהללאגרעון

ברותקציביםשלאבוצעווהוע-חשובלהפנותאתהמשאביםלמימושהחלטותשהתקבלובחינוךובנוער

.2010במהלך

התרומהתופנהלשכרבמקוםלפעילות-9.3%לאיתכןשלאחרשהמועצההחליטהלהעלותארנונהב

.לטובתהתושבים

מסבירומשיב.חשמעוןכהןואני"רו,הומצאלכםמסמךעליוחתומיםהחשבהמלווה:יזהר קמחי

.לשאלותחבריהמועצה

יהמועצהמסבירומשיבלשאלותחבר:שמעון כהןח "רו

איןבמינוי,למשרדהפנים"עומדבכלהתנאיםשלהוראותמנכ,נעשהכדיןהמינויהמוצע:ברוך חייקין

.כוללהאצלתסמכויות,חריגהאוסטיהמהוראותחוקאונוהל

.בהולאהשתתףבהצבעהיישיצאמהמרמנחםבנימין,בטרםההצבעה

5–ע"שהמועצהבשכרוהאצלתהסמכויותבתחוםשפראמ"ומסגןלשלמרמנחםבנימיןבעדמינוי

.חברים

.חברים5–...........................................................................................נגד

 .המינוי לא אושר

 .אנימודיעעלדיוןחוזר :גולברי 

 רה  תו-ס אור"אישור מורשה חתימה שני לבי – 7' סעיף מס

.סבהתאםליפויהכוחשניתןמראשהמועצה"האחתמנהלתביה,מורשיחתימה2סיש"בחשבוןביה

.יעובדתשתיבחרבמכרז"להחלפתהעסועד"לאורפרישתהשלמזכירתביה

כמיופהכוחושל)ס"שלגלעדגולדמןכמורשהחתימהשניבביהוהמועצהמאשרתפהאחדאתמינוי

סמביןעובדיהמועצה"אילוהואהגורםבעלהזיקההקרובהביותרלביההו,(גזברהמועצה

 הקמת אתר אינטרנט של המועצה – 8' סעיף מס

פהאחדהוחלטלאשרהסכםהתקשרותעםחברתטלרוםלהקמתאתראינטרנטלמועצההמקומית

.צורןובהתאםלביטוחהקייםבחברתטלרום-קדימה



לח:יצחק גולברי מבקשלדווח לביטחוןאני היועץ עם מפסיקיםאתההתקשרות אנו כי המועצה ברי

למרותפניותחוזרותאליוגם,שאתאישורקיוםהביטוחיםהנדרשמאחרוהואלאעמדבהסכםולאחיד

.בכתב

.החוזהמצידורתשלהפאנונבדוקאתההיבטיםהמשפטיים

 

 ה י ש י ב ה  נ נ ע ל ה



 ח ת ו ם







__________________________________________

להמועצה"מנכ-יוסיברקראשהמועצה-יצחקגולברי


