לשכת מנכ"ל

כ"ב טבת תשע"ט
 30דצמבר 2018
סימוכין199126 :

פרוטוקול ישיבת מליאה ליום 25.12.18
יום שלישי ,יז' בטבת תשע"ט 25 ,בדצמבר 2018

נוכחים:

איתן פטיגרו – יו"ר ,רונן פרידמן ,שמעון אלבז ,חני קרס ,פלג רשף ,זיו שמע ,איתן
ליליוס ,אשר פאהן ,אבי אלטלף ,יוסי לוי ,סוזי בר ואלי פלג.

התנצלו:

יוחנן תורגמן.

השתתפו :דודי זביב ,עו"ד דן אור ,תמיר פוגל ,ישראל שטרסברג ,עופר גומבינר ,יעקב ירקוני,
דינה פרומוביץ ,אילן קומה ,משה ויגדור ,אופירה ביטון ,דגנית שטיניג ,ענת דותן.
רשמה:

גליה שמש

על סדר היום:
 .1הצהרת אמונים
 .2אישור פרוטוקולים.

 .3אישור תכניות עבודה ותקציב .2019
 .4תקן כ"א 2019
 .5מינוי מ"מ וסגנים לראש המועצה ועדכון בדבר הסכמים קואליציוניים.
 .6מינוי ועדות מועצה ובעלי תפקידים.
 .7צו ארנונה 2019
 .8הקצאת קרקע
 .9אישור מועדי ישיבות מליאה לשנת .2019
 .10אישור מורשה חתימה :במועצה מקומית.
 .11אחזקת רכב לראש המועצה ,איתן פטיגרו.
 .12אישור מינויים – משרות אמון
 .13דוח כספי רבעון  3לשנת  - 2018מועצה
 .14אישור תב"רים.
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 .15סגירת תב"רים
 .16השתלמויות חברי מועצה
 .17עדכונים ושונות :מטמנה
יו"ר:

ערב טוב .מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה השנייה לקדנציה זו.
מחייב להגיד כי הדין מחייב אותנו פרסום הקלטות ישיבות המועצה באתר
המועצה ,הדבר תורם לחיזוק ההליך הדמוקרטי ,חיזוק הקשר והמעורבות
של התושב ומעל לכל שקיפות.
בנוסף כל הד יונים יוקלטו ויועברו בשידור חי בפייס בוק .אני מברך את כולנו
בכך שנפעל ללא מורא ,באומץ ונהנה מפרסום פעולתנו ,במקום לחשוש
ממנו .אנא הקפידו על דיונים עניינים ומהותיים ושיח מכבד.
מציין כי אנו ,חברי הנהלת המועצה התכנסנו ודנו בנושא ארוכות.

סעיף  1לסדר היום:
הצהרת אמונים
יו"ר:

עם תחילת עבודת המליאה ,אנו נדרשים להצהיר לשמור אמונים מתוקף
סעיף  35ג' לו המועצות המקומיות .כל אחד מתבקש לחתום על הטופס
שיחולק ולהחזירו למנכ"ל המועצה ,כמו כן אנו מבקשים להכין פלייר גדול
שיתלה בבניין המועצה ,גם עליו נדרש לחתום.
לשון ההצהרה " :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא
באמונה את שלחותי במועצה" .

מחליטים פה אחד
לאשר חתימת הצהרת אמונים
סעיף  2לסדר היום:
אישור פרוטוקולים
יו"ר:

מבקש לאשר פרוטוקולים מיום  16.10.18ומיום  .20.11.18לא התקבלו
הערות לפרוטוקול.

מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול מליאה מיום  16.10.18ומיום 20.11.18
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סעיף  3לסדר היום:
אישור תכניות עבודה ותקציב 2019
ראה פרוטוקול מליאה שלא מן המניין.

מחליטים פה אחד
לאשר תוכניות עבודה ותקציב מועצה לשנת 2019
לאשר תקציב מפעל המים והביוב לשנת 2019
לאשר תקציב קרן הנגישות לשנת 2019
סעיף  4לסדר היום:
תקן כ"א
ראה פרוטוקול מליאה שלא מן המניין

מחליטים פה אחד
לאשר תקני כ"א אך להקפיא תוספת עד לעדכון תקציב שנת 2019
סעיף  5לסדר היום:
מינוי מ"מ וסגנים לראש המועצה ועדכון בדבר הסכמים קואליציוניים.
יו"ר:

צורפו לקובץ המסמכים ההסכמים הקואליציוניים ,בהם נקבע בעלי תפקידים
מקרב נבחרי הציבור.
שימי אלבז ,ממלא מקום וסגן ראש מועצה עד 15.5.21
חני קרס ,משנה לראש המועצה
אשר פאהן ,סגן ראש מועצה.
יוסי לוי ,סגן ראש מועצה עד 15.5.21
איתן ליליוס ,משנה לראש המועצה .עד 15.5.21
רונן פרידמן ,ממלא מקום וסגן ראש המועצה החל מ. 5.21.16-
איתן ליליוס ,סגן ראש מועצה החל מ16.5.21 -
נשאלתי לגבי נספחים .הנספחים הינם טבלת וועדות המועצה.
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ס .בר:

בהסכם עם סיעת "יחד מאמינים בשוהם" סעיף  8.13נרשם " במידה ויצורפו
חברי קואליציה נוספים בהמשך הקדנציה ,סיעת "יחד מאמינים בשוהם" במידה
ותידרש תמסור" ואין המשך.

יו"ר:

מדובר בטעות סופר ,בשל העתק הדבק מהסכמים עם הסיעות השונות.

מחליטים פה אחד
לאשר מינוי מ"מ וסגנים לראש המועצה ועדכון בדבר הסכמים קואליציוניים.
סעיף  6לסדר היום:
וועדות מועצה
יו"ר:

אין שום כוונה שמי שיהיה רשום בוועדה ולא יגיע ,ימשיך לכהן בוועדות.
מי שלא יגיע ,אני מבקש להוציא מכתב ולהודיע על הסרת מועמדות .בנוסף
כל מי שרוצה להשתתף ואינו חבר בוועדה מוזמן להגיע ולקחת חלק
כמשקיף (בוועדות הפתוחות לציבור).
מבקש מכל ראשי הסיעות להעביר פרטי קשר של החברים בוועדות.

י .לוי:

בוועדות הקודמות תמיד בסוף תמיד חברים לא מגיעים ,ולא פעם יושב רק
מחזיק התיק.

