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 2017מרץ23
 ז"תשעאדרה"כ

 
 7/20150פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 

201722/03/תשע"ז,  טבת כ"זמיום רביעי, 



 חסרים:  :נוכחים

ראשהמועצה–מריגאללהב
החברמליא-עו"דפינידנינוהמועצהמ.מ.וסגןראש-ראבילנקרימ

חברמליאה-מראביחלא
חברמליאה-מררןאגונר
חברמליאה–מרדניאורן
חברמליאה-מראסילוי

חברמליאה-עו"דמיכאלטפלו
חברתמליאה-גב'ליניראל


 משתתפים: 

מנכ"להמועצה-מאירארונוביץ
מזכירתהלשכה-שליצפתי

גזברהמועצה-גיוראראובני
יועמ"שהמועצה–עו"דברוךחייקין

מנהלתחוםהספורט-יהודהקוזניץ
מנכ"להחברההכלכלית-שרליאטיאס

תהמועצהמבקר-הילהכהן
נציגחברת"אורבניקס"–ניר

תושב-יוסיגולדברג
 02:20 –תחילת הישיבה 

יגאללהב:
.לשנה וחצי 2018נובמבר  רכת כהונת הגזבר עדהא. 1

פינידנינולאיכללהגיע.
רכתכהונתושלגזברהמועצהגיוראראובנילשנהוחצינוספותעדנובמבראמבקשלאשראתה

.2018
)יגאללהב,אבילנקרי,מיכאלטפלו(3בעד: 

)ליניראל,אסילוי,אביחלא,רןאגונר,דניאורן(5 נגד:
 ה נדחתה.עההחלטה: ההצ
האםניתןלשאולמדועאתםנגדההצעה?מיכאלטפלו:

לא.דניאורן,אסילוי:
האםאתםלאמביניםשהואפנסיונר?אסילוי:

,הואעובדמועצהמוכשר.גיוראלאפנסיונריגאללהב:
,זהנושאדועאתםלארוציםשימשיךבתפקידו:אנירואהאדםמוכשרולאמביןממיכאלטפלו

ציבוריואנירוצהלהביןלמה?!
:לאמוכניםלהגידלמה.דניאורן


חברת הצגת תוכנית האב לספורט ביישוב שבוצעה בסיוע מנהל הספורט במשרד החינוך ע"י .2
".אורבניקס"

הציגאתתוכניתהאבלספורטבישובע"פמצגתשהוצגה-ניר,מתכנןעריםמחברת"אורבניקס"
לכללהנוכחים.
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 מינוי וועדת מכרזים. .3

בוועדהולאבילנקרישמוכןהאםמישהומעונייןלהיותבוועדתמכרזיםפרטלמיכאלטפלושחבר

עדה?ולהיותגםבו

?חייבחבראופוזיציהלהיותבוועדה:ברורלכםשברוךחייקין

שתתף.ישהשפעותחיצוניותעלהועדהולכןאנחנולארוציםלהרןאגונר:

עדהאנימעלהכרגעומכיווןשאףאחדמחבריהאופוזיציהלאמוכןלהיותחברבויגאללהב:

לאישוראתאבילנקרי.

)יגאללהב,מיכאלטפלו(.2בעד:

)ליניראל,אסילוי,דניאורן,אביחלא,רןאגונר(.5נגד: 

.עה נדחתהההחלטה: ההצ



. מינוי דירקטורים לחברה הכלכלית.4

ישמתנדבלהיותבדירקטוריוןהחברההכלכליתבגללהתפטרויותהדירקטורים?האם

אנחנורוציםלהעלותלהצבעהאישורשלאבילנקריומיכאלטפלו.

)מיכאלטפלו,יגאללהב(.2בעד: 

)ליניראל,אסילוי,דניאורן,אביחלא,רןאגונר(.5נגד: 

.עה נדחתהההחלטה: ההצ



:תב"רים. אישור 5

במימוןמלאשלסלמשרד₪56,965סלמדעלבתיספרבסך-631מבקשלאשרתב"ר-

 המדע.

)יגאללהב,מיכאלטפלו(.2בעד: 

)ליניראל,אסילוי,דניאורן,אביחלא,רןאגונר(.5נגד: 

.עה נדחתהההחלטה: ההצ
אפשרלדעתלמהאתםלאמאשריםכסףלחוגיםבבתיספר?מיכאלטפלו:

אנייגידלךלמה,לא,אנילאיגידתבואלמטהואנייסבירלך.ורן:דניא

 שנים.5לכיסויגרעונותמתנ"סלמשך₪500,000הלוואהבסך-629מבקשלאשרתב"ר -

)יגאללהב,מיכאלטפלו(.2בעד: 

)ליניראל,אסילוי,דניאורן,אביחלא,רןאגונר(.5נגד: 

.עה נדחתהההחלטה: ההצ
אנימבקשלדעתלמה?:טפלומיכאל

ישכאןבןאדםשהציגאתנושאהספורט,חשבנואחרתאבלהחלטנולהצביעאסילוי:
נגד.

זהלאמהשהוצגוזהלאמהשהחלטתםקודם.:יגאללהב

במימוןמשרד₪63,063נגישותפיזיתלילדנכהבגןבסך-630מבקשלאשרתב"ר -
 החינוך.

(.יגאללהב,מיכאלטפלו,ליניראל,אסילוי,דניאורן,אביחלא,רןאגונר)7:בעד
 : אושר פה אחד. ההחלטה
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 . הצגת דו"ח כספי של המועצה לרבעון השלישי והרביעי יציג הגזבר.6

מבקשלהציגאתדו"חהרבעוןהשלישיוהרביעי,המאזןטרםנבדקע"ירואהגיוראראובני:

חשבוןולכןהואלאסופי,החומרנשלחאליכםמראש.

