
 פרוטוקול ישיבת מועצה  מן המניין מס' 01/21 מתאריך 06 בינואר 2021

משתתפ ים: מוטי לנדאו,  ליאור טוביה . 
משתתפים בזום:  דנה פינס,  יעל ו יסמן,  דורון וייסברוד, זאב ליכטנזון, אורן גור.  

נעדרים: דפנה שפיגלמן, רועי הורוביץ .

מוזמנים: טל דיין, עו"ד עופר שפיר, מירי לוין גזברית,  יניב הדסי מבקר המועצה, ישראל זרי דובר,  
ליבי יעיש באראם, יאיר קרוננבר ג.  

מוטי פותח את הישיבה:

מוטי : מירי לוי ן הגזברית שלנ ו הודיעה על עזיבתה את התפקיד בסוף חודש  ינואר. במכרז שקיימנו  
נבחרה ליבי יעיש באראם לגזברית המועצה. ליבי הוזמנה לישיבה ותציג את עצמה. מועמד מס' 2  

נבחר ראובן סלע ומועמדת מס' 3 נבחרה קרן יפרח . 

ליבי : אני רואת  חשבון ובעלת תואר שני במשפטים.  אני עובדת כעשר שנים בתחום המוניציפאלי.  
עבדתי במשרד רו"ח כמבקרת רשויות, במשרד הפנים במחוז תל אב יב כממונה על הרשויות  

המקומיות כלומר אחראית על כל הפעילות הכספית ברשות וכיום אני  עובדת בעיריית קריית אונו  
כאחראית על כל המערכת החשבונאית והכספית.  

מוטי : ברוכה הבאה ובהצלחה.

הסכם מי אונו

מוטי : אני מבקש לקדם את ההסכם מול מי אונו, אני מביא אותו היום לאישור מליאת המועצה ואח"כ  
לאישור משרד הפנים. התב"ר אושר בישיבה הקודמת, ההסכם עבר בדיקה ואישור של היועצים  

המשפטיים של שני הצדדים. כיום אנחנו עוברים עם קו זמני מתחנת השאיבה לכיוון יהוד. כל החלק  
המערבי  של סביון, כולל גני יהודה, צריך להתחבר לפי התכנון לקו שהולך לכביש 461.  

יאיר קרוננברג: קו הביוב הזה הוא קו חדש שמחליף תחנת  שאיבה שנמצאת ברחוב הזית. סביון  
מתחברת לתחילת הקו דרך המקב"ת והוא ישמש את גני יהודה ו את החלק המערבי של סביון. מדובר  

ע ל כ- 680 יחידות די ור, לא לכל תושבי סביון.  

אביטל: אנחנו משלמים על הקמת הקו ועל חלק הספייר בהולכה שנצטרך בעתיד, זהו קו שצריך  
להספיק לדורות קדימה . 



מצ"ב ההסכם:

תסכם

2020 שנת_________לחודש_______ביר□ ונחתם שנערך

בול׳ס אוגר סי והביוב חסים תאגיד :לביו

אונו קר־יוז- 39 ירושלים מררווב

׳■מיאונו"( נלחלן:

nao אחז?

סביון ןיפית70 מו>צה למר
)להלן: "סביון"(

W0 שני;

הואיל ובמסגרת פינוי מתחם המחנה הצבאי "תל וזשימר׳, ]להלן: "המתחם"(. מתכננת רשות מקרקעי ישראל 
לפתח את המתחם לטובת מנורים ותעסוקה, כאשר במסגרת פיתוח המתחם מוקם קו מאסף ביוב 
)להלן: ״מאסף ביוב W1״( אשר יורים את השפכים של המתחם וכן את השפכים של חלק הרשויות 

הבאות: סביון, יהוד מונוסון, גני תקווה, גני יהודה, אל עבר קו ביוב מאסף מורחי של השפד״ן;

והואיל והמתחם יחולק בין שלוש הרשויות קריית אונו, אור יהודה ורמת גן כאשר לכל אחת מהן יש תאגיד מים 
וביוב נפרד. לפיכך, נדרשים שלושת תאגידי המים והביוב: מי אתו, מי שקמה ומי רמת גן )להלן שלוש 
התאגידים(. לשאת במימון עבודות מאסף ביוב 461. ותאגידים אלו הסכימו על מתווה בדבר חלוקת 
המימון ביניהם לביצוע עבודות מאסף ביוב 461, על פי מתווה זה )שאושר ע״י הממונה על תאגידי המים 
והביוב שברשות המים( חלקה של מי אונו הינו 54.596 מסף עלויות הפרויקט, חלקה של מי שקמה הינו 

55.696 ושלמי רמת נ' היג' :■:95.

והואיל וחלקה של מי אונו במימון עבודות מאסף ביוב 461 כולל, בין היתר, גם את תרומת השפכים של סביון;

והואיל והצדדים הגיעו להסכמה המותנית באישור דירקטוריון מי אונו ומליאת סביון, בדבר המימון היח סי
שתעביר סביון למי אתו בגין חלקה של מי אונו במימון עלויות ביצוע עבודות מאסף ביוב 461, הכל 

בתנאים וכמפורט בהסכם זה.

