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                 13/08/2015  

  20371ה "תשע/אב/ח"כ                 

  12/8/2015מיום  18/4פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מס' 

, רן , דביר מלניק, גיורא טלמורוגה , עדיראש המועצה ו: מר שלמה אלימלךהשתתפ
  יוסי דוד . , אריאל עשירי,רפי כהן פרקר,

  נעם אוקס, נועם שפר. ,שייקה בילו, נה, יצחק סמי, תומר עזריה: משה מאירנעדרו

, לאה מימון למועצה מ"שרונית עובדיה יוע ,המועצה גזברית-אידה אוהר נוכחו:
  אביבה חיימוביץ מזכירת המועצה . ,מבקרת המועצה

  על סדר היום

  .אישור מדידות לצרכי ארנונהדכון על ביצוע סקר נכסים ע .1

 לסטטיסטיקה .מוש בנתוני הלשכה המרכזית יבקשה להרשאה לש .2

 עד להוצאת מכרז . ,הודעה על העסקת מ"מ קב"ט המועצה .3

 ש"ח3.000אשור תב"ר חוף הים מערכת כריזה בסך  .4

 .₪ 21.000סככות צל בסך חוף הים אשור תב"ר  .5

 שה .יאישור מינוי ממונה על מעמד הא .6

 אישור מינוי ממונה על פניות הציבור. .7

 אשור תב"ר משרד התחבורה . .8

  : פותח את הישיבה ומבקש להוסיף סעיפים לסדר היום . ראש המועצה

  .אשור פרוטוקול קודם .1

  .אשור מליאת המועצה לשמות הרחובות באירוס .2

  .אשור תיקון צו עבירות קנס .3

 .העלאה בדרגה  .4

  .קב"סית ימינו .5

 מינוי פקח  .6

  אושר 

  אשור פרוטוקול קודם 

  : פותח את הישיבה ומבקש לאשר פרוטוקול קודם . ראש המועצה

  . לא נתקבלו הערות לפרוטוקול – אושר
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  בישובים  סקר נכסים לצרכי ארנונה

, פרסמנו מעת לעת : המועצה נדרשת לעשות מדידות לצרכי ארנונה  ראש המועצה
  אנו נצא למדידות בזמן הקרוב . "ניטוויז'ןזכתה חברה " ,מכרז

ות פתוחות יהיו מסודרים ולא מאד שכל נושא הפרגולות והמרפס הו: מקורן פרקר
  בו יחוי

המועצה  צו מיסים, המועצה מחייבת על פי : המודדים רושמים הכל ראש המועצה
  מרפסות פתוחות ושטחים מרוצפים פתוחים לא מחייבים 

  : השאלה איך יבצעו את המדידה?גיורא טלמור

דידה בשטח , מבקש להוציא הודעה : האם זה צילום אויר או ממש מרפי כהן
  .לישובים על ביצוע המדידות 

מבחוץ .זו מדידה בשטח מודדים מוסמכים זה : מי שיוצא למדידות  ראש המועצה
   ויר.ולא צילום א

ערעור על כשיש או רק  ,ת מול בעל הנכס: האם המדידה הראשונה מתואמ רפי כהן
   אז מתאמים?המדידה 

פרסום ומפרסמת הודעות לכל הישובים ב: בעיקרון המועצה יוצאת  ראש המועצה
על בעל  הכל השגה יהיעם וכמובן במידה ויש ערעור נצטרך לתאם מול בעל הנכס. 

ומנהלת הארנונה .אני לא מצפה להפתעות גדולות המועצה הנכס לפנות לגזברית 
ד ישלם את מה ושכל אחבמדידות אך יחד עם זאת חייבת להיות הוגנות כלפי כולם 

  .שנים  5 -ע"פ הנחיות משרד הפנים , יש לבצע סקר פעם בשיש לו  'המטראז

  : האם ייתכן שהמודדים מבצעים בדיקות מדגמיות ? יוסי דוד

  , עוברים בית בית .: בשום אופן לא ראש המועצה

  ?: במידה ויהיו שינויים במדידות יצאו הודעות לתושבים יוסי דוד

  .: כן  ראש המועצה

  לצרכי ארנונה  לסקר נכסיםאושר לצאת 

  בקשה להרשאה לשימוש בנתוני פרט שברשות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבקשת מאיתנו מכוח פקודת  : ראש המועצה
  הסטטיסטיקה לאשר שימוש בנתונים בלתי מזוהים מתוך קבצי הארנונה .

  קשו את אותו הדבר .: גם במושב בית עובד ביאריאל עשירי 
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זה מידע  איפה ראית שזה חוק, ומדוע הם לא פונים למשרד הפנים ? רן פרקר:
  שקיים במאגרים ממוחשבים של המועצה ואנו חוששים מאבטחת המידע

  . נערך דיון בנושא : ראש המועצה

יובא לדיון הנושא את הנושא ולאחר מכן ללמוד  מבקשים חברי מליאת המועצה
  נוסף .

