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לכבוד
חברי מועצת העירייה
הוד השרון
שלום רב,
הנדון :הזמנה לישיבת מועצה מן המניין מס' 7/19

הנכם מוזמנים לישיבת המועצה מן המניין מס'  8/19שתתקיים ביום שלישי 30.4.19 ,בשעה 17:00
בחדר ישיבות המועצה ,רחוב בן גמלא  28הוד השרון.
עדכונים של ראש העירייה מר אמיר כוכבי
על סדר היום:
א .הארכת תקופת פיתוח לבקשת עמותת קהילת יונתן
אישור מועצת העיר לבקשת עמותת קהילת יונתן להארכת תקופת הפיתוח הקבועה בהסכם להקצאת קרקע,
עד ליום  .30.4.2021המלצת ועדת הקצאות למועצת העיר מצורפת כנספח א'.
הצעת החלטה:
מועצת העיר מאשרת את בקשת עמותת קהילת יונתן (ע.ר ,)58-039547-3 .אשר חתמה עם העירייה בתאריך
 7.5.2013על הסכם להקצאת קרקע לצורך הקמה ותפעול של מרכז קהילתי דתי ,להאריך את תקופת הפיתוח
הקבועה בהסכם ההקצאה לתקופה נוספת עד ליום .30.4.2021
ב .שינוי הרכב חברי הדירקטוריון – הוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ
מועצת העירייה מתבקשת לאשר את החלפת הדירקטור מקרב עובדי העירייה מר סרג'יו וולינסקי מהנדס
העיר ובמקומו למנות כדירקטור מקרב עובדי העירייה את מר רן היילפרן מנכ"ל העירייה הנכנס.
חוות דעת היועץ המשפטי מצורפת כנספח ב'
ג .אישור עוזר לסגנית ומ"מ ראש העירייה גב' יעל עבוד ברזילי:
בהתאם לסעיף (2ב)( )3לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979-לא תחול חובת עריכת
מכרז על משרות שונות וביניהן גם עוזר לסגני ראש רשות מקומית .מועצת העירייה מתבקשת לאשר,
בהתאם לתקן כוח האדם המאושר ,את העסקתו של מר דיוויד בנאקסס כעוזר לסגנית ומ"מ ראש העירייה
גב' יעל עבוד ברזילי במשרת אמון ,בחוזה אישי בנוסח שפורסם בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים  4/14ו,1/2011-
לפי שכר בשיעור של בין  30%-40%משכר מנכ"ל ובכפוף לאישור משרד הפנים.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת את העסקתו של מר דיוויד בנאקסס כעוזר לסגנית ומ"מ ראש העירייה הגב' יעל
עבוד ברזילי במשרת אמון ,בחוזה אישי בנוסח שפורסם בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים  4/14ו ,1/2011-לפי
שכר בשיעור של בין  30%-40%משכר מנכ"ל וכפוף לאישור משרד הפנים.
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ד .אישור עוזרת לסגן ראש העירייה מר מאיר חלוואני:
בהתאם לסעיף (2ב)( )3לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) תש"מ 1979-לא תחול חובת עריכת
מכרז על משרות שונות וביניהן גם עוזר לסגני ראש רשות מקומית .מועצת העירייה מתבקשת לאשר,
בהתאם לתקן כוח האדם המאושר ,את העסקתו של הגב' ליאור סיביליה דוידזון כעוזרת לסגן ראש העירייה
מר מאיר חלוואני במשרת אמון ,בחוזה אישי בנוסח שפורסם בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים  4/14ו ,1/2011-לפי
שכר בשיעור של בין  30%-40%משכר מנכ"ל ובכפוף לאישור משרד הפנים.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת את העסקתו של הגב' ליאור סיבילה דוידזון כעוזרת לסגן ראש העירייה מר מאיר
חלוואני במשרת אמון ,בחוזה אישי בנוסח שפורסם בחוזרי מנכ"ל משרד הפנים  4/14ו ,1/2011-לפי שכר
בשיעור של בין  30%-40%משכר מנכ"ל וכפוף לאישור משרד הפנים.

ה .מינוי ועדת רכש ובלאי
בהתאם לקבוע בסעיף  5לתקנות העיריות (הסדר רכישות ,ניהול מחסנים ,רישום וניהול טובין) ,התשנ"ח " ,1998על
מועצת העירייה למנות וועדת רכש ובלאי ,שהרכבה מקצועי בלבד ושתפקידה לאשר את רכישות העירייה".
ועדת רכש ובלאי הנה ועדת חובה בכל רשות מקומית .הועדה מופקדת על פעילויות הרכש של הרשות ועל רישומו ,
מדווחת על רישום אי התאמות בין המלאי במחסנים ובין הרישומים בספרים ומחליטה על-דרכי עדכון הרישומים
וכן מחליטה על ייעודם של טובין בלתי ראויים לשימוש ואינם ניתנים למכירה (בלאי) מועצת הרשות המקומית ,
כאמור ,תמנה את ועדת רכש ובלאי.
בעירייה ,הרכב ועדת הרכש  ,המוקמת מכוח תקנות העיריות ,נדרש כי יהיה מקצועי ,בלבד ,ולא יכלול נבחרי
ציבור .לאור הדרישה להרכב מקצועי והצורך במתן ביטוי להיבטים הכספיים והמשפטיים הנוגעים לפעילותה ,
מומלץ ליתן בהרכב הוועדה ייצוג לגזבר העירייה וליועץ המשפטי לעירייה .מצורף כנספח ג'
הרכב ועדת רכש ובלאי-
מנכ"ל העיריה -יו"ר הועדה
גזבר העירייה (או מי מטעמו) -חבר ועדה
יועמ"ש העיריה (או מי מטעמו) -חבר ועדה
מנהל מחלקת רכש -חבר ועדה
מנהלת מדור אינוונטר -חברת ועדה
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת את הרכב וועדת רכש ובלאי בהתאם לסעיף  5לתקנות העיריות (הסדר רכישות ,ניהול
מחסנים ,רישום וניהול טובין) ,התשנ"ח .1998

ו .אישור המלצות הצוות המקצועי למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים ,2019
בהתאם לחוזר משרד הפנים  4/06על תיקוניו .מצורף כנספח ד'
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