לשכת מנכ"ל המועצה
 30ביוני 2020
מליאה 18 – 2018

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  18מיום 29/6/2020
משתתפים:

מר שמעון סוסן -יו"ר
מר אורן בדירי
מר ניסים עידן
מר יוסי פרץ
מר אהרון גל
מר דני יזדי
מר דב בן אברהם
גב' אביבה הלל
מר יששכר מעטוף
מר גיא פישלר
מר נחום אפל
מר זיידמן רונן
מר אריק אטיאס
גב' סימון שייביץ
גב' נחמה סילבר
מר אילן קופרשטיין
מר דניאל דדון
מר כהן מרדכי
מר דב עפרון

חסרים:

מר אבי סופר
מר רוני אזרק
מר משה נחמיה
מר אבנר זכריה
מר אייל דה פאו
מר הרצל אברהם
מר ספקטור שי
מר אסף דמרי
מר וילהם ישעיהו
מר אליהו בנצקי
מר יוסף אמיתי

נוכחים:

מר יוסי אלימלך
מר להב ג'קי
מר אייל אריאל
עו"ד חן סומך
מר ליאור מלמד
עובד שטח
מר יניב חלפון

-

מנכ"ל המועצה
גזבר המועצה
דובר המועצה
יועמ"ש
מבקר המועצה
מחזיק תיק הספורט
סגן גזבר
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על סדר היום:
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.5
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אישור פרוטוקול מליאה  17מיום 27.5.2020
אישור דוחות כספיים רבעוניים לשנת .2019
מינוי ועדת ביקורת ביישובים.
אישור המלצות ועדת ביקורת בנושא יישוב אחיסמך.
אישורי תקציבים ומיסים ביישובים.
אישור דוחות כספיים ומילוליים – תאגיד מעגלים.
אישור תב"ר :
 .1תב"ר  – 121הקמת ישוב זמני מבוא מודיעים – (עדכון) הגדלה בסך  ₪ 1,000,000מקורות מימון:
כספי ביטוח .סך התב"ר לאחר הגדלה –  15.4מ' . ₪
.2
.3

.4
.5
.6
.7

תב"ר  – 106חינוך סביבתי (עדכון) – הגדלה ב ₪ 214,500 -מקורות מימון :איכות הסביבה 171,600
 . ₪קרנות הרשות . ₪ 42,900
תב"ר  – 120מרכז הפעלה (עדכון)  -הגדלה מ 585 -אלש"ח ל 800,1 -אלש"ח .מקורות מימון :משרד
הפנים  687אלש"ח ,השתתפות מוסדות (שיפוי ביטוח בגין נזק)  175אלש"ח ,קרנות הרשות 938
אלש"ח.
תב"ר  – 65מעון יום גמזו – (עדכון וסגירה) – גרעון בסך  . ₪ 52,525מקורות מימון :קרנות הרשות.
תב"ר  – 66מעון יום נחלים – (עדכון וסגירה) – גרעון בסך  . ₪ 33,843מקורות מימון :קרנות
הרשות.
תב"ר  – 67מעון יום מזור – (עדכון וסגירה) – גרעון בסך  . ₪ 34,779מקורות מימון :קרנות הרשות.
תב"ר  – 68מעון יום בני עטרות – (עדכון וסגירה) – עודף בסך  . ₪ 43,129מקורות מימון :קרנות

הרשות.
 .8תב"ר  – 69מעון יום בית עריף – (עדכון וסגירה) – גרעון בסך  . ₪ 36,860מקורות מימון :קרנות
הרשות.