ס .בר:

מבקשת שראשי הוועדות ירשמו פרוטוקולים.

א .פטיגרו:

בדירקטוריון חכ"ל ובתאגיד החינוך ,כרגע מאושר לנו  12חברים .פנינו
להגדיל ל 15-טרם נענינו .אי לכך הדירקטוריונים יורכבו משליש חברי
מועצה ,שליש נבחרי ציבור ושליש עובדי מועצה.

שם
הועדה
מליאה

מס'
חברים

הרכב
יו"ר – איתן פטיגרו "שהם שלנו" :
רונן פרידמן
שמעון אלבאז
חני קרס
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13

פלג רשף
זיו שמע
"יחד מאמינים בשוהם":
אשר פהאן
אבי אלטלף
"שווים" :
איתן ליליוס
יוחנן תורג'מן
"שוהם עושים עם הלב":
יוסי לוי
"שוהם בתנופה":
סוזי בר
אלי פלג
תכנון
ובניה:
מליאה

יו"ר – איתן פטיגרו "שהם שלנו"  :רונן פרידמן
שמעון אלבאז
חני קרס
פלג רשף
זיו שמע
"יחד מאמינים בשוהם":
אשר פהאן
אבי אלטלף
"שווים" :
איתן ליליוס
יוחנן תורג'מן
"שוהם עושים עם הלב":
יוסי לוי
"שוהם בתנופה":
סוזי בר
אלי פלג

תכנון
ובניה:
ועדת משנה

יו"ר – "יחד מאמינים בשוהם" :אשר פאהן
"שהם שלנו"
חבר :חני קרס
חבר :פלג רשף
"שווים"
חבר :יוחנן תורג'מן
"שוהם בתנופה"
חבר :סוזי בר

הנהלה

יו"ר – איתן פטיגרו "שהם שלנו" :
רונן פרידמן

5

13

5

11

שמעון אלבאז
חני קרס
פלג רשף
זיו שמע
"יחד מאמינים בשוהם":
אשר פהאן
אבי אלטלף
"שווים" :
איתן ליליוס
יוחנן תורג'מן
"שוהם עושים עם הלב"
יוסי לוי
מכרזים

יו"ר – "יחד מאמינים בשוהם" :אבי אלטלף
"שוהם שלנו"
חבר :זיו שמע
"שווים"
חבר :איתן ליליוס
"שוהם עושים עם הלב"
חבר :יוסי לוי
"שוהם בתנופה"
חבר :אלי פלג

מל"ח

יו"ר – איתן פטיגרו
רמ"ט – דודי זביב
מ.מ יו"ר – שימי אלבאז
 6ראשי מכלולים ומספר  2של מנהל המכלול.
בעלי תפקידי בחירום

ביקורת

יו"ר " -שהם בתנופה" סוזי בר
"שוהם שלנו"
חבר :רונן פרידמן
"שווים"
חבר :יוחנן תורגמן

5

3

6

ביטחון
וחירום

יו"ר" :שהם שלנו"  :רונן פרידמן
"שהם שלנו"
חבר :צביקה קסמן
חבר :ראלי לוי
חבר :אבי שיטרית
חבר :דוד שלטון
חבר :מתי ברוך
"יחד מאמינים בשהם"
חבר :אדירם בני
חבר :בארי גידי
"שווים":
חבר :נפתלי יוסף
חבר :שימרית סלע
"שוהם עושים עם הלב"
חבר :עופר אבו אהרון
"שהם בתנופה":
חבר :איתן בליימן
חבר :בבר אלברט בן שיטרית
משקיפים:
חיים אסא "שוהם עושים עם הלב"
גיל רשמן "שוהם בתנופה"
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אבי שי "שהם שלנו"
ירון הררי "שהם שלנו
אייל טייב "שהם שלנו
גיל רשמן "שוהם בתנופה"
איתן בליימן "שוהם בתנופה"
ועדת ערר
ארנונה

יו"ר – "שהם שלנו"  :עו"ד אורי סקוזה
"שהם בתנופה"
חבר :עו"ד שמעון חזקי
"שווים"
חבר :עו"ד ירון אראל
"מאמינים בשהם"
חבר :רו"ח אמסלם ציון
"שוהם עושים עם הלב"
חבר :רו"ח ועו"ד דיקלה קרני

7

5

תמיכות

יו"ר – "שווים"  :יוחנן תורג'מן
איתן פטיגרו ,ראש המועצה
"שהם שלנו"
חבר :חני קרס
חבר :פלג רשף
"יחד מאמינים בשוהם"
חבר :אשר פאהן
"שוהם עושים עם הלב"
חבר :יוסי לוי
"שוהם בתנופה"
חבר :סוזי בר
משקיפים:
לימור וינסנט "שוהם בתנופה"

7

ועדת
תמיכות
מקצועית

מנכ"ל
גזבר
יועמ"ש

3

מנגנון

יו"ר" -שהם שלנו"  :איתן פטיגרו
"שהם שלנו"
חבר :שימי אלבז
חבר :מנכ"ל ,דודי זביב

ועדות
בחינה
למכרזי
כ"א

נציג מועצה :
איתן פטיגרו ראש המועצה (לעובדים סטטוטוריים).
דודי זביב ,מנכ"ל המועצה (לכל יתר העובדים).
נציגי ציבור:
גילי לבונטין
רחל סבן

מלגות

יו"ר – "שהם שלנו"  :זיו שמע
"שהם שלנו"
חבר :שוש חימי
חבר :דרור ברעם
חבר :עמי פרמונט
חבר :מתן שקד
חבר :עמית שניצר
"יחד מאמינים בשוהם"
חבר :לבנה בן נעים
חבר :אלי יפרח
"שווים"

2

2

13

8

חבר :איתן ליליוס
חבר :יעל הראל
"שוהם עושים עם הלב"
חבר :תומר ויינברגר
"שהם בתנופה"
חבר :מלי שטייר
חבר :שחר טופז
ועדת
תרבות
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יו"ר – "שהם שלנו"  :שני בנד
חבר :נעמה סאמט
חבר :מיכל שלטון
חבר :לימור שגב
חבר :רוקי מויסה
חבר :דליה בוקובזה
"יחד מאמינים בשוהם"
חבר :בת אל פריד
חבר :לאה סדרס
"שווים"
חבר :יוחנן תורגמן
"שוהם עושים עם הלב"
חבר :דולי מוצפי
"שהם בתנופה"
חבר :הילה דוד
חבר :לאה יושע
משקיפים:

איציק שמעון
ועדת נוער
וצעירים

יו"ר – "שהם שלנו"  :חני קרס/זיו שמע
חבר :חן אופיר
חבר :קרן דיקמן
חבר :סער אלאלוף
חבר :גבי ונטורה
חבר :זאב קידר
"יחד מאמינים בשוהם"
חבר :נועה שטרן
חבר :ברונר יונתן
"שווים"
חבר :מאשה שמיר
"שהם בתנופה"
חבר :רחלי דוד
חבר :רז מילגרום

9
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"שוהם עושים עם הלב"
חבר :רונאל שיטרית
שמות
והנצחה

יו"ר – "מאמינים בשוהם"  :אבי אלטלף
"שווים"
חבר :יוחנן תורגמן
"יחד מאמינים בשוהם"
חבר:
"שוהם עושים עם כל הלב"
חבר :סימונה גימלשטיין
"שוהם בתנופה"
חבר :קובי גריאת

תחבורה
תנועה
ותמרור

יו"ר – "שווים" יוחנן תורג'מן
"שהם שלנו" :
חבר :אלון אמיר
חבר :עופר שובל
חבר :אנגלו סרמונט
חבר :עודד פינגלה
חבר :אליעזר בנד
"יחד מאמינים בשוהם"
חבר :אביב דניאל
חבר :קרן סודרי
"שוהם עושים עם הלב"
חבר :ג'קי סספורטס
"שהם בתנופה"
חבר :עופר רק
חבר :אריה אהרון
משקיפים :
זיו שמע "שוהם שלנו"
איתן בליימן "שוהם בתנופה"

5

13

10

ספורט
ואורח חיים
בריא

יו"ר – "שהם שלנו"  :שמעון אלבאז
חבר :אילן אופק
חבר :אורטל מזור יועד
חבר :מתן סרי
חבר :אסנת דרור
חבר :תמי ביקרמן
"יחד מאמינים בשוהם"
חבר :אברהם טל
חבר :צור שטכלר
"שווים"
חבר :נפתלי יוסף
"שוהם עושים עם הלב"
חבר :אייל הרפז
"שהם בתנופה"
חבר :איתן בליימן
חבר :דרור זעירא
יו"ר ועדת עיר בריאה -דר' נעמה סאמנט
משקיפים:
הילה גור " שוהם שלנו"
אבי משיח
ארז סרי
אייל בלומנקרנץ
יפה תורגמן
ארז שושני "שוהם בתנופה"
איתן בליימן "שוהם בתנופה"

ועדת הנחות
נזקק

יו"ר – "שוהם עושים מהלב"  :יוסי לוי
"שהם בתנופה" :סוזי בר

11

13

מטה אס"א
(מאבק בנגע
הסמים +
מיגור
האלימות .

יו"ר – "שהם שלנו"  :איתן פטיגרו
חבר :ערן דרוקמן
חבר :רעות דרור
חבר :איתן מרטון
חבר :יובל גדרון
חבר :חני קרס
"יחד מאמינים בשוהם"
חבר :זאב שוורץ
חבר :שרון ורדי
"שווים"
חבר :מאשה שמיר
חבר :יוחנן תורגמן
"שוהם עושים עם הלב"
חבר :סימונה גימלשטיין
"שהם בתנופה"
חבר :איריס בן ציון
חבר :מלי שטייר
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ועדת
הקצאות
קרקע
מקצועית

מנכ"ל
גזבר
מהנדס המועצה
יועמ"ש

4

ועדה
לשימור
מבנים
ואתרים

יו"ר – "שהם שלנו"  :איתן פטיגרו
"יחד מאמינים בשוהם"
חבר :רפי שליו
"שווים"
חבר :איתן ליליוס
"שהם בתנופה"
חבר :ניר מולכו
"שוהם עושים עם כל הלב"
חבר :חיים אסא

5

תרבות
בצוותא

יו"ר – "יחד מאמינים בשוהם"  :לבנה בן נעים
"שהם שלנו"
חבר :נורית שכטר
"שווים"
חבר :נורית ליליוס
"שוהם עושים עם הלב"
חבר :ז'נו יצחק (זביק)
"שוהם בתנופה"

5

12

חבר :עדי אטלס
קש"ח
ומשלחות

יו"ר – "שהם שלנו"  :יהודה לוין
חבר :רוני ליפץ
חבר :ערן דרוקמן
חבר :אריאלה חמו
חבר :דני שפירו
חבר :פיטר וייס
"יחד מאמינים בשוהם"
חבר :זאב שוורץ
חבר :אבי פרקש
"שווים"
חבר :יוחנן תורגמן
"שהם בתנופה"
חבר :משה פרנקו
חבר :אתי ויינטרופ
"שוהם עושים עם הלב"
חבר :חיים בן לולו

13

ועדת
השקעות
מקצועית

גזבר
מנהל חוזים והתקשרויות
רו"ח

3

כספים

יו"ר – "יחד מאמינים בשהם " אשר פאהן
איתן פטיגרו  ,ראש המועצה
"שוהם שלנו" :
חבר :יובל בן זאב
"שווים"
חבר :איתן ליליוס
"שוהם בתנופה"
צביקה גוטליב
"שוהם עושים מהלב"
חבר :דרור ויינשטיין

5

13

3

ועדת
תרומות

מנכ"ל מועצה :דודי זביב
גזבר מועצה :ישראל שטרסברג
יועמ"ש :

רווחה
ושירותים
חברתיים

יו"ר – "שווים"  :איתן ליליוס
"שהם שלנו" :
חבר :מירב בן זאב
חבר :חנה שיטרית
חבר :רחלי דבוש
חבר :דליה בוקבזה
חבר :נחמה אגרנט
חבר  :איציק ניסים
"יחד מאמינים בשוהם"
חבר :לבנה בן נעים
חבר :מיכל פרוכטר
"שהם בתנופה"
חבר :איריס ציון גאוטה
חבר :שירי כרמל
"שוהם עושים עם הלב :
חבר  :אהובה זרברגר
משקיפים:
ארז שושני " שוהם בתנופה"

גמלאים

יו"ר – "שוהם שלנו"  :אבי משיח
"שהם שלנו" :
חבר :משה להט
חבר :שלום בלק
חבר :גבי ונטורה
חבר :זאב קידר
חבר :זיוה שיבטלובסקי
חבר :
"יחד מאמינים בשוהם"
חבר :שלמה בקיש
חבר :שטקלר מלכה
"שווים"
חבר :תמי שני
"שהם בתנופה"
חבר :סוזי בר
חבר :שושי אבולעפייה
"שוהם עושים עם הלב :
חבר :יחזקאל יצחק

