
 
 

 
 שלא מן המנין 10/2018פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 

 (8201 באוגוסט 26תשע"ח ) אלול טו',  ראשוןביום  שהתקיימה
 

 ,ישראל אזולאינעה רויטל,  ריה סוד, ישראל ברמסון, גיא עשת,: מלאכי לוינגר, אמשתתפים
 סטס גרשיקוב, יוסי זרמון

 
 אליעזר רודריג לא השתתף:
 

  חגי גלסחיים שחר, שולי שמעון, : נוכחים

 
 עדכון שכר מבקר המועצה מר רוני שטרסברג;. 1  :סדר יום

 תברי"ם;. 2   
 פטור ממכרז לעבודות בניה ופיתוח בבי"כ מגן אבות;. 3
 . הגדלת שיא כח אדם בחצי משרה עבור תקן קב"ס;4
 

 עדכון שכר מבקר המועצה מר רוני שטרסברג: 1סע' 
 

 1-החל מ 4משכר מנכ"ל  דרגת רשות  90%-את שכר המבקר מר רוני שטרסברג ל לעדכןמוצע שולי: 
 . 2018לאוגוסט 

 
 פה אחד –הצבעה: בעד 

 

 26/8/2018מיום  10/2018בישיבה מס'  1החלטה בסע' 
  4משכר מנכ"ל בדרגת רשות  90%-מאושר עדכון שכר מבקר המועצה מר רוני שטרסברג ל

 
 להעביר באופן סדיר את התשלומיםהקפיד מציע לאם מעדכנים שכר לבכירים, אז אני דורש ואזולאי: 

 .. עובדים פנו אלי בתלונה כי יש עיכוב בהעברת תשלומים אלהשל העובדים הפנסיהקרנות ל
  לשלם לעובדים הזכאים לכך את אחזקת הרכב שחייבים להם בגין שנתיים.   כמו"כ יש

מעבירים אנו  .שאנו חייביםאחזקת הרכב תשלומי את לעובדים  תוך כשנה חיים: התחייבנו לשלם 
מועברים  כל התשלומיםכל שנה עד סוף  הלך השנה ובכל מקרהמבלקרנות הגמל  תשלומים

 . לקרנות הגמל
 

 בעד: פה אחדזולאי  הצבעה על הצעת א
 

 26/8/2018מיום  10/2018בישיבה מס'  1החלטה בסע' 
 .קבועות תוך כשנה את החוב בגין תשלומי אחזקת רכבהזכאים לכך  לעובדיםהמועצה תשלם 

  העובדים.בגין זכויות  המועצה תעביר באופן סדיר וללא עיכובים את התשלומים 
 
 

 : תברי"ם2סע' 
 

  2018סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  –תחבורה  1054 תב"ר
 ₪  137,254-השתתפות משרד התחבורה 
 ₪  15,250 –קרן חלף השבחה 

 ₪  152,504 – 1054סה"כ תב"ר 
 

 פה אחד  –הצבעה: בעד 



 
 

 
 26/8/2018מיום  10/2018בישיבה מס'  2החלטה בסע' 

  2018סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  –תחבורה  1054 הוחלט לאשר תב"ר  
 ₪  137,254-השתתפות משרד התחבורה 
 ₪  15,250 –קרן חלף השבחה 

 ₪  152,504 – 1054סה"כ תב"ר 
 
 

 ₪  113,406 –רכישה והתקנת גדרות בטיחות ומאחזי יד  –פנים  1053תב"ר 
 

 פה אחד –הצבעה: בעד 
 

 26/8/2018מיום  10/2018בישיבה מס'  2החלטה בסע' 
 ₪  113,406 –רכישה והתקנת גדרות בטיחות ומאחזי יד  –פנים  1053 הוחלט לאשר תב"ר  

 
 (10שיקום שצ"פ רחוב גור אריה )שצ"פ  –פנים  1052תב"ר 

 
בביצוע מקביל של מגרש משחקים בשכונת אשמורת יצחק. הצענו יוסי: מציע להתנות אישור תב"ר זה 

 פעמים ודבר לא נעשה. הילדים שם משחקים בכביש.זאת מס' 
מלאכי: יש אפשרות תקציבית להקמת גן משחקים בשכונת "אשמורת יצחק" ואם תפתר הבעיה 

 . 10גן ליוקם שם גן משחקים במקביל  ,הסטטוטורית
 

 פה אחד  –הצבעה: בעד 
 

 26/8/2018מיום  10/2018בישיבה מס'  2החלטה בסע' 
 (10שיקום שצ"פ רחוב גור אריה )שצ"פ  –פנים  1052הוחלט לאשר תב"ר  

 
 

 פטור ממכרז : 3סע' 
 

  ( לעבודות בניה ופיתוח בבי"כ מגן אבות 11/2018-ו 8/2018)מס' מכרזים  2: פרסמנו שולי
 הוגשה הצעה יחידה שנפסלה בגלל פגמים חמורים שנפלו בה.  – 8/2018במכרז 
 לא התקבלה אף הצעה. – 11/2018במכרז 

 לאור זאת ובהתאם לחוו"ד היועמ"ש מוצע לפטור פרוייקט זה מחובת מכרז.
 

 פה אחד –בעד 
 

 26/8/2018מיום  10/2018בישיבה מס'  3החלטה בסע' 
  .לביצוע עבודות בניה ופיתוח בבי"כ מגן אבות פרוייקטה לפטור ממכרז אתהוחלט 

 
 

 : הגדלת שיא כח אדם בחצי משרה עבור תקן קב"ס4סע' 
 

 בגין תוספת חצי משרת קב"ס. 159.5-ל 2018שולי: מוצע להגדיל את שיא כח אדם לשנת 
  

 פה אחד –הצבעה: בעד 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 26/8/2018מיום  10/2018בישיבה מס'  4החלטה בסע' 

 בגין תוספת חצי משרת קב"ס. 159.5-ל 2018להגדיל את שיא כח אדם לשנת הוחלט 

 
 

 

 מלאכי לוינגר                                                שולי שמעון                                                                  
 ראש המועצה                                             מזכיר המועצה                                                                  

 

 רשם: שולי שמעון

 

 