  להביא לדיון חוזר במליאת המועצה.: הוחלט 

  ודעה על העסקת מ"מ קב"ט המועצה ה

מכרז המועצה יצאה לפרסום ז"ל : לאחר פטירתו של דודו שוסיוב  ראש המועצה
 הנושא לא בא לידי ביטוי עקב תנאי שכר  ,לתפקיד קב"ט המועצה , היו מועמדים

המועצה מתפקדת ללא קב"ט מחודש ינואר ולפני פתיחת שנת הלימודים היינו 
  .באופן זמני עד ליציאת מכרז חדש ולו חייבים לאייש משרה זו 

  בדי המועצה ?האם העובד הוא בן משפחה של מי מעו :רפי כהן

  : חד משמעית לא . ראש המועצה

  : מי ממלא את תפקיד הקניין ? רפי כהן

  .: אביבה חיימוביץ  ראש המועצה

  .עד לפרסום מכרזקב"ט המועצה מ"מ אושרה העסקתו של רוני ברכה כ

  השתתפות משרד התחבורהבתב"ר 

   סימון כבישים  ₪ 50,000: מבקש לאשר תב"ר  בסך  ראש  המועצה

 50.000ר משרד התחבורה השתתפות משרד התחבורה היא "תב :אידה אוהר
  ₪. 21.429שזה   30 %עלינו להוסיף מהפרויקט 70%הוה מש

  . אושר

  .מרור ר ומבקש מכל הישובים להכין מפת ת: חוז ראש המועצה

  . ₪ 3,000שור תב"ר לפתוח חופי רחצה מערכת כריזה בסך יא

  .מבקש לאשר תב"ר זה  ה:ראש המועצ

  אושר 
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   ₪ 00012.אשור תב"ר סככות צל בחוף הים בסך 

  ר תב"ר זה .ש: מבקש לא ראש המועצה

  אושר 

  מינוי ממונה על פניות הציבור  -אישור 

של אביבה חיימוביץ כממונה על פניות  המבקש לאשר את מינוי ראש המועצה :
תנו אישור זאת שנים רבות , עכשיו מבקשים מאהציבור , למעשה אביבה עושה 

  .למינוימליאת המועצה 

  אושר 

  שה ימינוי ממונה על מעמד הא -שור יא

של אביבה חיימוביץ כממונה על מעמד  ה: מבקש לאשר את מינוי ראש המועצה
תנו אישור שנים רבות , עכשיו מבקשים מאשה , גם כאן אביבה עושה זאת יהא

  .למינוימליאת המועצה 

  אושר 

  מינוי קב"סית המועצה  -אשור 

כקב"סית  - של פלורה לוי עובדת סוציאלית  היימבקש לאשר מינו :ראש המועצה
על פי חוזר מנכ"ל, חובתו של כל מנהל מוסד  ,למי שלא יודע סית"המועצה קב

חינוכי, לדווח לקצין ביקור סדיר במחלקת החינוך ברשות המקומית, על כל תלמיד 
הרשום בביה"ס, ואינו לומד באופן סדיר, וכן על כל תלמיד שלמד בשנה הקודמת 

מאחר וטיפלה  , מבקש לאשר את פלורה לויולא חידש את לימודיו, באותו מוסד.
  בזה שנים קודם.

  אושר מינויה של פלורה לוי כקב"סית 

  באירוסרחובות באירוס אשור מליאת המועצה לשמות 

בות באירוס , משרד דנה בנושא וקבעה שמות לרחו שמותחברי ועדת  ראש המועצה:
, מונחת לפניכם לשמות רחובות באירוסתנו אישור מליאת המועצה הפנים דורש מא

  האירוס עם שמות הרחובות , מבקש לאשר .מפה של 

  אושר .
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  אישור תיקון צו עבירות קנס 

מבקש שמירה על איכות הסביבה אושר בשעה טובה : חוק העזר  ראש המועצה
  .לאשר טבלת בררות קנס 

  : מסבירה את משמעות תיקון צו עבירות קנס. רונית עובדיה

"המועצה מחליטה לאשר את התיקון המוצע לצו המועצות המקומיות הוחלט 
באופן בו העבירות לפי חוק העזר לגן רווה (שמירה  1973 –(עבירות קנס) התשל"ג 

המפורטות בטבלה, יקבעו  2015 -על איכות הסביבה ומניעת מפגעים) התשע"ה
  מצ"ב טבלה . ",ן יהיה להשית קנסות כספיים בגינןעבירות ברירת קנס כך שנית

  מינוי פקח המועצה 

חוק הנ"ל העל פי : מבקש למנות כפקח המועצה את דודי הררי  ראש המועצה
   .ולהסמיכו להטיל קנסות בהתאם לצו עבירות הקנס

  למנות את דודי הררי .אושר 

  חיימוביץ אביבה העלאה בדרגה

  : מבקש מאביבה לעזוב את חדר הישיבות. ראש המועצה

  מחדר הישיבות .אביבה יוצאת 

שכר בכירים למזכירת המועצה הגב' אביבה  מבקש להעלות את % : ראש המועצה
  בהתאם לחוזר מנכ"ל. 90%-ל  85%-מ חיימוביץ

  .פה אחדאושר הצבעה: 

   .5%אישור העלאת שכר בכירים בעוד את החלטה: המועצה מאשרת פה אחד 

  .שכר בכירים 90%ימוביץ יעמוד על ישכרה של הגב' ח

  הישיבה ננעלה 

  נרשם ע"י א.חיימוביץ

  בכבוד רב,              

  שלמה אלימלך              

   ראש המועצה              
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