13

14

משקיפים:
יפה תורגמן " שוהם עושים עם הלב"
איכות
הסביבה

יו"ר – "שהם שלנו"  :רונן פרידמן
חבר :ליאורה מדר שפירו
חבר :שלומי סויסה
חבר :יובל גדרון
חבר :אייל רבונה
חבר :אריאלה קרפיבקה
"יחד מאמינים בשוהם"
חבר :אשר פאהן
חבר :רפי שליו
"שווים"
חבר :מאשה שמיר
חבר :יוחנן תורגמן
"שהם בתנופה"
חבר :סוזי בר
חבר :אילן שבתאי
"שוהם עושים עם הלב"
חבר :סימונה גימלשטיין

משקיפים:
אמיר שלו "שוהם בתנופה "
גילי לבונטין "שוהם שלנו"
אהרון נוה "שוהם שלנו"
רוני אמיר "שוהם שלנו"
עופר סלע "שוהם שלנו"
מיכל טוכלר אהרוני "שוהם שלנו"
שיר אקשטיין "שוהם שלנו"
תומר וינברג "שוהם שלנו"
איתן בליימן "שוהם שלנו"
בן פרץ "שוהם שלנו"
ברק פישבויין "שוהם שלנו"
אמנון דוידוף "שוהם שלנו"
גיל רשמן "שוהם שלנו"
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13

חינוך

יו"ר – "שהם שלנו"  :איתן פטיגרו
חבר :איתן מרטון
חבר :יהודה גרוסמן
חבר :שלי רוטה
חבר :חגית סלומון
חבר :פלג רשף
"יחד מאמינים בשוהם"
חבר :אבי אלטלף
חבר:
"שווים"
חבר :איתן ליליוס
חבר :נפתלי יוסף
"שוהם עושים עם הלב"
חבר :רונית פלד
"שהם בתנופה"
חבר :נועה אלול
חבר :רפאל כהן

משקיפים:
צביקה רם "שוהם עושים עם הלב"
ארז שושני "שוהם בתנופה"
רונית לוין "שוהם בתנופה
כנרת שפר "שוהם בתנופה"
דרור בראש "שוהם בתנופה"
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13

13

חינוך
מיוחד
ושילוב

יו"ר – "שווים"  :איתן ליליוס
"שוהם שלנו"
חבר :גלי דוייטש
חבר :דרור בן נעים
חבר :יפעת גרשונוביץ
חבר:
חבר:
"יחד מאמינים בשוהם"
חבר :בת אל פריד
חבר :יעל אויירבך
"שווים"
חבר :יעל הראל
"שוהם עושים עם הלב"
חבר :ספי הניק
"שהם בתנופה"
חבר :ענת ויינשטיין
חבר :ינקו שלמה
משקיפים:
נפתלי יוסף "שווים"
ארז שושני "שוהם בתנופה"

קניות /רכש
ובלאי
ועדה
מקצועית

מנכ"ל המועצה
גזבר המועצה
יועץ משפטי
מנהלת רכש

וטרינריה –
ועדת משנה
איכ"ס

ועדת משנה מקצועית תמונה ע"י ועדת איכה"ס

5

מחשוב -
חדשנות
ועיר חכמה

יו"ר – "שוהם שלנו"  :נועם יעקב
חבר :גיל אדמוני
"שווים"
חבר :מאשה שמיר
"יחד מאמינים בשהם"
חבר :ארן קליין
"שוהם בתנופה"
חבר :עופר וסרמן

5

4

משקיף :זוהר אלקיים

17

דירקטוריון
חכ"ל

יו"ר  :איתן פטיגרו
"שוהם עושים עם הלב"
חבר מועצה ומ"מ  :יוסי לוי
"שהם שלנו"
חבר מועצה :רונן פרידמן
נציג ציבור :אפרת בר /
נציג ציבור  :רקפת הברפלד גרנות/
"יחד מאמינים בשוהם"
נציג ציבור  :אריאל שנהב/
"שווים"
נציג ציבור :דני אולשקר/
"שוהם בתנופה"
חבר מועצה  :אלי פלג
בכירים
מנכ"ל ,דודי זביב
גזבר ,ישראל שטרסברג
מהנדס מועצה :יעקב ירקוני
מנהל אגף איכ"ס :עופר גומבינר

דירקטוריון
חמש

יו"ר :איתן פטיגרו
"שהם שלנו"
חבר מועצה ומ"מ :חני קרס
חבר מועצה :שימי אלבז
נציג ציבור :ליאורה מדר שפירו
נציג ציבור :זאב שוורץ/
"יחד מאמינים בשוהם"
חבר מועצה :אבי אלטלף
"שווים" :חבר מועצה :איתן ליליוס
נציג ציבור :עינת יגר /
"שוהם בתנופה"
נציג ציבור :עופר רק/
"שוהם עושים עם הלב"
נציג ציבור :אריה אהרון
 5בכירים
מנכ"ל ,דודי זביב
גזבר ,ישראל שטרסברג
מנהלת אגף החינוך ,אופירה ביטון.
עוזרת לשכת ראש המועצה ומנהלת גיוס משאבים ,ענת
דותן .מנהלת משאבי אנוש ,דליה בסן.

10/20
8/21

5/20
8/21

9/19
5/19

8/19
10/20
8/21
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12/15

15

דירקטוריון
תאגיד
החינוך
8/21

5/20

8/21

יו"ר: :שוהם שלנו" פלג רשף
חבר מועצה :חני קרס
נציג ציבור :שלומית רום/
נציג ציבור  :גלעד לוין
"יחד מאמינים בשוהם"
מ"מ וחבר מועצה :אבי אלטלף
נציג ציבור :יוסי זעירא/
"שווים"
חבר מועצה :איתן ליליוס
"שוהם בתנופה"
נציג ציבור :אורי ברגמן/
בכירים
גזבר :ישראל שטרסברג
נציג אגף החינוך :נטע לביא ,ענת אפרים ,שרון טל בשן.

12

מחליטים פה אחד
לאשר חברים בוועדות ובדירקטוריונים עפ"י טבלה מפורטת לעיל.
סעיף  7לסדר היום:
צו ארנונה
ראה פרוטוקול מליאה שלא מן המניין.
סעיף  8לסדר היום:
הקצאת קרקע
יו"ר:

צורפו למסמכים פרוטוקולים של וועדת הקצאות קרקע מיום  ,19.7.18ומיום
11.12.18
בנושא הקצאה לתנועת הנוער "הצופים" שבט ראם ובקשה לעמותת "גנאחר"
19

להקצאת קרקע ומבנה.
ס .בר:

הוועדה פעלה עפ"י תבחינים?

