



'/סיון/תשע"חל
2018יוני,13

52451ס/


 11.6.2018מיום  13/18פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 

ליאתשוחט,ננהחן,ז'אנהכהן,איגוריקובוב,חיוןדוד,נחוםיעקב,טלאשכנזי,נוכחים: 
ליאוראגאי,ליאתבןבסט,עוזיאהרון,אפיגוטמן,ימיתקרקוקלי,סבחיוסף,עופרבוזי.

איילהברטה.חסרים:

גילמנכ"להעירייה,רו"ח–יועמ"שהעירייה,עופרתודר–עו"דשלומיתשפינדל: נוכחים
מנהלתלשכתראש–דוברהעירייה,יוניתדלאל–גזברהעירייה,אורןקורנפלד–גבריאל

העירייה,יואללוי.

 על סדר היום: 

ביטולשניחשבונותלאפעיליםבבנקמרכנתילבסניףאוריהודה,חשבונותמס' .1
.138934,138932

 .2018הצגתפעילותחצישנתיתשלהשיטורהעירונילשנת .2

 הנחתהחלטותועדתהנחותבארנונהעלשולחןהמועצה. .3

 שינוייםבהרכבועדותהעירייה. .4

 מינוימ"ממנהלרכשומלאי. .5

 מ.ע.-אישורלעבודהנוספתלשניעובדיםמ.נו .6

 אישורחוזהחכירהעםתנועתאמונה. .7

 אישורנוהלקבלתמתנותוטובותהנאהלעובדיעירייהונבחריציבור. .8

 
 18:05נפתחה בשעה הישיבה 

ביטול שני חשבונות לא פעילים בבנק מרכנתיל בסניף אור יהודה, חשבונות  – 1סעיף 
 138934, 138932מס' 

 ראש העירייה:
מבקשתלאשרביטולשניחשבונותלאפעיליםבבנקמרכנתילבסניףאוריהודה,חשבונות

.138934,138932מס'
 רו"ח גיל גבריאל:

ששימשואתהאכיפהבעברואנולאמשתמשיםבהםהיום,איןצורךזהחשבונותישנים
להשאירחשבונותבליפעילותואנומבקשיםלסגוראותם.

 ראש העירייה:
מיבעד?

בעד:פהאחד.
החלטה:מאשרים.











 סבח יוסף ועופר בוזי הצטרפו לישיבה
 

 1820הצגת פעילות חצי שנתית של השיטור העירוני לשנת  – 2סעיף 
 ראש העירייה:

 שנתייםכפי אתהנתוניםהחצי שיציג מפקדהשיטורהעירוני, בואני, בפנישאורן הוצגו
ובפנימפקדתחנתמסובים.

 אורן בואני:
.2018לשנתמציגמצגתבנושאפעילותחצישנתיתשלהשיטורהעירוני

 ראש העירייה:
תודהרבה,יישרכוח.


 הנחת החלטות ועדת הנחות בארנונה על שולחן המועצה  – 3סעיף 

 ראש העירייה:
החלטותועדתהנחותבארנונהעלמחיקתחובותעפ"י–מבקשתלהניחעלשולחןהמועצה

לפקודתהעיריותועלפינוהלמחיקתחובותשלמנכ"למשרדהפנים:339-ו338סעיפים
חייביםלפי6-,אישרההסכמיפשרהל23.4.2018ועדתהנחותבישיבתהמתאריך .1

לפקודתהעיריות.339סעיף
₪.507,876הסכוםהכולללמחיקה

חייביםלפי4-,אישרהמחיקתחובותל23.4.2018ועדתהנחותבישיבתהמתאריך .2
לפקודתהעיריות.338סעיף

 ₪.208,535.7הסכוםהכולללמחיקה

חייביםלפי6-,אישרההסכמיפשרהל16.5.2018ועדתהנחותבישיבתהמתאריך .3
 לפקודתהעיריות.339סעיף

 ₪.2,648,289הסכוםהכולללמחיקה

,אישרהמחיקתחובותלחייבאחדלפי16.5.2018ועדתהנחותבישיבתהמתאריך .4
לפקודתהעיריות.338סעיף

₪.1,677.10הסכוםהכולללמחיקה
רנונה,שהונחועלשולחןהמועצה,מותניםבאישורכלהסכמיהפשרהשלועדתהנחותבא

 משרדהפנים.


 שינוי בהרכב ועדות העירייה   – 4סעיף 
 ראש העירייה:

הוחלףיניבדאוןבאילהברטה.בטעותהובאלאישורמועצה4.12.17בישיבתמועצהמיום
טההואהמינויהחלפתיניבדאוןבאיגוריקובוב.אנומודיעיםכיהמנוישלבר7.5.18מיום

בתוקףולאהמינוישליקובובשהובאבטעות.
איגור,אתהרוצהלהישארבועדתמכרזים?