 .8דיווחי ראש מועצה.
 .9תוספת לסדר היום:
 .1אישור מכרזים:
 -15/2020שירותי מוקד וביטחון וסיור
 -16/2020אספקת ריהוט וציוד לב"ס מודעים
 -17/2020תכנון אספקה התקנה ותחזוקת מתקני כושר  ,הצללה ומשטח בלימה בחטיבה
עליונה נחשון
 -19/2020זוטא סלילת כביש ביישוב בן שמן
 -20/2020פיתוח מגרש ספורט נחשון  +מתקני ספורט למגרש
 -35/2019לתכנון אספקה פירוק והתקנה של גופי תאורת רחוב ,מגרשי ספורט ושצ"פ
מסוג  LEDביישובי המועצה.
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לשכת מנכ"ל המועצה
 .1אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מיום 27.5.2020
החלטה :אושר פה אחד.
 .2אישור דוחות כספיים רבעוניים לשנת .2019
הגזבר סקר בפני המליאה את כלל הדו"ות הרבעוניים לשנה זו.
החלטה  :אושרו פה אחד הדוחות הרבעוניים לשנת .2019
 .3מינוי ועדת ביקורת ביישובים
החלטה :אושרה פה אחד ועדת ביקורת לוועד מקומי מושב גינתון.
חברי הוועדה שנבחרו רון מועלם ועופר סידי.
לוועדת איכה"ס – אושרו :גולן פלאם ,אייל זהבי ,אפרת בקשי.
 .4ועדת ביקורת יישוב אחיסמך
החלטה  :בהתאם לסעיף  134ג' לצו המועצות אושרה פה אחד ההמלצה של ועדת הביקורת
המועצתית למנות רו"ח בודק לפעילות הוועד המקומי ביישוב אחיסמך.
 .5צו מיסים ותקציב ביישובים
הוחלט פה אחד לאשר לבית נחמיה צו מיסים לשנת  2020ע"ס  ₪ 15.10למ"ר מגורים,
 ₪ 5.43למ"ר לעסקים וכן תקציב לבית נחמיה לשנת .₪ 1,315,344 2020
 .6אישור דוחות כספיים תאגיד מעגלים לשנת .2019
החלטה :אושרו פה אחד הדוחות כספיים והדוחות המילוליים לשנת  2019של תאגיד מעגלים.
 .7אישור תב"רים:
החלטה  :אושרו פה אחד תב"רים
 .1תב"ר  – 121הקמת ישוב זמני מבוא מודיעים – (עדכון) הגדלה בסך  ₪ 1,000,000מקורות מימון:
כספי ביטוח .סך התב"ר לאחר הגדלה –  15.4מ' . ₪
 .2תב"ר  – 106חינוך סביבתי (עדכון) – הגדלה ב ₪ 214,500 -מקורות מימון :איכות הסביבה 171,600
 . ₪קרנות הרשות . ₪ 42,900
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הפנים  687אלש"ח ,השתתפות מוסדות (שיפוי ביטוח בגין נזק)  175אלש"ח ,קרנות הרשות 938
אלש"ח.
תב"ר  – 65מעון יום גמזו – (עדכון וסגירה) – גרעון בסך  . ₪ 52,525מקורות מימון :קרנות הרשות.
תב"ר  – 66מעון יום נחלים – (עדכון וסגירה) – גרעון בסך  . ₪ 33,843מקורות מימון :קרנות
הרשות.
תב"ר  – 67מעון יום מזור – (עדכון וסגירה) – גרעון בסך  . ₪ 34,779מקורות מימון :קרנות הרשות.
תב"ר  – 68מעון יום בני עטרות – (עדכון וסגירה) – עודף בסך  . ₪ 43,129מקורות מימון :קרנות
הרשות.

 .8תב"ר  – 69מעון יום בית עריף – (עדכון וסגירה) – גרעון בסך  . ₪ 36,860מקורות מימון :קרנות
הרשות.

 .9אישור מכרזים:
החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את המכרזים הבאים:
 – 15/2020הוחלט לאשר פה אחד את מכרז  , 15/2020חברה זוכה מוקד אמון סביון ,
הצעה בסה"כ  ₪ 44לאתר  ₪ 40 ,לאתר מוקד רואה .

 - 16/2020ריהוט ב"ס נחלים
 697,788ש"ח
הוגשו הצעות :א' – בן עמי :
ב' – רהיטי שמר  80,601 :ש"ח
.₪ 64,397
ג' – בן עמי :
 842,786ש"ח
סה"כ:
הוחלט לאשר פה אחד את ההצעות הנ"ל כזוכות במכרז.
 – 17/2020תכנון ,אספקה ,התקנה ותחזוקת מתקני כושר ,הצללה ומשטח בלימה
בחטיבה עליונה נחשון.
הוחלט לאשר פה אחד את חברת לודוס עולם הספורט הצעה בסך של .₪ 195,390
 19/2020זוטא – סלילת כביש ביישוב בן שמן.
קבלן זוכה אסיא ,הוגשה הצעה בסה"כ  , ₪ 301,373אומדן .₪ 354,556
הוחלט לאשר פה אחד את חברת אסיא כהצעה הזוכה במכרז.
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לשכת מנכ"ל המועצה
 – 20/2020פיתוח מגרש ספורט נחשון  +מתקני ספורט למגרש.
החלט לאשר פה אחד את חברת אסיא הצעה בסה"כ של  ₪ 458,955עלות כוללת של
שני כתבי הכמויות כהצעה הזוכה.

 -35/2019לתכנון ,אספקה ,פירוק והתקנה של גופי תאורת רחוב ,מגרשי ספורט
ושצ"פ מסוג  LEDביישובי המועצה.
זוכה המכרז – שטייניץ לירד בע"מ הצעה בסה"כ .₪ 7,991,100

____ ______________
שמעון סוסן
ראש המועצה

__________________
יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה
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