ד .זביב :כן.

מחליטים פה אחד
לאשר הקצאת קרקע לתנועת הצופים שבט ראם ברחוב תפן  1שוהם.
לאשר הקצאת קרקע ומבנה לכיתת גן לעמותת גנאחר (גן בלוט) ברחבת עדי
 3שוהם.
סעיף  9לסדר היום:
אישור מועדי ישיבות הנהלה מליאה לשנת 2019
יו"ר:

מבקשים להתחיל את ישיבות הנהלה ומליאה בשעה  .18:00ננסה לאחד ישיבות
הנהלה ומליאה יחד ,במידה ולא יהיה הרבה נושאים על סדר היום.

ישיבות הנהלה
תאריך

נושא

יום
1

שלישי

8.1.19

סיכום וועדות מועצה

2

שלישי

12.2.19

3

שלישי

12.3.19

אישור דוחות כספיים חברות בנות +הרמת כוסית

4

שלישי

14.5.19

צו ארנונה  ,2020תמיכות לעמותות

11.6.19

5
6

שלישי

16.7.19

חינוך -היערכות לשנה"ל

7

שלישי

10.9.19

תקציב מילואים

8
9

29.10.19
שלישי

12.11.19

תוכניות עבודה ,תקציב לשנת 2020

 10שלישי

10.12.19

אישור תאריכי ישיבות  +ועדת הנחות ארנונה.

תאריך

נושא

1

שלישי

29.1.19

סיכום וועדות מועצה

2

שלישי

26.2.19

3

שלישי

26.3.19

ישיבות מליאה
יום

אישור דוחות כספיים חברות בנות +הרמת כוסית

20

4

שלישי

5

28.5.19

צו ארנונה  ,2020תמיכות לעמותות

11.6.19

6

שלישי

30.7.19

חינוך -היערכות לשנה"ל

7

שלישי

24.9.19

תקציב מילואים +הרמת כוסית לראש השנה.

8
9

29.10.19
שלישי

26.11.19

תוכניות עבודה ,תקציב לשנת 2020

 10שלישי

31.12.19

אישור תאריכי ישיבות  +ועדת הנחות ארנונה.

מחליטים פה אחד
לאשר מועדי ישיבות הנהלה ומליאה כפי שנרשמו לעיל בשעה . 18:00
סעיף  10לסדר היום:
אישור מורשה חתימה  :במועצה המקומית שוהם
יו"ר:

מבקש לאשר חתימות .על התחייבות כספית תידרש חתימה של חותם אחד אחד מכל
קבוצה.
קבוצה א':
ראש רשות  -איתן פטיגרו ,ת"ז 4096755-6
מנכ"ל -דודי זביב ת"ז 057083685
קבוצה ב'
ישראל שטרסברג  ,ת"ז 054906797
סגן גזבר ,יוסי פרץ ת"ז  ( 032318040מוגבל עד לסכום ) ₪ 93,900
בהתחייבות שאינה כספית :תידרשנה שתי חתימות של :ראש רשות  -איתן פטיגרו,
ת"ז  4096755-6ומנכ"ל -דודי זביב ת"ז 057083685

מחליטים פה אחד
לאשר בעלי זכויות חתימה במועצה מקומית שוהם.
סעיף  11לסדר היום:
אחזקת רכב לראש המועצה ,איתן פטיגרו.
יו"ר:

בהתאם לחוזר מנכ"ל בנושא שכר ותנאי שרות לנבחרי הציבור ברשויות המקומיות,
פרק ה :תנאי שרות (סעיף א.רכב) ,אבקש אישורכם לאחזקת רכב בגובה  3500ק"מ
21

לאיתן פטיגרו ,ראש המועצה במקום רכב צמוד.

מחליטים פה אחד
לאשר אחזקת רכב לראש המועצה ,איתן פטיגרו.
סעיף  12לסדר היום:
אישור מינויים – משרות אמון
יו"ר:

בהתאם להנחיות משרד הפנים מיום  ,23.10.18סעיף ב .2 .משרות אמון ,בנושא קליטה
מחודשת של בעלי תפקידים במשרות אמון  ,אבקשכם לאשר את מינוי של דודי זביב
כמנכ"ל המועצה ואת שכרו 100% ,משכר מנכ"ל ,השכר אותו משתכר כיום וענת דותן,
כעוזרת ראש המועצה ומנהל גיוס משאבים ואת שכרה 45% ,משכר מנכ"ל ,השכר אותו
משתכרת כיום.

מחליטים פה אחד
לאשר חידוש משרות אמון למנכ"ל המועצה ,דודי זביב ועוזרת ראש
המועצה ומנהלת גיוס משאבים ,ענת דותן.
סעיף  13לסדר היום:
דוח כספי רבעון  3לשנת  – 2018מועצה.
יו"ר:

בהתאם להנחיות משרד הפנים ,אנו נדרשים לאשר את הדוח הכספי .הערות?

מחליטים פה אחד
לאשר דוח כספי רבעון  3לשנת  – 2018מועצה
סעיף  14לסדר היום:
תב"רים
יו"ר:

 .1סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  : )734( 2018השתתפות משרד התחבורה
במימון פרויקט תחבורתי של סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  ,2018בעלות
של  . ₪ 71,429בהרשאה להתחייב משרד התחבורה  )70%( ₪ 50,000 :והשתתפות

22

המועצה מ -ק.ע.פ.)30%( ₪ 21,429 .מקורות מימון  :משרד התחבורה 50,000 :
 .₪קרן עבודות פיתוח .₪ 21,429 :
 .2מכשירי קשר וממסר ( : )735תקציב בסך  100אלפי  . ₪מצ"ב מכתב נפרד.

מקורות מימון :משרד הפנים .₪ 40,000 :השתתפות התקציב הרגיל.₪ 60,000 :
ס .בר:

בנושא ממסר מוטורולה ,התחייבות משרד הפנים הינה ל 90-יום מיום
 ,30.7.18האם עדיין זה בתוקף? משום הזמן עבר.

י  .שטרסברג :אישור בדיעבד ,לאור הערות שקיבלנו ממשרד הפנים .נרשם תחילה בתקציב
רגיל ואושר .קיבלנו הנחיה להעביר לתב"ר .יותר עניין פרוצדורלי.