נכון.מיכאלטפלו:

גיוראראובני:

מש"ח56,206-ההכנסותהסתכמובדו"חרבעוןשלישי:

מש"ח57,193-ההוצאותהסתכמוב

.₪984,000סה"כהרבעוןנסגרבחוסרשל

חמש"76,450-הכנסותהסתכמובו"חרבעוןרביעי:ד

מש"ח76,960-ההוצאותהסתכמוב

₪.501,000הגירעוןעומדעל

יהיהקרובמאודהמבוקר,אנימקווהשהמאזןנחשבלמאוזןפחותמאחוזמהתקציבולכן

לסיכוםזה.


 שרלי אטיאס.  -. הצגת החברה הכלכלית ע"י המנכ"ל7

הוחברתערים.נחנועוסקיםבפרויקטיםשלהמועצאשרלי:

האםהחכ"למבצעתעבודותשיפוציםללארישוםקבלן?ליניראל:

האםהחכ"לביצעהעבודותהנדסיותהמחייבותסיווגקבלני?רןאגונר:

:לא,בתקופתילאבוצעועבודותמסוגזה,רקדרךחברהחיצוניתשאנחנולוקחיםשרליאטיאס

ולהישסיווגקבלניהנדרש.

לרשות.100%לחברהפטורממכרזיםשלהרשותמכיווןשהיאשייכתיגאללהב:

:מבקששיירשםבפרוטוקולשיגאלאומרשלחברהישפטורממכרזים.אסילוי

אתמולהוצגכלהחומרלדירקטוריםשלהחברהוציפיתישתגיעוולכןהופתעתישרליאטיאס:

טרות.שהגיעמכתבההתפ

16עובדיםע"פעץמבנהשאושרע"ימשרדהפניםבדיוקע"פהתקן,המחזורבסביבות55בחברה

.2017-והצפיהואלהגדילאתהמחזורל2016מש"חבשנת

מש"ח?16הגעתםלמחזורשלכיצד:דניאורן

קטיםשלהמועצהוחברתעריםעבורהמועצה.אנחנומנהליםפרוישרליאטיאס:

איךיכוללהיותשהמכרזיםשלהחברההכלכליתלאעובריםדרךועדתמכרזיםשלאסילוי:

מבקששיירשםבפרוטוקול.-החברהפטורהמלהשתתףבמכרזיםשלהמועצההמועצהואיך

האםישעודשאלותלחכ"ל?יגאללהב:

איןלנושאלות.אסילוי:

מההרווחיםשלהחכ"ל?דניאורן:

יהיהרווחאךלאידועכמה.2017-אש"חב500-נסייםברווחשלכ2016-נכוןלשרליאטיאס:

בצעותעבודותללארישוםלועבודותמתבצעותבחברהואיךמת:אשמחלהבהרהאיליניראל

החברהכקבלןרשום.
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:אנחנומבצעיםעבודותשלריסוס,פרסום,גינוןוכו'.שרליאטיאס

האםישמהנדסלחברה?אביחלא:

מהנדסהמועצהומפקחיהבניהשלהמועצה.לא,אתהפיקוחההנדסימבצעטיאס:שרליא

:האםאתהלאמבצעמדרכות?ליניראל

אנילאמכירביצועמדרכות.,:לאשרליאטיאס

בוצעפרויקטשלמדרכותע"יהחכ"ל.2016שנת:ביגאללהב

1.2כתבכמויותשלבערךהמדעיםע"פשלמרכזהאםאתםלאביצעתםאתהמכרזליניראל:

מש"ח?

יבוצעלאחרהוצאתמכרזלקבלןמשנהדרךוועדתמכרזיםשל,לאבוצעעדייןשרליאטיאס:

החכ"ל,עדכהלאבוצעכלל.

האםאתםלאמבצעיםתיקוניכבישיםומדרכות?ליניראל:

הכלגמור,כברביצעתםהכל,המכרזגמור.דניאורן:

מדרכותומצפורכיוםלא.בעברבוצעויגאללהב:

עבודותהמצריכותרישיוןקבלןללא2013-2015:האםבוצעובעברע"יהחכ"לבשניםליניראל

רישיון?

:לאיודע,אבדוקואתןלךתשובה.יגאללהב

:למהשכלהמכרזיםשלחברתעריםוהחכ"ללאיעברולאישורמליאה?אביחלא

מליאה.הדרךחברתעריםומשרדהשיכוןיחליטואיךלבצעודרךמיואיןצורךלהעביריגאללהב:

:אזלמהאתםמציגיםלנואםאנחנולאמחליטים?אביחלא

ממניותהחכ"למציגיםלכםהכל.100%:מכיווןשאתםבעליברוךחייקין

:מבקשתלעלותמספרנושאיםלמליאההבאה:ליניראל

 קיוםהפרוטוקולהקודםשלהמליאה.-שיפוץמבנהמדעיםהצגתתב"ר .א

 תקציבפיתוח.-נווהמנחם .ב

 מצבעסקתהבייסבול. .ג

 מבקשיםלעלותלהדחהאתיו"רוועדתהקרקעות. .ד
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.22:29שעת סיום: הישיבה הסתיימה, 
רשם:
מאירארונוביץ
מנכ"להמועצה




_________________________ 
ראשמועצה-יגאללהב

 
 העתקים:

חבריהמליאה
משתתפים
 תיקמליאה

 אתרהמועצה