והואיל והסכם זה נועד להסדיר את התשלום ההוני עבור עבודות הקמת קו מאסף 461 בלבד וכן את התשלום 
עבור תחזוקת הקו על יד מי אונו. כל נושא התחזוקה של קוים אחרים העוברים בשטה השיפוט עליו 
אחראית טי אונו והטוליכים שפכים של סביון יוסדר בהסכס/הסכמים אחרים שיחתס/ייחתמו בין שני 

הצדדים.

אי לגד היצהר הוסכס והותגה ביו הצדדיס כדלהמו:

גללי:

1. המבוא להסכם מהווה חלק בלתי נפרד הימנו.

2. כותרות הסעיפים בהסכם זה הינן לנוחות ההתמצאות בלבד ואין לתת להן כל משמעות בפירוש ההסכם. 

הסימיו;

ג מוסכם בין מי אונו ובין סביון שעליה לשאת בשיעור של 2.1696 מעלותו של מאסף ביוב 461, זאת  בהתאם
לטבלת החלוקה הטצ׳יב כנספח א׳. חלקה של מי אונו בעלות המאסף עומד על כ 54.596 ממנו, כאמור במכתב 
מטעם רשות המים מיום 6.11.18, המצ״ב כנספח ב? כמו כן מוסכם בין שני הצדדים כי שיעור חלקה היחסי של 
סביון בעלויות לא ישתנה. אם ישתנה הנתון של 54.596 מסיבה כלשהי תישאר החלוקה ביניהם לפי המפורט 
בסעיף 4 להלן. חלקה של מי אונו בפרויקט מאסף 461 )54.596 כאמור לעיל( יתחלק בין תאגיד מי אונו לבין 
תאגיד סביון ע״פ יחס תרומות השפכים של הרשויות קרית אונו וסביון למאסף הביוב, ע״פ תוכנית האב לשנת 
2040, דהיינו סביון 575 מ״ק יומי וכ-ס2,62 תושבים וקריית אונו 9,995 מייק יומי וכ־ 55,000 תושבים. מאחר
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ועלות הפרויקט של הנתוז קו מאסף 461 היסה 6,858,005+ ₪ כולל מע״מ סבאן שסביון תשלם לסי אונו סך של 
1,012,957 ₪ כולל מע״מ.) שיעור המע״מ 17% אם ישתנה הםע״מ תשתנה העלות בהתאם(. לאחר התשלום 

תמריא מי אונו לסביון חשבונית מס קבלה בהתאם.

4. יובהר, כי ההסכם חינו עבור כמות השפכים המצוינת בלבד דהיינו 575ט״ק ליום )כ- 210אלף מ״ק לשנה(.  סי
אונו תתקין מד j עלות התקנת המד תשולם ע״י סביון למי אונו(. במד זה תבוצע מדידה של הכמות המוזרמת על 
ידי סביון. סביון תישא באחריות הבלעדית מבחינה סביבתית ומכל הבחינות ביחס לאותה כסות. יודגש כי מי 
אונו תסרב לקבל מעבר לחריגה של מעל ל 15% מהכמות השנתית של 210אלף מ׳יק )להלן ״החריגה,׳ ( 
וכי סביון תפעל למציאת פתרון לאותה כמות נוספת. ובכל מקרה סביון תשלם למי אונו בגין כל הכמות 
המוזרמת )הן המוסכמת והן החריגה ככל שזו לא תעלה על 15 אחוזים(, את התעריף הנקוב בסעיף 7 להלן. יחד 
עם זאת, סביון תהא רשאית להזרים שפכים בכמות החורגת בהיקף של % 5 נוספים מהכמות השנתית }להקו : 
״החריגה הנוספת(. ובסך הכל עד % 20 חריגה מהכמות השנתית. בסקרה של חריגה נוספת כאמור, תישא סביון 
בתוספת תשלום באופן יחסי בגין תחזוקת הקו, בהתאם להיקף החריגה הנוספת, שיעור התוספת יהיה בהתאם 
לשיעור החריגה הנוספת )על אחוז אחד של חריגה נוספת יהיה שיעור התוספת אחוז אחד ובן" הלאה( לצורכי 
דוגמא והמחשה בלבד, ככל שההריגה הנוספת תעמיד על 4%, קרי על 19% בסה״כ, תוסיף סביון על תעריף דמי 
התחזוקה הקבוע בסעיף 7להלת 1.887 ש״ח למ״ק(, שיעור של 4% ובסה׳יכ יעמיד התעריף בגין החריגה הנוספת 

על 1.965 שקלים חדשים לכל סי׳ק.

5. יודגש כי הסכם זה אינו מסדיר את נ^שא הזרמת השפכים של סביון דרך שטח השיפוט של מי אינו או תשתיות 
אחריה

6. הסכם זה אינו כולל הקמה ותחזוקה של מערכות ומתקנים להולכת שפכים, ככל שיידרשו בעתיד.

7. סי אונו יהא אחראי לתחזוקת קו מאסף 461 בקטע השייך למי אונו בלבד וכן לנשיאה בכל ההוצאות והעלויות 
הכרוכות בכך )מותנה בתשלום סביון »ל חלקה בתחזוקת הקו כפי שספורט כדלהלן(. מי אונו יהיה אחראי לכל 
נזק אשר ייגרם לסביון בשל תחזוקה לקויה וכן לנזקים הנובעים מתחזוקה לקויה. יודגש, כי סביון אחראית 
לשפכיה ולנזקים הנובעים מאיכות שפכיה. לאחר תחילת פעילות הקו, בגין תחזוקתו תשלם סביון לטי אתו סך 
של 1.887 ש׳יח למ״ק בתוספת סע״מ. התשלום מבוסס על תעריף רשות המים למי אונו לשרותי ביוב בלבד 
,בניכוי תשלום סביון לאיגח־ן. התשלום יתעדכן בהתאם לתעריפי רשות המים בניכוי התעריף שמשלמת סביון 
לאיגודן. אחת לחודשיים, תעביר סביון למי אתו קריאה של כמות השפכים ומי אתו ימציא חשבון עסקה עפ״י 
התעריפים הנ״ל +מע״מ. לאחר התשלום ימציא מי אינו חשבונית מס. חשבון העסקה ישולם תוך 80 ימים מיום 

שהומצא לסביון.

סועד יאיפו תשליט חסימת היחסי

8. לאחר כל תשלום שמי אינו תשלם עבור עבודות מאסף 461, סביון תשלם למי אינו עד ולא יאוחר מחליף הרבעון 
הראשון של שנת 2021, בכפוף לאישור משרד הפנים לתב״ר לסביון, את חלקה היחסי ממועד קבלת דרי שת
תשלום בגזברות סביון דרישת תשלום כאמור תכלול פירוט בדבר חלקן היחסי של מי אתו וסביון, בסו כן. 
לדרישת התשלום יצורף העתק מחשבון הקבלן ואסמכתא לתשלום החלק היחסי על ירי מי איני. סי אתו 
תמציא לסביון חשבונית סס לאחר התשלום ,למען הסר ספק הסכם זה יכנס לתוקף עם אישור תב״ר המו עצה

על ירי משרד הפגים .סביון תעשה את כל מה שמוטל עליה, על מנת שתב״ר זה יאושר ע״י משרד הפנים.

9. יובהר, כי על אף האמור בס• 4 לעיל, ככל שעלויות הביצוע בפועל של עבודות מאסף ביוב 461 ישתנו בה תאם
לנתונים שיתקבלו מרשות מקרקעי ישראל ואשר יאושרו על ידי רשות המים, יחול האמור כלהלן:

א. ככל שעלויות ביצוע בפועל של עבודות מאסף ביוב 461 יהיו גבוהות מהעלויות המפורטות בתחשיב,  תשלם
סביון למי אונו את התוספת היחסית לתשלום כפי שיקבע בתחשיב וספי שיאושר על ידי רשות המים, וזאת 

תוך 45 ימים ממועד קבלת דרישה לתשקים מפורטת מאת מי אונו.

כ ככל שעלויות ביצוע בפועל של עבודות מאסף ביוב 461 יהיו נמוכות מהעלויות המפורטות בתחשיב. תשיב  מי
אונו לסביון את יתרת סכום המימון ששולם ביתר על ידי סביון, וזאת תוך 45 ימים ממועד קבלת דרישת 

תשלום מתאימה מאת סביון.
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המועצה ראש לשכת
מקומית מועצה

סביון
אקייית

10. למען הסר ספק מובהר ומוסכם בזאת, כי רשות מקרקעי ישראל ו/או מי מטעמה יהיו אחראים לביצוע עבודות 
מאסף ביוב 461, וכי מי אונו י/או מועצה מקומית סביון לא תישא בכל אחריות לביצוע ולאו לטיפול ו/או לניהול 
ו/או לפיקוח ו/או לתחזוקת ו/או לתקינות ו/או למניעת ליקויים ר.או לשמירה על מאסף ביוב 461 טמן הקמתו.

11. כל צד להסכם זה ידאג לביטוחים המתאימים מטעמו לכיסוי אחריותו. בסכומי ביטוח ובגבולות אחרי ות
ראויים. הצדדים יכללו זה את זה במבוטחים נוספים. הביטוחים יכללו סעיף אחריות צולבת וסעיף ויתור על 

זכות התחלוף זה בלפי זה.