מחליטים פה אחד לאשר את התב"רים הבאים:
א .מכשיר קשר וממסר (: ) 735
 ₪ 60,000מקור מימון :העברה מתקציב רגיל
 ₪ 40,000מקור מימון :משרד הפנים
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס .₪ 100,000
ב .סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת )734( 2018
 ₪ 50,000מקור מימון :משרד התחבורה
 ₪ 21,429מקור מימון :קרנות הרשות.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 71,429

סעיף  15לסדר היום:
סגירת תב"רים
יו"ר:

מובאים לאישור סגירת תב"רים בהם הפרויקטים הסתיימו או לא היו בהם
פעילות מעל  12חודשים .במקביל מעדכן כי היום ביקרנו במשרד הפנים,
ונפגשנו עם מנהל המחוז .אנחנו בין הרשויות היחידות שיגישו תב"רים רב
שנתיים.
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מחליטים פה אחד לאשר את סגירת התב"רים הבאים:
 .1סימון כבישים והתקני בטיחות )628( : 2016
הפחתה בסך  ₪ 19,716מקור מימון :קרנות הרשות
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 51,713
 .2סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת :)682( 2017
הפחתה בסך  ₪ 15,124מקור מימון :קרנות הרשות
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 56,305
 .3אולם ספורט שלהבת בשכונת כרמים ( : )468
הפחתה בסך  ₪ 417,340מקור מימון :קרנות הרשות
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 6,232,660
 .4אולפנא ישיבה-מבנה : ) 562( 8
הפחתה בסך  ₪ 373,539מקור מימון :מוסדות ותרומות
הפחתה בסך  ₪ 242,820מקור מימון :קרנות הרשות
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 5,908,071
 .5פיתוח ועיצוב חצר לימודי ת -בית ספר ניצנים (:) 568
הפחתה בסך  ₪ 38,781מקור מימון :קרנות הרשות
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 428,219
 .6הנגשת כיתה לליקויי שמיעה מקיף דתי אזורי שלהבת ()622
הפחתה בסך  ₪ 5,233מקור מימון :משרד החינוך
תוספת תקציב בסך  ₪ 256מקור מימון :קרנות הרשות
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 25,023
שדרוג מבני ציבור ,נוער ותרבות :) 610( 2016
הפחתה בסך  ₪ 103,924מקור מימון :קרנות הרשות
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 296,076
 .7משרדי מחלקת רווחה ( : ) 556
הפחתה בסך  ₪ 80,117מקור מימון :קרנות הרשות
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סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 1,039,833
ריכוז:
-

 7תב"רים הסתיימו בעודף.
 1תב"ר הסתיים בגירעון
 1תב"ר הסתיים באיזון.
 1תב"ר לא בוצע
סה"כ תב"רים :10

סעיף  16לסדר היום:
השתלמויות חברי מועצה
יו"ר:

צרפנו למסמכים חוזר מנכ"ל  . 4/2017אנו מעודדים השתלמויות חברי מועצה
וכל עוד חוזר מנכ"ל מאפשר כדי שתעשה את עבודתכם טובה יותר למען
הציבור ,אנו בעד .המלצנו השתתפות של עד  50%בפעילות המפע"ם או של
מרכז שלטון מקומי .אנו נפרסם מי יצא ומי קיבל מימון וכמובן ננהל איזון
כדי שכולם יצאו.

א .פאהן:

גם השתלמויות נקודתיות של סגנים?

פ .רשף:

בוועדת קשרי חוץ הנהגנו נוהל שכל גוף שמקבל תקצוב מהמועצה ,נותן
דיווח .חושב שזה חשוב גם לזיכרון האירגוני שיהיה סיכום ,נוהל מה היה
והסקת מסקנות וכו.

א .פאהן:

לא נשמע לי הגיוני שאם אני הולך להרצאה אני נדרש לשלם חצי.

יו"ר:

אם אני חבר יוצא לסדנא של תיק תיכנון בת  10מפגשים ( ,אני אישית
שילמתי  100%שיצאתי) נראה לי שהשתתפות של  50%מראה דמי רצינות.
מה גם שזה לא ייצור זילות בכספי ציבור.
אם אתם רוצים השתתפות מועצה של  100%בואו נצביע.

א .פאהן:

אותו דבר גם למנכ"ל וגזבר?

ח .קרס:

מה הקשר לעובדי מועצה?
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א .ליליוס:

אפשר לעשות  2קורסים לכל חבר מועצה חדש על חשבון המועצה וכל קורס
מעבר בהשתתפות.

יו"ר:

רוב הקורסים הם חינמיים ,כמו המפע"ם .נכון שיש קורסים שעולים כסף,
הם בעיקר קורסים בשילוב אוניברסיטאות .אם אתם חושבים אחרת תציעו.

י .לוי:

מציע פשרה של  30%השתתפות חבר מועצה ו 70% -מועצה .לשלם  50%ע"י
חבר מועצה זה הרבה כסף.

ס .בר:

אולי אפשר לשקול את סוגי הקורסים וחשיבותם לפעילות חבר המועצה.
לכלים מקצועיים יש משמעות.

יו"ר:

מקריא לכם מתוך החוזר" :מועצת הרשות המקומית רשאית לאשר מימון
השתלמויות מקצועיות ,באופן מלא או חלקי ,לחבר מועצה מכהן באחת
הוועדות ברשות המקומית ,במטרה לסייע לו ברכישת הידע המקצועי הדרוש
לביצוע תפקידו ,וזאת בהתקיים התנאים הבאים :תכני הלימוד עוסקים
בנושאים שהם בתחום פעולתן של הוועדות שבהן מכהן חבר המועצה
ונדרשים ,באופן ישיר ומובהק ,לצורך מילוי תפקידו .ההשתלמויות הנעשות
ע"י הרשות המקומית או ע"י משרד הפנים לרבות באמצעות המפעמים ,או
ע"י מרכז שלטון מקומי בלבד ובכלל זה לחברי מועצה חדשים .למען הסר
ספק מובהר ,כי רשות מקומית לא תהיה רשאית לשאת בהוצאות השלמות
של חברי מועצה ,לרבות השתתפות חלקית ,אם היא נערכת ע"י גופים אחרים
ובכלל זה גופים פרטיים .השתתפות בהשתלמות והמימון יאושרו ע"י מועצת
הרשות המקומית תוך שמירה על עקרונות השוויון ביחס לכלל חברי המועצה
ולאחר בחינה כי התמלאו כל התנאים המחייבים אישור.