 איגור יקובוב:
כן.

 ראש העירייה:
,היינואיגוריקובובבועדתמכרזים?7.5.18מיבעדאישורמינויבתוקףשל

בעד:פהאחד.
החלטה:מאשריםפהאחדאישורמינויאיגוריקובובבועדתמכרזים.












 מינוי מנהל רכש ומלאי  – 5סעיף 
 ראש העירייה:

 מבקשתלמנותמנהלרכשומלאיאתרו"חגילגבריאל,גזברהעירייה.
 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

קובעת1998לתקנותהעיריותהסדררכישותוניהולמחסנים,רישוםוניהולטובין5תקנה
כימועצתהעירייהתמנהמנהלרכשואספקהבועדתרכשומלאי.

 ביום מועצתהעיר בעירייה10.2.14בישיבת ואספקה רכש למנהל מונה חמאני דוד מר
מהע שלו הצפויה וההיעדרות שלו הבריאותי המצב להחליפוובשל מבקשים אנו בודה,

שנעמוד כדי רכשואספקה, למנהל גבריאל, גיל רו"ח העירייה, אתגזבר ולמנותתחתיו
בתקנות.

 ז'אנה כהן:
ומיכעתבמקוםדודחמאני?היתהרחלעמיאלבמקוםדודחמאני,לא?

 ננה חן:
מימילאאתמקומושלדודחמאניעדהיום?

 ראש העירייה:
להחודש.דודחמאניחו

 אפי גוטמן:
להיותמישהו זהצריך אתההזמנותשלו. רכשויאשר יהיהמנהל להיותשגיל לאיכול

אחר.
 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

אנחנועושיםאתזהלתקופהקצרה.
 אפי גוטמן:

חלפוןמנהלהרכש,הואקניין?
 רו"ח גיל גבריאל:

הואקניין,הואלאמנהלרכש.
 אפי גוטמן:

אזתמנומישהואחר.
 ננה חן:

תעשוחושביםותביאואתהנושאלישיבההבאה.
 ראש העירייה:

 אנחנומחויביםלזמנים?
 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

לא.
 ננה חן:

מיממלאאתמקומושלדודבועדתמכרזים?
 ראש העירייה:

רחלעמיאל.
 אפי גוטמן:

 ותויועץראשהעיריכוללהיותבתפקידביצועיבעירייה,שמרכז?האםיואלבתורהי
 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

כלעובדעירייהשראשהעירמינתהאותומדרגמסוים,יכוללמלאאתהתפקידהזה.
 ראש העירייה:

הסעיףידחהלישיבההבאה.












 מ.ע-מ.נ ו אישור לעבודה נוספת לשני עובדים  – 6סעיף 
 ראש העירייה:

מ.עלעבודלאחרשעותהעבודה.-התקבלושתיבקשותמשניעובדיםמ.נ.ו
מ.נ.מבקשבעקבותמצבכלכלי.מ.עמבקשלעבודאחה"צכאבבית.

בדומהלאישוריםקודמים,מאשריםמיוםהאישורלשנהובכפוףלחתימהעלטופסניגוד
עניינים.
מיבעד?

בעד:פהאחד.
מאשריםעבודהנוספתלשניהעובדיםמ.נומ.עלאחרשעותהעבודהלמשךשנההחלטה:

מהיוםובכפוףלחתימהעלטופסניגודעניינים.


 אישור חוזה חכירה עם תנועת אמונה  – 7סעיף 
 עוזי אהרון:

אנומבקשיםלדחותאתהסעיףלישיבההבאהשלהסעיפים החומריםלאנשלחואלינו,
שלנו.
 העירייה: ראש

הסעיףנדחהלישיבההבאה.


 אישור נוהל קבלת מתנות וטובות הנאה לעובדי עירייה ונבחרי ציבור  – 8סעיף 
 ראש העירייה:

מבקשתלאשרנוהלקבלתמתנותוטובותהנאהלעובדיעירייהונבחריציבור,המבוססעל
בהתא ציבור ונבחרי עירייה לעובדי הנאה וטובות מתנות קבלת שירותנוהל לחוק ם

התש"מ )מתנות( התש"מ1979-הציבור )מתנות( הציבור שירות תקנות פי1980-, ועל ,
הנחיותנציבותשירותהמדינה,בשינוייםהמחויבים,כפישמתפרסמותמעתלעתוהוראות

לפרסוםנוהלמחייב42.7פרק מתנותוטובותהנאהוזאתעד בנושאפרסים, בתקשי"ר
 מטעםמשרדהפנים.

 יועמ"ש העירייה: –ו"ד שלומית שפינדל ע
אנוצריכיםלמנותועדתמתנותעירוניתשמורכבתממנכ"להעירייהאומימטעמו,גזבר
העירייהאומימטעמוויועמ"שהעירייהאומימטעמו.עלמנתלמנועחששלפגיעהבטוהר

ובותהנאההמידות,עובדיהעירייהאינםרשאיםלקבלבעצמםאובאמצעותקרוביהםט
אומתנות,גםלאמעובדיםאחריםוגםלאמגורמיחוץ.ההוראההזאתלאחלהבמקרים
שזהמתנהלעובדיםלרגליוםהולדת,פרסעלהישגים,תעודותהוקרהאומתנותקטנות

וסבירותשנהוגלתתבנסיבותהעניין.
מו חברי על ציבור, נבחרי של עניינים ניגוד למניעת לכללים לקבלבהתאם נאסר עצה

מתנותוטובותהנאה,ישאתההגדרהבכלליםשלמהזהקבלתטובתהנאה.
 ננה חן:

 חתמנועלתצהיריםבנושא.
 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

משרדהפניםשהתבקשולהוציאהנחיותשלמבקרהמדינה.הביקורתהיתהלהעברנוהכל
ו.עלבסיסזהיצרנואתהתרגוםהמילולילתקשי"ר.מסודרותבאופןארצי,כפישאנועשינ

 טל אשכנזי:
לאביקשוהצהרותהון?

 ראש העירייה:



 הצהרותהוןזהלאקשורלזה.
 

 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 
זכותלרכוש השתלמויות, ספורטובידור, למתקני וכניסה מינוייםלמופעים למשל, כמו
הכל וכיוצ"ב. חבר שק"ם, כמו מיוחדות, הנחות שנותנים לגופים שירותים או נכסים

רשוםבתוךהנוהלשיופץלכם.
 יעקב נחום עזב את הישיבה. 

ברגעשנבחרציבוראועובדמקבלמתנה,הואצריךלנהוגבאחתמשתיהדרכיםהבאות,
אולהחזיראתהמתנהלשולחבצירוףהסברכילפיהנחיותהעירייהוהוראותהחוקהוא
מנועמלקבלאתהמתנה,אושאםהואמחליטשלאלהחזיראתהמתנה,הואמוסרעלכל

כל עם נרשמת המתנה המתנות, והשווילועדת הקבלה מועד אותה, נתן מי הפרטים,
המשוערשלהמתנה.

 איגור יקובוב עזב את הישיבה. 
הקריטריוניםלקבועשוויםשלהמתנותוכלדרךעבודתועדתהמתנותתיעשהבנפרד.


 ננה חן:

אנונכנסיםלתקופתבחירות.בדקתיאתהחוקוהתבררשאףאחדמנבחריהציבורלא
במהציבורית,כגוןמסיבותסיום,אירועיםשלהרשותהמקומית.יכוללעלותעל

 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 
זהקשורלזה?

 ננה חן:
לא,פתחתינושאנוסף.

 ראש העירייה:
אנוכעתדניםרקבסעיףהזה.

 ננה חן:
ישקריטריונים,אנימבקשתלפעולעלפיהן.אנימבקשתלהפיץאתההנחיותלכלחברי

המועצה.
 ראש העירייה:

הןהופצו,תסתכליבמייל.אנימוכנהשתעליאתהנושאהזהבישיבההבאהונדוןבזה.
 אפי גוטמן:

ישליבעיהלגבירישוםהפרוטוקול.
 ראש העירייה:

 ,קיבלתתשובהבמייל.זהגםלאקשורגםלישיבה
 יועמ"ש העירייה: –עו"ד שלומית שפינדל 

מקריאהאתהתשובהשנשלחהבמייללחבריהמועצהבנוגעלתיקוןפרוטוקוליםואופן
הקלדתפרוטוקוליםבזמןאמת.

 ראש העירייה:
מיבעדאישורהנוהל?

בעד:פהאחד.
מאשריםפהאחדאתנוהלקבלתמתנותוטובותהנ עירייהונבחריהחלטה: אהלעובדי

ציבור.
 18:45הישיבה ננעלה בשעה 

 
 

 
    __________________                                                            _________________ 
 

 יונית דלאל                                                                              ליאת שוחט, עו"ד     
 מנהלת לשכת ראש העיר                                                                     ראש העירייה   


