פרוטוקול מליאה מס' 0102/4
מיום 022/202/4
נוכחים:
ילין חיים,יפרח מאיר,גרין סילביה ,אהרון אלי,דבורי אייל ,טל משה ,ספקטור שמואל,אוזן
אליהו ,קליין זהבה ,ווקרט פליקס ,אגרוביץ אייל ,אור מוטי ,בן ארי רבקה ,קסטרשטיין
אברהם ,מרציאנו דוד ,וילר דני ,וולז'ני בני ,רובין השי ,חוטר דוד ,חנצ'ס יחזקאל ,פזיק
דני ,שנהר אליעזר ,טל גבע ,ראובן פרידמן ,שמעיה אלי ,הפטל גד ,נתיב אבישי ,המאירי
חיים ,גל נועם ,רן גויטע ,אילני שלמה ,פלטין אלי,
חסרים:
לייבוביץ סטלה ,אלנקווה יצחק.
מתנצלים,:
קראוניק סיגל ,צמח דורון ,גליקסר שלמה.
נוכחים קבועים:
מורדי ביטון -מזכיר המועצה
כבי שקולניק – גזברית
יפה בוקובזה –מנהלת חשבונות ראשית
רונית מינקר -דוברת המועצה
יעל אלמקייס -מנהלת הלשכה
אורחים:
מרק מרכוס
על סדר היום:
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מידע.
אישור פרוטוקול מליאה.
ועדים מקומיים.
עדכון חברי מליאה.
אישור תב"רים.
סגירת תב"רים.
אישור בניית בית ספר יסודי במתחם בתי הספר במועצה (ע"פ המלצת הנהלת המועצה).
אישור הסכם לשחרור שטחי אש מצה"ל.
אישור לפתיחת חשבון עזר בבנק דקסיה למענקים של מפעל הפיס ומממנים אחרים לשנת
.2114

 2/מידע -חיים ילין:
א .מים לחקלאות לנגב:
קיימות  3תכניות להבאת מים לנגב המערבי והמזרחי (כ 211-מיליון
קו"ב) בשיתוף ראשי המועצות עם סילבן שלום  -שר הנגב והגליל,
ישראל כץ  -שר התחבורה ויאיר שמיר -שר החקלאות.
להלן התכניות:
 .1הבאת מים מותפלים לחקלאות.
 .2הבאת מים מהרכבת (נחל איילון) ולהחדיר אותם לחולות ראשון לציון
וחיבורם לשפד"ן.
 .3הקו המזרחי לשפד"ן.
ב .כביש :030
 4משרדים מגויסים לנושא ,המגמה לחזור לתכנית המקורית של  4 -מסלולים
אנו אמורים לקבל השבוע תשובה בנושא ,כיום ישנם כ 411-511-משאיות ביום
שנעות על כביש זה ,מה שמכביד מאוד על התושבים.
ג .מרכיבי בטחון:
לאחר קיצוץ בהגנת הישובים החליט שר הביטחון להוריד גם את
השתתפות המשרד במרכיבי הביטחון ל 7-הישובים שהם מעל  7ק"מ
ולהשאירם רק עם רבש"צ ורכב ביטחון ,כרגע ישנה התארגנות של מרכז
המועצות נגד הקיצוץ.
 20אישור פרוטוקולים -מורדי ביטון:
א .מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את פרוטוקול  1402113מיום . 2.12.2113
החלטה מס' /-3-0102/4
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את פרוטוקול  1402113מיום
.2.12.2113
ב .מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את פרוטוקול  1502113מיום .9.12.2113
החלטה מס' /-4-0102/4
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את פרוטוקול  1502113מיום
.9.12.2113

ג .מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את פרוטוקול  1602113מיום
.23.12.2113
החלטה מס' /-5-0102/4
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את פרוטוקול  1602113מיום
.23.12.2113
ד .מורדי מבקש מחברי המליאה לאשרר את החלטות המליאה הטלפוני מס'-
 102114מיום .5.1.2114
ד.1,העתקת תשתיות תקשורת בקיבוץ רעים:
החלטה מס' :/-/-/102/4