א .פאהן:

לא יכול להיות שחבר שהולך להשתלמות צעירים וזה התיק שהוא מחזיק
צריך לשלם חצי .מספיק שאנחנו מתנדבים .

א .ליליוס:

אולי לפחות לאפשר קורס אחד על חשבון הרשות?

ח .קרס:

אולי נבדוק קודם איזה קורסים חיוניים?
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יו"ר:

מבקש להבדיל בין שני הדברים ,יש הבדל בין השתתפות בכנס או לימודים.

י .לוי:

אני חושב ,שאם אתה מוצא לנכון שחבר מועצה זה או אחר יועיל לו קורס
מסוים ,זה יהיה לשיקולך.

פ .רשף:

יצירת מוטיבציה לאנשים להתמקצע בנושים שהם עוסקים בהם מסוים,
לבין אחריות אישית .תשלום דמי רצינות לעניין .אבל בין  50%ל 100%-יש
הבדל רב .אני חושב שעיקרון השתתפות של  30%דמי השתתפות של חבר
מועצה ,הגיונית.

יו"ר:

אני מציע שנסכם ,בלימודים השתתפות  50%על חשבון חבר מועצה 50% ,על חשבון
המועצה .בכנסים  20%על חשבון חבר המועצה ו 80%-על חשבון המועצה .מקובל?

מחליטים פה אחד
לאשר דמי השתתפות של חברי מועצה בכנסים בערך של  20%ובלימודים .50%
סעיף  17לסדר היום:
עדכונים ושונות
יו"ר:

בהמשך לשאילתה שהוגשה ע"י חברת המועצה ,סוזי בר ,להלן תשובתי:

.1לפני חודשים ספורים נסגרה מטמנת ברקת בצו בית משפט ,האם לקראת סגירת
המטמנה או אחרי סגירתה נערכה בדיקה עיי הקרן לנזקי קרקעות ו/או על יד המשרד
לאיכות הסביבה ו/או משרד הבריאות ו/או המועצה ?
המשרד להגנת הסביבה ביצע פיקוח מקצועי שוטף על פעילות המטמנה,
ובמסגרת זאת בוצעו ביקורת תקופתיות .לא ידוע למועצה על ביקורות של
המשרד להגנת הסיבה לאחר סגירת האתר.
משרד הבריאות אינו גורם המעורב בהליך רישוי עסק או בהליך הפיקוח
על פעילותו של האתר.
המועצה ביצעה בדיקות באמצעות חברה המתמחה בתחום זה ובכוונתה
להזמין בדיקות נוספות בעתיד הקרוב.
שיקום המטמנה טרם הושלם .הטיפול בנושא זה ,יבוצע בהתאם
להתפתחויות במסגרתם של ההליכים המשפטיים מול המטמנה.
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במידה וכן מהם תוצאות הבדיקה ?
ממצאי הבדיקה העלו כי ישנן ככל הנראה בעירות בגוף הפסולת בתת
הקרקע.
בחלק מהביקורת של המשרד להגנת הסביבה הוזכרו טענות לגבי מפגעי
ריחות.
 .2האם נעשה תסקיר השפעה סביבתית ובריאותית על ההשלכות הכרוכות
בהקמת מטמנה (הכוונה למטמנה שנמצאת בהליכי מכרז כעת) ?
בהתייחס לאתר הנוסף ,נשוא שאלה זו (התא הצפוני-מטווח הישן) ,הנושא
מטופל באופן בלעדי ע"י רשות מקרקעי ישראל .מסמכי המכרז פומביים
ופורסמו באתר של רמ"י .יצוין כי במסגרת הליכי הכנת המכרז העבירו
המועצה והמשרד להגנת הסביבה ,התייחסות והערות למסמכי המכרז.
.3באיזה אזור מגן(רדיוס ) מקידוח לוד  8נמצאת מטמנת ברקת והמטמנה
שבהליכי מכרז?
הרדיוס הרלוונטי הוא רדיוס ב' ורדיוס ג' .
א .פלג:

מבקש לדעת מה הסטטוס של המטמנה?

יו"ר:

חברי הנהלה עודכנו ואני מעדכן גם אתכם .אנחנו נלחמים בכל חזית
אפשרית כולל בבתי משפט מול המטמנה הישנה .רישיון העסק נלקח מהם.
בעלי המטמנה גוררים אותנו כל פעם להליכים משפטיים כל פעם בטענה
אחרת ,עליות לא פשוטות .בנוסף קיימים הרבה נזקים .המטמנה פעלה
בצורה פושעת .רק לאחרונה קרס קו ביוב.

תושבת:

איפה אמצעי הפיקוח שהיה אמור להיות על המטמנה? המשרד להגנת
הסביבה ,אולי לא כדאי לסמוך עליהם.

יו"ר:

הגיע יזם חדש שזכה במכרז .הודענו לו חד משמעית שלא אני כראש
הרשות ולא מליאת המועצה ,נאפשר להתנהלות כפי שנעשה עד היום,
משום שאף אחד לא יודע לפקח על הדברים ולכן לא נאפשר ולא ניתן היתר
למטמנה.
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א .פלג:

איפה נכשלנו במעקב אחר המטמנה?

יו"ר:

לא נכשלנו .בשלוש ארבע שנים אנחנו מנסים לסגור את המטמנה בהליכים
משפטיים  .המשרד להגנת הסביבה ומשרדים נוספים פעלו ועשו הכל
להשאיר את המטמנה פתוחה בטענה של שיקום .בטענה של שיקום בעל
המטמנה עבד  . 24/7הכניס עבודות לילה של משאיות שלמות.

ס .בר:

האם הם עדיין עובדים?

יו"ר:

לא .נפגשנו שלוש פעמים עם השר להגנת הסביבה נפגשנו עם מנהלי
המחוזות .מעורבים ממנהל מקרקעי ישראל ,חברת מקורות ,וועדת הפנים.

ס .בר:

איך קורא שמטמנה אחת שנסגרת ועל אותו תא שטח מוקמת מטמנה
נוספת.

יו"ר:

זה תא שטח אחר.

ס .זר:

שטח ליד נפתחת מטמנה חדשה שמשפיעה לנו על איכות החיים שלנו .אף
אחד לא חשב על צדק סביבתי ,זהום הקרקע ,האוויר?

יו"ר:

מבחינת צדק סביבתי זו אשמת המדינה שלא יצרה אלטרנטיבה.

