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 202068/02/מיום   20203/פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה מספר 
 

 :משתתפים
 נועם אוקס, שמוליק קלמי,  יעקב כהן , שייקה בילו,משה מאיר, שלמה אלימלך  ראש המועצה,  

 , הדר לוי.יצחק סמינה, איתן חןרן פרקר, רפי כהן, עמיר שקרוב, נועם שפר, אריאל עשירי, 
 

 נוכחים:
 יועמ"ש.   -מבקרת המועצה, רונית עובדיה, עו"ד  -גזברית המועצה, לאה מיימון -אידה אוהר 

 
 נעדרו:

 .גוסטבו ליטמנוביץיוסי ג'ברי ,
 

 על סדר היום: 
 

 ישיבה שניה:
 

 ועד מקומי כפר הנגיד.  2021צו מיסים לשנת   .1
 ועד מקומי גן שורק.  2021צו מיסים לשנת  .2
 . ₪ 32,825אישור בקשת תמיכה משרד החינוך  בסך  .3
 . ₪ 1,577,610אישור תב"ר גן ילדים דו כיתתי  .4
 אישור מינוי קארין גזלה לועדת השקעות . .5
 . 50% -משרה ל  30%  -אישור מינוי מהנדס הגדלה מ .6
 . ₪ 400,000סך אישור השתתפות במימון הסדרת כבישים בבית חנן ב .7
 הקצאות. 2 –משרד הפנים מחולק ל   ₪ 422,000אישור תכנון מצוק חופי  .8
 .₪ 250,000אישור תב"ר החלפת כסאות באודיטוריום  .9

 אישור תכנון בית עלמין כפר הנגיד. .10
 התקשרות עם מדריכי חוגים בפטור ממכרז.  .11

 
 

 2021צו מיסים כפר הנגיד לשנת  .1
 

 מאושר פה אחד.החלטה: 
 

 2021מיסים גן שורק לשנת צו  .2
 

 מאושר פה אחד.החלטה: 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 . ₪ 32,825אישור בקשת תמיכה משרד החינוך  בסך  .3
 

טחון למוסדות חינוך על סך של יבקשנו סיוע ממשרד החינוך לרכישת ציוד חרום וב
 .₪ 32,825משרד החינוך אישר השתתפות בסך של  ₪ 65,650

ראש המועצה: מקריא את רשימת הציוד המבוקש ומבקש לאשר את התב"ר בסך של 
65,650 ₪. 

  
 מוסדות חינוך אושר פה אחד.להצטיידות  ₪ 65,650החלטה: תב"ר בסך של 

 
 . ₪ 1,577,610אישור תב"ר גן ילדים דו כיתתי  .4

משרד החינוך הסכום  –הקמת גן ילדים דו כיתתי, מקור המימון לצורך מדובר בתב"ר 
  ₪ 1,577,610הוקצה עפ"י תוכניות , טרם נערך מכרז 

 
 מאושר פה אחד.החלטה: 

 
 

 אישור מינוי קארין גזלה לועדת השקעות .5
חברי ועדת השקעות ניסים דוידוב רו"ח, רחלי פילי מנהלת חשבונות ראשית של המועצה 

 ואידה אוהר גזברית המועצה.
 ל והמינוי של קארין גזלה תואם לנוהל.המועצה פועלת עפ"י חוזר מנכ"

 
 מאושר פה אחד. החלטה: 

 
 

 %50 -משרה ל  %30  -אישור מינוי מהנדס הגדלה מ .6
מבקש לשנות את אחוז המשרה, המהנדס מסביר שבטרם פרסום המכרז  :ראש המועצה

 שעבד עזב ויש צורך במינוי מהנדס על פי חוק.
 

 .מאושר פה אחדהחלטה: 
 

 . ₪ 400,000במימון הסדרת כבישים בבית חנן בסך אישור השתתפות  .7
 היתרה מקרנות הרשות  ₪ 280,000רה ע"ס ומימון של משרד התחב

 
 מאושר פה אחד.החלטה: 

 
 הקצאות 2 –משרד הפנים מחולק ל   ₪ 422,000אישור תכנון מצוק חופי  .8

 בהתאם להחלטת מועצה בעיניין טיפול במצוק החופי
 

 מאושר פה אחד.החלטה: 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 ש"ח 250,000אישור תב"ר החלפת כסאות באודיטוריום  .9
מאחר שתקני הכבאות השתנו לא ניתן לקיים אירועים באודיטוריום ויש צורך בהחלפת 

 הכסאות הקיימים.
 הכסאות באולם הספורט הוחלפו זה מכבר.

 
 אושר פה אחד.החלטה: 

 
 אישור תכנון בית עלמין כפר הנגיד .10

 השתלשלות העניינים בנושא בית העלמין בכפר הנגיד.ראש המועצה: מסביר את 
 נערך דיון בנושא.

 
 . המועצה מחליטה להגיש את התכנית להסדרת בית העלמין בכפר הנגידהחלטה: 

 
 התקשרות עם מדריכי חוגים בפטור ממכרז .11

לצו המועצות המקומיות  )ח( 22התקשרות בחוזים עם מדריכים ללא מכרז לפי סעיף 
"לא הוגשה כל הצעה למכרז, או נדונה הצעה יחידה והועדה  –מועצות אזוריות הקובע כי 

לא המליצה עליה או על הצעה כלשהי, או שהמועצה החליטה שלא לאשר הצעה של ראש 
א)ג( לצו זה, רשאית מועצה אזורית להתקשר בחוזה ללא מכרז, 40המועצה לפי סעיף 

ועצה החליטה על כך ברוב חבריה ולאחר שנוכחה שבנסיבות הענין עריכת לאחר שהמ
 מכרז לא תביא תועלת".

הובהר כי המועצה פרסמה מכרזים להפעלת החוגים הבאים אולם לא הוגשו הצעות 
ובנסיבות העיניין ומאחר שהחוגים אמורים להתחיל לפעול בספטמבר והמדריכים כבר 

 ות המקצועי שפרסום המכרז לא יביא תועלת.מתחייבים לחוגים אחרים סבור הצו
קציונלי, ג'ודו, ציור, נפירוט מפעילי החוגים שלגביהם אושר פטור ממכרז תיאטרון, פו

 פיסול, לגו, טנסאות, עיצוב אופנה, טכנוטריק, כדורשת.
 

 אושר פה אחד.החלטה: 
 
 

 נרשם ע"י רונית עובדיה.
 
 
 

   
 בכבוד רב       
 שלמה אלימלך       
 ראש המועצה       

 
 

 
 