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את התקשרות המועצה עם חב'
תייקום תקשורת בע"מ לביצוע עבודות העתקת תשתיות התקשורת לצורך
בניית ממד"ים בקיבוץ רעים ,והכל ללא מכרז ובכפוף לאישור שר הפנים.
ד.2,העתקת תשתיות תקשורת בקיבוץ מגן:
החלטה מס' :/-0-/102/4

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את התקשרות המועצה עם חב'
3פון בע"מ לביצוע עבודות העתקת תשתיות התקשורת לצורך בניית
ממד"ים בקיבוץ מגן ,והכל ללא מכרז ובכפוף לאישור שר הפנים.

החלטה מס' /-6-0102/4
מליאת המועצה מאשררת ללא התנגדות את ההחלטות הנ"ל.
החלטה מס'  :/-/-/102/4ו -החלטה מס'  :/-0-/102/4המצ"ב2
 23ועדים מקומיים -מורדי ביטון:
תקציב ועד מקומי
 ₪:02/4ללא צו מיסים.
572,111
חוליתסך
 2114על
לשנת
לשנת
מקומי
חוליתועד
א .תקציב
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את ועד מקומי חולית לשנת
 2114על סך  ₪ 572,111ללא צו מיסים.
החלטה מס' /-7-0102/4
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב ועד מקומי
חולית לשנת  2114על סך  ₪ 572,111ללא צו מיסים.

ב .האצלת סמכויות ועד מקומי חולית לשנת :02/4
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את האצלת הסמכויות לוועד
מקומי חולית לשנת  2114המצ"ב.
החלטה מס' /-8-0102/4
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את האצלת הסמכויות
לוועד מקומי חולית לשנת  2114המצ"ב.
 24עדכון חברי מליאה-מורדי:
אין עדכונים.
 25אישור תב"רים -כבי:
כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את רשימת התב"רים המצ"ב אישור ניתן לכל
תב"ר ותב"ר בנפרד.
ישוב

הפרוייקט

מועצה

אולם ספורט ממוגן
אזורי

מועצה

תחנות הסעה
לתלמידים בישובי
המועצה
שצ"פ)שטח ציבורי 403,016 103,016 300,000
פתוח) בעין הבשור
450,000 450,000
0
ר.מ מערכות מידע
תקשורת מחשבים
1,863,016 1,563,016 300,000
סה"כ:

עין
הבשור
מועצה

הגדלה
סכום ב
הקטנה ב-
₪
₪
שאושר
350,000
0

0

660,000

סה"כ

מקורות מימון

הסבר למליאה

משרד השיכון יפתח בנפרד מאחר
350,000
ויש  100%מימון של
משרד השיכון
 660,000משרד התחבורה  85% -561אש"ח מצ'ינג
מועצה  15% -99אש"ח
התחייבות הישוב
משרד הפנים

החלטה מס' /-9-0102/4
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את רשימת התב"רים המצ"ב ,אישור
ניתן לכל תב"ר ותב"ר בנפרד.

 26סגירת תבר"ים מול קרנות -כבי:
כבי מבקשת לדחות את הדיון בנושא לישיבה הבאה מאחר ואנו ממתינים לאישור מ.
הפנים לכיסוי התב"רים מהלוואת המועצה.
הנושא נדחה לישיבה הבאה.