ס .בר:

למשרד איכות הסביבה יש חלופות ,למה רק בשוהם?

יו"ר:

אנחנו כמועצת שוהם ,לא פח זבל של המדינה .זה שהמדינה כשלה
בתפקידה לאתר מטמנות ,לא אומר שאנחנו צריכים לסבול .סבלנו מספיק
ונלחם ביחד.

תושב:

כמה זמן תוכל לא לחתום על היתר?

יו"ר:

עד שבג"צ יחליט אחרת.

ס .בר:

לא נעשה גם תהליך של צדק הליכי.
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תושב:

איך אנחנו יכולים לשקם את מה שקורה? ההטמנה לא התבצעה נכון ,איך
מונעים תחלואה?

יו"ר:

כל החומה שצמודה לכביש  444בסכנת התפרקות .אם נצטרך למנוע ולטפל
מידי  ,נקציב כסף לשיקום מידי עד שבית המשפט יכריע.

א .פאהן:

מציין שכל הערבויות של הקבלן בסך  ₪ 1,800,000מומשו.

יו"ר:

אני לא מוכן לתת למי שהרס ויצר את הפגע לשקם ,גם אם הוא מוכן .אני
מוכן שהמדינה תביא כל אחד שישקם את הפגע והם ישלמו על השיקום.
במקביל אני מנסה לבחון יזמות חדשה לשיקום ,כולל פנייה לקרן לשיקום
מחצבות ,לקרן לנזקי קרקעות .פונים כל מי שאפשר ומוצאים לסיור
בשטח .אני פונה לכל מי שיכול לעזור ומודה לחבר המועצה יוסי לוי אשר
מפעיל את קשריו בכנסת .מודה ליועצים המשפטיים שלנו שהולכים איתנו
למאבק .מאבק לא רק שלי אלא של כל אחד מהציבור ורק ביחד ננצח.

ס .בר:

הזכרת ממצאים של בדיקות.

יו"ר:

תאי ביערות של שריפה כתוצאה מגז ופסולת של גזם ובניין .עדיין עושים
בדיקות כדי לדעת מה נדרש בכדי לשקם .יש לא מעט תושבים פעילים
שעוזרים לנו בכדי להגיע לתוצאות הכי נכונות.

א .פלג:

מכניסים לתביעה רק את המפעיל?

יו"ר:

את כולם.

ד .פרומוביץ :גם את המהנדסים של החברה.
א .פלג:

האם גם מינהל מקרקעי ישראל ,שנתן את האישור?

יו"ר:

אנחנו לא יכולים לתבוע את המינהל.
יש עבודה ומי שרוצה לקחת חלק בבקשה .אנו רואים בציבור שותף מלא.
מה שנעשה ביחד נצליח ליצור הרתעה .הסברנו ליזם שלא ניתן לעשות מה
שהיה.
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אנחנו רואים ורוצים באזור המטווח המשטרתי (המחצבה החדשה/מכרז
חדש) לייעוד תעשייה .הצענו ליזם אלטרנטיבה ,לבנות מהגובה הקיים
ועד לגובה  00ואף להמשיך ,קרי במקום למלא פסולת ,לבנות תעשייה
עתירת ידע .פנינו לשר להגנת הסביבה וביקשנו .הסברנו.
י .לוי:

הסברנו שהתושבים מוכנים לסגור את הכביש אם יידרש.

יו"ר:

תודה לכל מי שהגיע .
מזל טוב לצעיר חברי המועצה ,זיו שמע ליום הולדתו.
עדכון קל ,היום בשעה  20:30מתקיים טקס עובד מצטיין מרחבי .הפקחית שלנו
מיטל כהן זכתה.
חובת תאגוד מים ,עבר אתמול בחקיקה .נביא לדיון מעמיק במליאת המועצה.

תמה הישיבה
ריכוז החלטות:
נושא

מס'
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הצהרת אמונים

חתימות

2

אישור פרוטוקולים

לאשר פרוטוקולי מליאה מיום  16.10.18ו20.11.18 -

3

אישור תוכניות עבודה ותקציב
2019

לאשר תוכניות עבודה ותקציב לשנת 2019
לאשר תקציב מפעל המים והביוב לשנת 2019
לאשר תקציב קרן הנגישות לשנת 2019

4

תקן כ"א

לאשר תקני כ"א אך להקפיא תוספת עד לעדכון תקציב שנת 2019

5

מינוי מ"מ וסגנים לראש
המועצה ועדכון בדבר הסכמים
קואליציוניים

לאשר מינוי מ"מ וסגנים לראש המועצה ועדכון בדבר הסכמים
קואליציוניים.

6

מינוי ועדות מועצה ובעלי
תפקידים

לאשר מינוי ועדות מועצה ובעלי תפקידים

7

צו ארנונה 2019

לאשר צו ארנונה לשנת .2019

8

הקצאת קרקע

לאשר הקצאת קרקע לתנועת הצופים שבט ראם ברחוב תפן 1
שוהם.
לאשר הקצאת קרקע ומבנה לכיתת גן לעמותת גנאחר (גן בלוט)
ברחבת עדי  3שוהם

31

9

אישור מועדי ישיבות
הנהלה/מליאה 2019

לאשר מועדי ישיבות הנהלה ומליאה כפי שנרשמו לעיל בשעה
. 18:00

10

אישור מורשה חתימה :במועצה
מקומית

לאשר בעלי זכויות חתימה במועצה מקומית שוהם.

11

אחזקת רכב לראש המועצה,
איתן פטיגרו

לאשר אחזקת רכב לראש המועצה ,איתן פטיגרו.

12

אישור מינויים -משרות אמון

לאשר חידוש משרות אמון למנכ"ל המועצה ,דודי זביב ועוזרת
ראש המועצה ומנהלת גיוס משאבים ,ענת דותן.

13

דוח כספי רבעון  3לשנת – 2018
מועצה

לאשר דוח כספי רבעון  3לשנת  – 2018מועצה

14

אישור תב"רים

לאשר תב"רים 735 : 734

15

סגירת תב"רים

לאשר סגירת תב"רים :622 :568 :562 :554 :511 :468 :682 :628
556 :610

16

השתלמויות חברי מועצה

לאשר דמי השתתפות של חברי מועצה בכנסים בערך של 20%
ובלימודים .50%

17

עדכונים ושונות

מענה לשאילתה

-----------------------איתן פטיגרו
ראש המועצה

---------------------דודי זביב
מנכ"ל המועצה
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