
 

 

     

 2021בינואר  06מתאריך  12/01מן המניין מס'  פרוטוקול ישיבת מועצה     

 

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

 דפנה שפיגלמן, רועי הורוביץ. נעדרים: 

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

 

 :וטי פותח את הישיבהמ

במכרז שקיימנו  . ינוארהודיעה על עזיבתה את התפקיד בסוף חודש   הגזברית שלנו  מירי לוין  מוטי: 
  2באראם לגזברית המועצה. ליבי הוזמנה לישיבה ותציג את עצמה. מועמד מס'  נבחרה ליבי יעיש

 נבחרה קרן יפרח.  3ראובן סלע ומועמדת מס' נבחר 

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

  אונו תעובדת בעיריית קריי  אני כיוםוהמקומיות כלומר אחראית על כל הפעילות הכספית ברשות 
 . אחראית על כל המערכת החשבונאית והכספיתכ

 ברוכה הבאה ובהצלחה. מוטי: 

 

 הסכם מי אונו

אני מבקש לקדם את ההסכם מול מי אונו, אני מביא אותו היום לאישור מליאת המועצה ואח"כ   מוטי: 
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  
 . 461לפי התכנון לקו שהולך לכביש תחבר ל סביון, כולל גני יהודה, צריך לההמערבי ש 

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

 . , לא לכל תושבי סביוןריחידות דיו  680 -כ על 

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

 

 

 

 



 

 

 

 מצ"ב ההסכם: 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 - מי אונו אני מעלה להצבעה את אישור הסכם  מוטי: 

 אושר פה אחד.   הצבעה: 

 

 ם יאישור פרוטוקול 

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

 הפרוטוקול  אושר פה אחד.  הצבעה: 

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

 הפרוטוקול אושר פה אחד.  הצבעה: 

 

 



 

 

 

 2019דוחות כספיים לשנת 

₪ כאשר   706,000את הדוח הכספי, מה שחשוב הוא שסיימנו את השנה ביתרה של  סוקרת מירי:  
מיליון ₪ והינו   13 - כ שנים גרעון של ₪7 וזאת לאחר שקיבלנו לפני  816,000העודף המצטבר הוא 

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

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

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

 
    רת התברי"ם אושרה פה אחד.יסג הצבעה: 

 

 



 

 

 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

 שור משרת רכז נוער במימון משרד החינוך יא

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

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

 לצרכים של היישוב שלנו.   בהתאם

אני מעלה להצבעה את אישור  ₪ לחודש.    9500-ר הברוטו יהיה ככזהו  תפקיד סטטוטורי, ש מוטי: 
 - משרת רכז נוער

 אושר פה אחד.    הצבעה: 

 

 מינוי מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור 

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

,  ועליו נמנו   משרד הפניםבתנאי הסף זומנו לראיון בפני ועדת איתור בהתאם להרכב שנקבע על ידי 
, נציגים מטעם משרד הפנים, ההסתדרות ונציג ציבור. לאחר בחינת המועמדים החליטה  בין היתר 

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  

משרה, בשכר התחלתי בשיעור   50%כמו כן אישורכם מתבקש להעסקתו בהיקף של של המועצה. 
לתפקיד האמור, אשר נכון למועד זה הינו שווה  משכר מנכ"ל בהתאם להנחיות משרד הפנים   90%

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

 המינוי אושר פה אחד.   הצבעה: 

 

  גזברית המועצהקה של אישור תנאי העס

חודש    מוטי:  במועצה בתחילת  לסיים את תפקידה  עתידה  לוין,  מירי  רו"ח  המועצה,  גזברית  כידוע 
פברואר הקרוב. לפיכך יצאה המועצה להליך איתור פומבי לבחירת גזבר/ית, זאת בהתאם לתנאי הסף  

הפנים.   משרד  ידי  על  נקבעו  זומנו    11אשר  מתוכם  לתפקיד,  מועמדותם  את   הגישו  משתתפים 
איתור בהתאם להרכב שנקבע על ידי משרד  ר עמדו בתנאי הסף, לראיון בפני ועדת  אש   ,המועמדים 

ציבור.  ונציג  ההסתדרות  הפנים,  משרד  מטעם  נציגים  היתר,  בין  נמנו,  ועליו  בחינת   הפנים    לאחר 
ליבי יעיש בארם ככשירה ראשונה לתפקיד,  המועמדים החליטה ועדת האיתור להמליץ על בחירה ברו"ח  

לבחור במר ראובן סלע ככשיר שני ובגב' קרן     גם  מות חברי הועדה ממנה. הומלץזאת לאור התרש
למינויה של רו"ח  יפרח ככשירה שלישית, למקרה בו המינוי לא יצא אל הפועל. לפיכך מתבקש אישורכם  

בארם   יעיש  המועצה ליבי  גזברית  ולתפקיד  של  ,  בהיקף  התחלתי    100%העסקתה  בשכר  משרה, 
ל בהתאם להנחיות משרד הפנים לתפקיד האמור, אשר נכון למועד זה הינו  שכר מנכ"  85%בשיעור  

אני מעלה להצבעה את אישור המינוי של רו"ח ליבי    ₪.  18,000   -שווה ערך לשכר חודשי בסך של כ 
   -יעיד בארם ואישור תנאי העסקתה

    המינוי אושר פה אחד.    הצבעה: 

 



 

 

 

בעקבות סיום תפקידה של רו"ח מירי לוין כגזברית המועצה ואישור מינויה של  רו"ח ליבי יעיש   מוטי: 
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  
 - את אישור ליבי יעיש כמורשת חתימה מורשת חתימה במקומה. אני מעלה להצבעה בארם, כ

    אישור ליבי כמורשת חתימה אושר פה אחד.  הצבעה: 

 

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

  18/09/2019בתאריך  הגב' תמי בן נביא נבחרה במכרז שפורסם על ידי המועצה, נערך ואושר   מוטי: 
ר  וש יאלהעלות להצבעה את   לפיכך אבקש   ומטעם זה מתבקש אישורה של המליאה למינוי ולשכרה. 

שכר בכירים, שזהו כיום שכר של   90%משרה,  100%הגב' תמי בן נביא כמנהלת מחלקת חינוך ב 
19,130  ₪ .. 

 המינוי אושר פה אחד.  צבעה: ה

 

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

כמזכירת השירות הפסיכולוגי בהיקף   2007גב' חתונה מיכאלי עובדת במועצה החל משנת  מוטי: 
משרה. חתונה תמשיך   77%משרה. כעת אנו מבקשים לאשרה כמזכירת מנכ"ל בהיקף של  23%של

את העסקתה כמזכירת מחלקת השירות הפסיכולוגי ותעסוק גם כמזכירת מנכ"ל, סה"כ שניהם יחד  
 - עה את אישור הגדלת משרתה של הגב' חתונה מיכאלי. אני מעלה להצב100%

 הגדלת משרתה של חתונה אושרה פה אחד.  הצבעה: 

 

 מוטי נועל את הישיבה.   