 27אישור בניית בית ספר יסודי בקרית החינוך במועצה (ע"פ המלצת הנהלת
המועצה) -מורדי:
בפגישת ראש המועצה עם סמנכ"ל מנהל ופיתוח במשרד החינוך אושרה בניית בי"ס
יסודי ממוגן במקום יובלי הבשור 18 ,כיתות בשלב ראשוני כאשר התכנון בפועל
יהיה  24כיתות.
הנהלת המועצה בישיבתה מיום  5.1.2114ממליצה למליאה לאשר את בניית ביה"ס
היסודי בקריית החינוך במועצה ומתן מנדט לצוות ההיגוי לאיחוד בתי הספר תוך
שילוביות מלאה בין בתי הספר היסודיים ,בהתאם להמלצת משרד החינוך בסיכום
הישיבה מיום ( 15.12.2113סעיף  )4המצ"ב.
חיים :למועצה אין מספיק שטח לבניית ביה"ס לכן פניתי לקיבוץ מגן לקבלת 51
דונם לטובת בניית ביה"ס.
מורדי מבקש מחברי המליאה להצביע.
החלטה מס' /-/2-0102/4
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את בניית ביה"ס היסודי בקריית החינוך
במועצה ומתן מנדט לצוות ההיגוי לאיחוד בתי הספר תוך שילוביות מלאה בין
בתי הספר היסודיים ,בהתאם להמלצת משרד החינוך.
 28אישור הסכם לשחרור שטחי אש מצה"ל -חיים:
במסגרת מאמצינו להשלמת קרקעות המשבצת ביישובי חבל שלום ובעין הבשור,
הגענו לסיכום עם מ .הביטחון לקבלת כ 16,111-דונם משטח אש ( 311מצ"ב מפת
השטח).
המועצה לא תהיה רשאית לבקש עוד קרקע ממשרד הביטחון עד לשנת
 , 2131השטחים הנ"ל יועבר למשרד החקלאות להקצאה בפועל ע"פ
הרשות לתכנון במשרד.

להלן ההסכם:
לכבוד
בצלאל טרייבר סמנכ"ל משרד הביטחון.
אבי שקד מנהל מקרקעין מחוז דרום מ.הבטחון.
יואב מורג-מנהל מחוז דרום משרד החקלאות.
ערן ראובני-מנהל מחוז דרום מנהל מקרקעי ישראל.
שלום רב!
הנדון :ויתור על דרישות עתידיות בנוגע לגריעת שטחים נוספים משטח אש  322לטובת המועצה
האזורית אשכול2
.1
.2
.3
.4

לאור עבודת המטה ,שנערכה בעניין בחינת גבולות שטח אש  ,311הוחלט במערכת הביטחון להיענות
לבקשת המועצה האזורית אשכול (להלן" :המועצה" לעדכן את הגבולות.).
במסגרת העדכון הוחלט על גריעה של  16,111דונם משטח האש לטובת החקלאות במרחב המועצה.
המפה אשר מציינת את העדכון ,מצ"ב כנספח א' למכתב זה.
לאחר שפניית המועצה נענתה בחיוב ,הריני להתחייב בזאת ,כי אין בידינו כל דרישות ו0או הבהרות ו0או
טענות נוספות בנוגע לגריעת שטחים נוספים משטח אש .311
התחייבות זו כוחה יפה החל מהיום ועד ליום .31.12.2131

חיים מבקש המליאה מחברי המליאה לאשר את ההסכם הנ"ל.
החלטה מס' /-//-0102/4
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את ההסכם עם משרד הביטחון המצ"ב.
 29אישור לפתיחת חשבון עזר בבנק דקסיה למענקים של מפעל הפיס ומממנים
אחרים לשנת  -02/4כבי:
כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר פתיחת חשבונות בנק ייעודיים
לתקציבי פיתוח של מפעל הפיס או לגופים ממנים אחרים או למשרדי
ממשלה על פי הנחיות הגוף המממן.
החשבונות יפתחו בבנק דקסיה ישראל בע"מ והאישור הינו לשנת .2114
החלטה מס' /-/0-0102/4
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את פתיחת חשבונות בנק ייעודיים
בבנק דקסיה ישראל בע"מ ,לתקציבי פיתוח של מפעל הפיס או לגופים ממנים
אחרים או למשרדי ממשלה על פי הנחיות הגוף המממן.
רשמה:
יעל אלמקייס
מנהלת לשכה
אושר בתאריך092/202/4 :

אישר להפצה:
מרדכי ביטון
מזכיר מועצה
הפרוטוקול נחתם ע"י__________:

