לשכת מנכ"ל המועצה
כ"ט חשון תשפ"א
 16נובמבר 2020
מליאה – 1-1
סיכום ישיבת מליאת המועצה מס' 14/20
מיום 15.11.20
ראש המועצה ויו"ר הישיבה
נציג ברור חיל וסגן ראש המועצה
נציג דורות
נציגת יכיני
נציג גבים
נציגת ארז
נציג מפלסים
נציג אור הנר
נציגת נחל עוז
נציגת ניר עם

נוכחים:

אופיר ליבשטיין
יוסי קרן
ניר בן אשר
מורן חג'בי
ירון להב
אורנה נעים
דוד בן ברון
אדי פולנסקי
עדי גן אל צ'רי
דנה מזרחי בראודה

-

חסרים:

מירה שטהל
הדר שריד

 נציגת כפר עזה -נציגת רוחמה

משקיפים קבועים נוכחים במליאה:
לילך שיינגורטן
שמעון קרן צבי
ליאור ניסקי
מיכאל גוטסמן
אלעד שניר

-

מנכ"לית המועצה
גזבר המועצה
מנהל האגף האסטרטגי
מנכ"ל החברה לפיתוח
סגן גזבר ומנהל רכש
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לשכת מנכ"ל המועצה
סדר היום:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  13/20מיום .1.11.20

.2

עדכונים.

.3

רכישת רכבי בטחון לאיבים וגבים (חומר רקע הועבר).

.4

שונות.

פירוט הסעיפים:
.1

אישור סיכום ישיבת מליאה מס'  13/20מיום :1.11.20
סיכום הישיבה אושר ללא מתנגדים.

.2

עדכונים:
אופיר:

.3

חינוך :סוקר בהרחבה את עשיית המועצה ,מערכות החינוך והחינוך
החברתי בלמידה בצל הקורונה.
החלטות ממשלה :מציג את סטטוס החלטות הממשלה ,נכון לעכשיו.
תחבורה וזהירות בדרכים :מציג בהרחבה ומדגיש את קידום וטיפול בכל
הצמתים והכבישים במועצה.

רכישת רכבי בטחון לאיבים וגבים:
(חומר רקע הועבר לחברי המליאה מבעוד מועד)

אלעד:

מציג את חוות הדעת של היועצה המשפטית ,רמה לשם ,בעניין
התקשרות בפטור ממכרז לרכישת רכב בטחון עבור איבים וגם לצורך
קבלת החלטה במליאת המועצה בעניין התקשרות בפטור ממכרז
לרכישת רכב בטחון עבור גבים ,במקום הרכב שניזוק בתאונה בימים
האחרונים.

אדי:

מבקש לבחון את תוספת התשלום ,אם וכאשר המועצה תצטרך לשלם
עבור רכב בטחון בגבים ,הנושא ייבחן במליאת המועצה.
הוחלט:
14-20-3

מאושר לבצע התקשרות לרכישת רכבי בטחון ללא מכרז
לקבוץ גבים ואיבים .ככל שהמועצה תצטרך להוסיף תקציב
בשל השבתת הרכב בגבים בשל התאונה ,הנושא יובא לדיון
בישיבת מליאת המועצה תוך התייחסות גם למקרים דומים
בעתיד.
אושר פה אחד.
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לשכת מנכ"ל המועצה
.4

שונות:

 )1אתר חץ שחור
לילך:

בהתאם לסעיפים (47א) ו(49-א) לחוק גנים לאומיים ,שמורת טבע,
אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,תשנ"ח 1998-אנו צריכים לאשר את אתר
חץ שחור כאתר הנצחה ואת קבלת האחריות לאחזקת האתר כפי שהובא
במליאה הקודמת.

הוחלט:
14-20-4/1

מאשרים את סעיפים (א) ו(49-א) לחוק גנים לאומיים,
שמורת טבע ,אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ,תשנ"ח1998-
ומכירים באתר חץ שחור כאתר הנצחה ואת קבלת האחריות
לאחזקת האתר כפי שהובא במליאה הקודמת.
אושר פה אחד.

 )2יוצרים מקומיים – רכישת ספרים
יוסי:

מבקש לבחון השתתפות של רכישת ספרים לספריות היישוביות שנכתבו
ע"י יוצרים מקומיים.

לילך:

היה בעבר נוהל בנושא.

הוחלט:
14-20-4/2

לבחון את הבקשה ,לבדוק התאמה לנוהל קיים או יצירת
נוהל חדש
אושר פה אחד.

 )3תב"רים
הקטנה
תב"ר :1892

מצ'ינג לתקציבי מדינה ולהשקעות
ביישובים
 - ₪ 510,443מלוות מבנקים ואחרים
( - ₪ )93:000העברה לתב"ר 1916
₪ 417,443

מטרה:
סכום קודם:
סכום ההקטנה:
סה"כ:
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לשכת מנכ"ל המועצה
חדשים
תב"ר :1916

מטרה:
מימון:

רכישת רכב ביטחון – איבים
 - ₪ 145,000פיקוד העורף
 - ₪ 93,000מלוות מבנקים ואחרים –
תב"ר 1892
₪ 238,000

מטרה:
מימון:

שער בטחון אחורי – יכיני
 - ₪ 55,000פיקוד העורף
 - ₪ 20,465קרן פיתוח – יכיני
₪ 75,465

סה"כ:
תב"ר :1917

סה"כ:
הוחלט:
12-20-5/9

המליאה מאשרת את התב"רים שהוצגו
אושר פה אחד.
רשמה :לילך שיינגורטן

לילך שיינגורטן
מנכ"ל המועצה

אופיר ליבשטיין
ראש המועצה
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