שוחת

12. התאגיד לא יהיה רשאי לנתק איץ חיבור סביון לקו המאסף ו/או למנוע ר/או להגביל את השימוש הנעשה בו  על
ידי סביון ביחס לכמויות הנזכרות בסעיף 4 לעיל. דהיינו עד לכמות של 575 מייק ליום בתוספת סטייה 

מקסימלית של עד 54!15.

15. לא יהיה תוקף לכל שינוי, תיקון, גריעה או תוספת להסכם זה אלא אם השינוי ייערך בכתב וייחתם על ידי  שני
הצדדים.

14. הצדדים מתחייבים לא להעביר, או להסב, או להטחות, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, באיזה אופן שהוא,  את
התחייבויותיהם או זכויותיהם על פי ההסכם, וזאת מבלי לקבל את הסכמתו ואישורו של הצד השני  מראש

וככתב. והכל בכפוף לכל דין.

15. כל ויתור או השהייה או הימנעות של מי מהצדדים מנקיטת פעולות על פי הסבם זה או מכוחו, לא יראוה 
כוויתור על זכות הנתונה לו מכוח ההסכם או מכוח החוק ולא בוויתור על זכותו לממשן במועד מאוחר יותר.

16. הסכם זה ממצה את כל המוסכם בין הצדדים וכל הסדר ו/או הבטחה ו/או מצג ו/או התחייבות שנעשו  בין
הצדדים, ביו בעל פה ובין בכתב, ביו במישרין ובין בעקיפין, עובר להסכם זה, בטל ומבוטל.

17. הסכם זה טעון אישור דירקטוריון של מי אונו ומליאת המועצה של סביון.

18. הסכם זה יועבר לידיעת הממונה על התאגידים ולאגף הנדסה ביחידת הממונה.

ולראיה באגו על החתום

 מי אוח בע׳׳ממועצה מקומית סביון

 על ידי מורשה החתימה מטעמהעל ידי מורשה החתימה מטעמה
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המועצה ראש לשכת
מקומית מועצה

סביון
naflj א'

הצעה סופית רשות המים עם הנללת סביון

לתאגיד עלות סה״ב מאסף בגין פיצו׳
קי״םו ביוב תשוקלל ממוצע שפכים תרומת  שימוש

בתשתית תאגיד

₪ % % % % %

18,993,231 47.42% -11.0% 58% 47% 63% אונו מי
1,956,306 4.88% 5% 4% 5% תקווה מי

865,775 2.16% 2.16% 1.60% 2.40% סביון!
14,267,926 35.63% 11.00% 2)4.63% 25.30% 24% שקמה מי

3,966,258 9.90% 0% 10% 23% 4% גן רמת מי

40,049,577 100.0% 100% 100% 100% סה״כ

865,775
147,182 17%

1,012,957 ₪

מע״מ

לתשלום סה״נ סביון

מוטי: אני מעלה להצבעה את אישור הסכם מי אונו-

הצבעה: אושר פה אחד.

אישור פרוטוקולים

מוטי: אני מעלה להצבעה את אישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 16/20 מתאריך  02
בדצמבר 2020 :

הצבעה: הפרוטוקול אושר פה אחד.

מוטי: אני מעלה להצבעה את אישור פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 17/20 מתאריך  02
בדצמבר 2020 :

הצבעה: הפרוטוקול אושר פה אחד.
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דוחות כספיים לשנת 2019

מירי: סוקרת את הדוח הכספי, מה שחשוב הוא שסיימנו את השנה ביתרה של 706,000 ₪  כאשר
העודף המצטבר הוא 816,000 ₪ וזאת לאחר שקיבלנו לפני 7 שנים גרעון של כ- 13 מיליון ₪ והינו 
לפני מינוי חשב מלווה לרשות. היום אנחנו במצב מצוין ומועמדים לקבל את התואר "רשות איתנה". 

משרד הפנים אישר את הדוח לכן אין צורך לאשר בפני המליאה.

ריכוז תברי״ם

מוטי: יתרת הכסף בקרנות היא 2,960,000 ₪.
נציג את התברי״ם בשני אופנים: תברי״ם שאנו רוצים לסגור ולהחזיר לתקציב השוטף, ותברי״ם 

פתוחים. סך כל ריכוז התברי״ם שאנו רוצים לסגור הוא 619,153 ₪. אני מעלה להצבעה את אישור 
סגירת התברי״ם והשבתם לקרנות: 

הצבעה: סגירת התברי״ם אושרה פה אחד.

ודבר■□ לסגירה שנח 2020

העחת בתבר יתרה שנתי שריון + ביטע כנסות ה סה'כ השתתפות מקרנות הכנסות תקציב חשבון שם תבר מספר
27' 299,729 300,000 300,000 300,000 הפסלים גן 488

2,019 49,653,348 49,655,367 49,655,367 49,655,367 קהילת■ מרכז השלמת 514
0 810,000 810,000 810,000 810,000 מועצה משרד■ שיפוץ 530

אש״ח 90 העביר לא הסביבה איסת משרד -47,315 885.315 838.000 838,000 928.000 הסביבה איכות תבר 534
9,146 750,854 760,000 760,000 760,000 580

0 900.000 900.000 900,000 900,000 כושר חדר שיפוץ 585
IUID 52,021 6,056,344 6,108,365 1,108,365 5,000,000 6.100,000 עבי תכליתי רב ספורט אולם הרחבת 592

1.329 348,671 350,000 350,000 350.000 בשכונה משהקים מתקני 599
1 394,999 395,000 395,000 395,000 אש וגילו■ בטיחות 602
1 929,999 930,000 930,000 930,000 622

47.485 537,515 585,000 585,000 585,000 אשנולו לוי סבואת צומת שדרוג 632
4 184.996 185.000 185,000 135,000 ביוב מתקן שיפוץ 638

672 479.328 480.000 480,000 430,000 קבורה שסח הכשרת 647
החחבזרר. משרד ■37,667 706.627 668,960 381,860 287,100 740,000 קבלנית עבודה קרסו שביל 651
הפיס מפעל 462 500,000 500,462 213,462 287,000 500,000 ספר בת■ ורהום צעד רכישת 655

תושבים השתתפות 144.164 921,186 1,065,350 105,350 960,000 960,000 הדק ובס החורש רח' מדרכות סליל' 661
2 הפיס מפעל מש"וו 3.868•שראל,+ אפריקה משיה 182.000 6,536,000 6,718,000 5,868,000 850,000 6,536,000 ק עבי הציפורים ושביל ציבור׳ גן 663

779 6,499,221 6,500,000 6.500,000 6,500,000 קבלנית עבודה כבישי□ ריבוד 665
2 90.998 91,000 91,000 91.000 קבלנית עבודה גזם עמדות 667

9,023 1,440,977 1,450,000 1,450,000 1,450,000 קבלנית עטדת וביוב מים תשתיות 670
0 370,000 370,000 370,000 370.000 קבלנית עבודה מדרכות החלפת 671

החחבזרר. משרד 390,000 390,000 150,000 240,000 390,000 קבלניות עבוחת םיכביש צביעת 673
0 90,000 90,000 90.000 90,000 קבלנית עבודה עלמין בית עבוחת 676

החימר משרד 1,259 898,741 900,000 30.000 870,000 900,000 תשע״ה קיץ שיפוצי 678
8 199.992 200.000 200,000 200.000 אולמות מחוג 680

החימר משרד 1 341,704 341,705 305,705 36,000 341,705 ציבור מבני הנגשת 682
819 397.426 398.245 393.245 398.245 ■לדי וגני בורים צ גנים בטיחות 684

75 539,925 540.000 540,000 540,000 חשמל עםדות 686
938 194,062 195,000 195,000 195,000 קבלניות עבו' שלטי - מידע מסכי 687

9,372 860,628 870,000 870,000 870,000 ■לרם גן הקמת 691
4,617 445,383 450,000 450,000 450,000 קבלניות עבודות שורשים נזק■ 693

75,000 75,000 75,000 75.000 קבלניו עבי כבישים וצביעת תמחר 697
2,634 152.366 155,000 155,000 155.000 698

45.000 45,000 45,000 45.000 קבלניות עבודות ילדים לגן מצללה 699
433 429,567 430,000 430,000 430,000 מצלמות קבלניות-תבר עבודות 705

1 249.999 250,000 250,000 250.000 ספור אולם הנגשת קבלניות דות1עב 707
59 169,941 170,000 170,000 170,000 המועצה מבנה קבלניות עבודות 708

8,701 141.299 150,000 150,000 150,000 גם סביון תיעוד קבלניות עבודות 709
1 999,999 1,000,000 1,000,000 1,000,000 קיץ שיפוצי קבלניות עבודות 710
0 300,000 300,000 300,000 300.000 וביוב מים עבוחת 714
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המועצה ראש לשכת

הערות בתבר ■תרה שנת* שריון + ביצוע המסות סה״ב השתתפות מקרנות המסות תקציב חשבון ש□ תבר מספר
200.000 200,000 200,000 200,000 iuh ונילו״ בטיחות עבודות 715

1 1.229.999 1.230.000 1,230,000 1.230,000 חשמל תבר עטדות 716
300,000 300,000 300,000 300,000 בביה״ס משווק״ם פיסת הקמח 717

33.347 16.653 100.000 100,000 100,000 בביה׳ס בניה שטח■ להגדלת תב״ע 718
260 99.740 100.000 100,000 100,000 בטחון אמצע■ הבלניות עבוזזת 720
45 349.955 350,000 350,000 350,000 ומדרכות כבישי□ קבלניות עבודות 721

התחבורה משרד 250.000 250.000 50.000 200,000 250.000 נביש■□ צביעת קבלניות עבודות 722
16,103 208.897 225. סס ם 225,000 225,000 וספורט שעשועים מתקני קב עבודות 725

0 550.000 550,000 550,000 550,000 וביוב מים קבלניות עבודות 726
50.000 50,000 50,000 50,000 ומזיקים שריפות למניעת טיפול 728

1.000.000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 תשע"רו קיץ שיפוצי עבודות 729
1 75.000 75.000 75.000 75,000 עלמין בית תשתיות עבוחת 731

278 149.722 150.000 150,000 150,000 עלמין בת קבלניות עבוחת 733
64 169.936 170,000 170,000 170,000 ספר בית תומך קיר קבלניות 734

0 1.200.000 1,200.000 1,200.000 1.200,000 חשמל קבלניות עבודות 738
5.343 244.657 250.000 250,000 250,000 א ובילו■ מוסדות קבלניות עבודות 739
1,339 1.398.661 1,400,000 1,400,000 1.400,000 קיץ שיפוצי קבלניות עבודות 744

100.000 100.000 100,000 100.000 הנדו באולם •ציע הבלניות עבוחת 747
98.416 401.584 500,000 500,000 500,000 רגל קט מנרש קבלניות עבודות 748

500.000 500.000 500,000 500.000 ספר בבית קבלניות דות1עב 750
19.891 212.109 232.000 232,000 232,000 ביטחון אמצעי קבלניות עבודות 751

400.000 400,000 400,000 400,000 חדשים מים קוו■ קבלניות עבודות 752
1 79.999 80,000 80.000 80,000 ומצלמות בטחון קבלניות עבודות 753

750 99,250 100,000 100,000 100,000 הרך לגיל המרכז קבלניות עבודות 755
619,153 95,503,301 96,122.454 8,212,742 87,909,712 95.987.317 סה״כ

23.12.20 ב תרשימה שליחת לאתר לרעיימה נוספו באדום המסומנים הנדברים

מוטי: אני מציג לפניכם את ריכוז היתרה בתברי״ם הפתוחים שמסתכמת ב-000, 6,125
מיליון ₪.

3.1.21 ליום פתוחים ׳תרהבתברים

הערות תקציב יתרת שריון + ביצוע שריון ביטע הכנסות סה״כ השתתפות קרנות תקציב חשבון שם פרויק מספר
ישראל אפריקה 48,641 2.401,359 93.085 2,308,274 2,450,000 350,000 2.100,000 2,450.000 אפריקה חב ביס גיחות תוספת 481•
ממשלה משרד• 23,779 1,106,289 20.651 1.085.638 1,130.068 110,068 1.020,000 1,130.068 ושיפורים שינויים 538

83,950 1.706,050 4,680 1.701,370 1,790,000 1.790,000 1,790.000 ■הוד גני מקבת פחיקט 555
4,469 670,531 670,531 675,000 675,000 675,000 מים תשתיות 596
1.734 698,266 698,266 700,000 700,000 700,000 קבלנית עבודה מיס מדי החלפת 652
4.302 345,698 345,698 350,000 350,000 350,000 )חיטך( תשתיות תקשוב ציוד 654

הלוואה 140.292 22.459.708 192.671 22.267,037 22.600.000 8.000,000 14.600.000 22,600.000 קב ‘עב הותיקה סביון ביוב השלמת 660
210,269 41.731 41.731 252,000 252.000 252.000 קבלנית עבודה חטה מעברי התקנת 664

380.000 380.000 380.000 380.000 380.000 קבלנית עבודה אש וגילוי בטיחות 668
49,153 300,847 90.910 209,937 350.000 350,000 350.000 אפ'• מתחם תנסן 689
4.028 55,972 55,972 60,000 60,000 60,000 מחשוב תשתיות השלמת 690
5.197 394,803 394,803 400,000 400,000 400,000 קבלניות עבודות הסנקה תחנות 695

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ציבוריים ושטחים מוסדות בטיחות 702
152,170 1.197.830 31.823 1.166,007 1.350.000 1.350,000 1.350.000 לד תאורת החלפת קבלניות עבוחת 704

2.412 897.588 897.588 900,000 900.000 900.000 ושתילה גיזום קבלניות עבודות 706
180.000 220,000 220.000 400,000 400.000 400.000 קבלנ ‘עב ביטחון אמצע• של התקנה 711

5.313 258.687 258.687 264,000 264.000 264,000 ספורט אולם קבלניות עבודות 712
51.567 348.433 6.000 342.433 400.000 400.000 400.000 עלמין בית עבודות 713
32,803 317,197 8,190 309.007 350,000 350,000 350,000 ציבור מוסדות שיפוץ ‘קבל עבודות 719

181,119 368,881 368.881 550,000 550,000 550,000 ומשאבות הסנקה תחנת ‘קב עבודות 723
375,000 375.000 375.000 375.000 375.000 צב ים ושטח מוסדות בטי' עבודות 724
175,000 175.000 175.000 175,000 175.000 אש גילוי1 מוסדות קבלני עבודות 727

-161.465.52 2.487 157,513 157.513 160,000 160.000 160.000 ספורט באולמות אש כיבו■ עבודות 730
2.240.000 71.823 2.168,178 2.240.000 2.240.000 2.240.000 וביו מים תשתיות קבלניות עבודות 732

התחבורה משרד 98.125 451,875 4.867 447.008 550.000 50.000 500.000 550.000 כבישים צביעת קבלניות עבודות 735
326.573 323.427 323.427 650.000 650,000 650.000 שורשים נזקי קבלניות עבודות 736

21.273 38.727 38.727 60.000 60.000 60,000 מזיק■□ למניעת קבלניות עבודות 737
0 1.120.000 5,217 1.114,783 1.120.000 1.120,000 1.120.000 1 מוסדות בטיחות קבלניות עבודות 740

79,803 770,197 4,563 765.634 850,000 850.000 850.000 ומדרכות כבישים קבלניות עבודות 741
התחבורה משרד 694.523 105,477 79.013 26.464 800,000 560,000 240.000 800.000 צובות תנועה מעגל קבלניות עבודות 742

21.713 578.287 9.098 569.189 600,000 600.000 600.000 ושתילה גיזום חבר קבלניות עבי 743
*■,מנז עם הסכם ע״פ 350,000 350.000 350.000 350.000 ציפו שגדל פיתוח קבלניות עבודות 745

הפיס מפעל 1.795,158 79.842 65.637 14.205 1.875.000 1.755,000 120,000 1.875.000 וולטאיט פוטו מערכת התקנת עבי 746
292.794 107.206 107.206 400.000 400.000 400.000 םו מוסדות רינגשת קבלניות עבודות 749
922,972 27,028 27,028 950,000 950,000 950.000 דורשי□ מים מוני קבלניות עבודות 754

91,333 908,667 5,203 903,464 1,000.000 1.000,000 1,000.000 תשפ קץ שיפוצי קבלניות עבודות 756
התחבורה משרד 71.321 28.679 17.410 11.269 100,000 70.000 30.000 100.000 כרם האתרוג הנוף קבלניות עבודות 757

176.025 23.975 23.975 200,000 200,000 200.000 נגב" בגינות מתקנים קבלניות עבי 758
114,150 5.850 5.850 120,000 120.000 120.000 מרתפים תוכנית הכנת תבר 759
350.000 350,000 350.000 350.000 משחק גני קבלניות עבודות 760
134.391 65,609 7.537 58.072 200,000 200.000 200.000 שנתיים רב שתילת קבלניות עבי 761

100,000 7,471 92,530 100,000 100,000 100.000 השקיה מערכות שידרוג עבדות 762
164,150 5,850 5.850 170,000 170,000 170.000 נו שרות׳ ץ שיפ עבודות 763

הערות תקציב •תרת שריון + ביצוע שריון ביצוע הכנסות כ סר." השתתפות קרנות תקציב חשבון שם פראק מספר
31,708 38,292 9,471 28,821 70,000 70,000 70,000 מוב צינורות החלפת קבלני עבודות 764

170,000 170,000 170,000 170,000 ספורט לאולמת צ"ילרים התקנת 765
החינוך משרד 36,000 36,000 30,000 6,000 36,000 אקוסטית כיתר. עבודות 766

6.125,298 41,880.770 710,841 41.169,929 48,006,068 10,895.008 37,111.000 48,006,068 סר.״כ
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אישור משרת רכז נוער במימון משרד החינ וך 

דנה : במסגרת ועדת החובה למניעת שימוש בסמים ואלכוהול בקרב הנוער, ולאחר חשיבה יחד ,  
מצאנו לנכון לגייס רכז נוער, שיעבוד בשעות לא שגרתיות ויסתובב ברחבי היישוב, בעיקר בפארקים.  

משרד החינוך מממן רכז נוער )זו משרה סטטוטורית ( בסך של 130,00 ₪ בשנה כך שנצטרך  
להוסיף )עלות מעסיק( מקסימום 20,000 ₪ בשנה. מבחינת תנאי סף אנחנו רשאים להוסיף תנאים  

בהתאם  לצרכים של היישוב שלנו . 

מוטי : זהו  תפקיד סטטוטורי, שכר הברוטו יהיה כ-9500  ₪ לחודש.  אני מעלה להצבעה את אישור  
משרת רכז נוער-  

הצבעה : אושר פה אחד.    

 

 מינוי מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור 

מוטי : במהלך חודש מאי 2019 יצאה המועצה להליך איתור פומבי לבחירת מבקר/ת פנים וממונה על  
תלונות הציבור, זאת בהתאם לתנאי הסף אשר נקבעו על ידי משרד הפנים. מועמדים אשר עמד ו  

בתנאי הסף זומנו לראיון בפני ועדת איתור בהתאם להרכב שנקבע על ידי משרד הפנים  ועליו נמנ ו,  
בין ה יתר, נציגים מטעם משרד הפנים, ההסתדרות ונציג ציבור. לאחר בחינת המועמדים החליטה  

ועדת האיתור להמליץ על בחירה במר יניב הדסי לתפקיד, זאת לאור התרשמות חברי הועדה ממנו.  
לפיכך מתבקש אישורכם למינויו של מר יניב הדסי לתפקיד מבקר הפנים וממונה על תלונות הציבור  
של המועצה. כמו כן אישורכם מתבקש להעסקתו בהיקף של 50% משרה, בשכר התחלתי בשיעור  
90% משכר מנכ"ל בהתאם להנחיות משרד הפנים  לתפקיד האמור, אשר נכון למועד זה הינו שווה  

ערך לשכר חודשי בסך של 9,500 ₪. אני מעלה להצבעה את אישור המינוי-  

הצבעה : המינוי אושר פה אחד.   

 

אישור תנאי העסקה של גזברית המועצה  

חודש   במועצה בתחילת  לסיים את תפקידה  עתידה  לוין,  מירי  רו"ח  המועצה,  גזברית   מוטי:  כידוע 
פברואר הקרוב. לפיכך יצאה המועצה להליך איתור פומבי לבחירת גזבר/ית, זאת בהתאם לתנאי הסף  
זומנו   מתוכם  לתפקיד,  מועמדותם  את   הגישו  הפנים.  11  משתתפים  משרד  ידי  על  נקבעו  אשר 
המועמ דים,   אשר עמדו בתנאי הסף, לראיון בפני ועדת  איתור בהתאם להרכב שנקבע על ידי משרד  
בחי נת   ציבור .  לאחר  ונציג  ההסתדרות  הפנים,  משרד  מטעם  נציגים  היתר,  בין  נמנו,  ועליו  הפנים 
המועמדים החליטה ועדת האיתור להמליץ על בחירה ברו"ח  ליבי יעיש בארם ככשירה ראשונה לתפקיד,  
זאת לאור התרשמות חברי הועדה ממנה. הומלץ  גם   לבחור במר ראובן סלע ככשיר שני ובגב' קרן  
יפרח ככשירה שלישית, למקרה בו המינוי לא יצא אל הפועל. לפיכך מתבקש אישורכם  למינויה של רו"ח  
התחלתי   בשכר  של  100%  משרה,  בהיקף  והעסקתה  המועצ ה,  גזברית  בארם  לתפקיד  יעיש  ליבי 
בשיעור  85%  שכר מנכ"ל בהתאם להנחיות משרד הפנים לתפקיד האמור, אשר נכון למועד זה הינו  
שווה ערך לשכר חודשי בסך של  כ-   18,000  ₪.  אני מעלה להצבעה את אישור המינוי של רו"ח ליבי  

יעיד בארם ואישור תנאי העסקתה-   

הצבעה : המינוי אושר פה אחד.       

 



 

 

 

מוטי : בעקבות סיום תפקידה של רו"ח מירי לוין כגזברית המועצה ואישור מינויה של  רו"ח ליבי יעיש  
בארם לתפקיד זה, מתבקש אישור מליאתה מועצה לשינוי בזהות מורשה החתימה, כך שבכל מקום  

בו הוסמכה רו"ח מירי לוין לשמש כמורשת חתימה מטעם המועצה, תחליף אותה רו"ח ליבי יעיש  
בארם, כמורשת חתימה במקומה. אני מעלה להצבע ה את אישור ליבי יעיש כמורשת חתימה-  

הצבעה : אישור ליבי כמורשת חתימה אושר פה אחד.     

 

אישור מינויה ותנאי העסקתה של הגב' תמי בן נביא כמנהלת  מחלקת חינוך  

מוטי : הגב' תמי בן נביא נבחרה במכרז שפורסם על ידי המועצה, נערך ואושר  בתאריך  18/09/2019  
ומטעם זה מתבקש אישורה של המליאה למינוי ולשכרה .  לפיכך אב קש להעלות להצבעה את  איש ור  
הגב' תמי בן נביא כמנהלת מחלקת חינוך ב 100% משרה ,90% שכר בכירים, שזהו כיום שכר של  

 . . ₪ 19,130

הצבעה : המינוי אושר פה אחד . 

 

אישור הגדלת משרתה של הגב' חתונה מיכאלי- גם כמזכירת מנכ"ל   

מוטי : גב' חתונה מיכאלי עובדת במועצה החל משנת 2007 כמזכירת השירות הפסיכולוגי בהיקף  
של23% משרה. כעת אנו מבקשים לאשרה כמזכירת מנכ"ל בהיקף של 77% משרה. חתונה תמשיך  

את העסקתה כמזכירת מחלקת השירות הפסיכולוגי ותעסוק גם כמזכירת מנכ"ל, סה"כ שניהם יחד  
100%. אני מעלה להצבעה את אישור הגדלת משרתה של הגב' חתונה מיכאלי-  

הצבעה : הגדלת משרתה של חתונה אושרה פה אחד . 

 

 מוטי נועל את הישיבה.   




