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פרוטוקול מליאה מס' 203102/
מיום 11.2.102/
נוכחים:
ילין חיים ,יפרח מאיר ,לייבוביץ סטלה ,אהרון אלי ,קראוניק סיגל ,הגי יניב ,צמח
דורון ,גליקסר שלמה ,טל משה ,ספטקור שמואל ,אוזן אליהו ,קליין זהבה ,ווקרט פליקס ,אור מוטי,
פפא אאוחניה ,קסטרשטיין אברהם ,מרציאנו דוד ,וילר דני ,וולז'ני בני,רובין השי, ,חוטר דוד ,חנצ'ס
יחזקאל ,פזיק דני ,שנהר אליעזר ,טל גבע ,שמעיה אליהו,הפטל גד,נתיב אבישי ,המאירי חיים ,גל
נועם,רן גויטע ,אילני שלמה ,פלטין אלי.
חסרים:
גרין סילביה ,אגרוביץ אייל,מרביד לואיס.
נוכחים קבועים:
מורדי ביטון -מזכיר המועצה
כבי שקולניק – גזברית
יפה בוקובזה –מנהלת חשבונות ראשית
רונית מינקר -דוברת המועצה
יעל אלמקייס -מנהלת הלשכה
אורחים:
מרק מרקוס.
על סדר היום:
 .1מידע.
 .2אישור פרוטוקול מליאה.
 .3ועדים מקומיים.
 .4עדכון חברי מליאה.
 .5הוספת תב"ר .
 .6אישור תב"רים.
 .7אישור תבחינים (קריטריונים)לתמיכות .2114
 .8הצגת פרוייקט הביוב באשכול.
 .9אישור יועץ/ת לענייני אזרחים וותיקים ,יועץ/ת למעמד האישה.
 .11שאילתה אבישי נתיב  .1תקציב ועד מקומי צוחר האם מקופת המועצה?
 .2כל סכום כסף האם חייב אישור מועצה מליאה?
 .11אשרור החלטה  1-91-9/2113התקשרות בפטור ממכרז עם החטיבה להתיישבות.
 .12הרמת כוסית לשנה החדשה.
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 .2מידע -חיים ילין:
א .זוהר מזרחי – אגף הרווחה:
מליאת המועצה משתתפת בצערה של חברתנו לעבודה זוהר מזרחי ס.מנהלת אגף רווחה
על מות אביה האלוף במילואים זאב ליבנה אשר היה ממקימי
פיקוד העורף ומפקדו הראשון.
ב .תאונה כביש :1/1
הועבר מידע על תאונה שהתרחשה מול המועצה על כביש  232ובה התהפכה משאית לצד
הדרך כתוצאה מכך התרחשה תאונה שרשרת משאיות ( 3משאיות) עם הרוג ושלושה
פצועים.
מיד בוצעה פניה שלנו למשרדי התחבורה  ,הביטחון והאוצר האחראים על תקצוב הרחבת
כביש .232
אנו ממתינים לתשובת המשרדים עד ליום  15.11במידה והתשובה שלילית,
אנו מתכננים לחסום את מעבר כרם שלום כל יום החל מהשעה  15.11בבוקר
עד מציאת פתרון לבעיה.
ג .עוטף עזה – גלעד ארדן:
השבוע נפגשנו ראשי רשויות עוטף עזה לפגישת היכרות עם השר גלעד ארדן השר
להגנת העורף בנושא המשך פרויקט מיגון בישובים (מוסדות חינוך בלתי פורמאליים
ותחנות היסעים) מי ממן ? הפרויקט נותר ללא מענה תקציבי.
ד .החלטת ממשלה:
הועברה החלטת ממשלה כי כל הישובים הנמצאים ק"מ מהגבול יוכרו כישובים צמודי
גדר (שלומית ,כרם שלום) ויקבלו עדיפות בכל הנוגע למיגון מוסדות ציבור וחינוך,
ובמרכיבי הביטחון.
ה .שמעונים:
המעבר למרחבים מתקדם בקצב מואץ וכנראה עד סוף השנה נסיים את ההקמה .קיבלנו
ממשרד הפנים את כל תיקני כח אדם שביקשנו.
כמו כן ביקשנו תקציב של מיליון  ₪לציוד ומחשוב.
היעד שלנו ,בינואר הרצה ,פברואר מרץ תחילת עבודה ,וכל זאת לתקופה של שנתיים
ניסיון.
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ו .פתיחת שנת לימודים:
פתיחת שנת הלימודים הייתה מיוחדת ומרגשת.
יחד עם זאת הורי הגנים בפתחת שלום החליטו לשבות במחאה על כך שאין סייעת שנייה
בגנים ,ההורים הגיעו עם ילדיהם לרחבת המועצה.
לאחר ביקורינו בכל בתי הספר הגענו אל ההורים ,המסר שלנו כמובן להגיע להבנות ,לא
בכוח ולא בשביתות ,אלא להתאגד עם עוד מועצות בעוטף עזה ולהפעיל לחץ על משרד
החינוך כדי שיתקצב סייעת שנייה.
ז .ועדת תת איכלוס:
השבוע התארחה אצלנו ועדת הפרוגרמות לעניין תת איכלוס בישובים :הועדה עוסקת
במעקב אחרי ישובים שבהם פחות מ 25-חברי אגודה .אצלנו מדובר בישובים כרם שלום
וחולית .הועדה נוכחה לראות וללמוד את המאמצים הגדולים שנעשו ב 2-הישובים:
כרם שלום היום כבר הכפילו את מספרם ל 51-חברים ומועמדים.
בחולית היום כבר כ 31-חברים  ,ומספר נקלטים נוסף נמצאים בהליך מתקדם בשני
הישובים.
 .1אישור פרוטוקול – מורדי ביטון:
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את פרוטוקול  8/2113מיום 8.7.2113
החלטה מס' :2-41-203102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את פרוטוקול  8/2113מיום
8.7.2113
 ./ועדים מקומיים-מורדי:
אין
 .4עדכון חברי מליאה -מורדי:
אין
 .5הוספת תב"ר 424
כבי מבקשת מחברי המליאה להוסיף לסדר היום את אישור תב"ר נוסף מס' 489
החלטה מס' :2-4/-203102/
מליאת המועצה מאשרת את הוספת אישור תב"ר  489לסדר היום ,למעט
מתנגד אחד.

489
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 .6אישור תב"רים -כבי:
כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את רשימת התב"רים המצ"ב אישור ניתן לכל תב"ר
ותב"ר בנפרד.
סכום ב  ₪שאושר

הגדלה
הקטנה ב₪-

תשתיות וחיבור לקראוילות
בקיבוץ צאלים
שיפוץ והשמשת מקלטים 2012
מרכז מסחרי  -פיתוח כלכלי

361,000

130,000

0
180,000

281,579
200,000

263,000

1,200,000

 1,463,000משרד הממשלה

1,360,000

 2,000,000התחייבות הישוב
38,350

 350,000התחייבות הישוב

מס'

ישוב

461

צאלים

483
989

מועצה
מועצה

102

צאלים

הקמת מבנה תרבות בצאלים

393

בארי

סבסוד תשתיות לשכונה חדשה 10
יח"ד בבארי

640,000
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עבודות חשמל במועצה

0

38,350

0

350,000

0

245,500

245,500

150,000
150,000
175,392

32,626
32,782
30,000

 182,626התחייבות הישוב
 182,782התחייבות הישוב
 205,392התחייבות הישוב

120,060

80,000

 200,060התחייבות הישוב

487

מועצה

הלוואת פיתוח

0

2,000,000

488

מועצה

סימון כבישים והתקני בטיחות
2013

0

116,541

489
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חדבי"ם  12יח' בכרם שלום,
כיסופיםוניר עוז.

485
486
463
464
438
437

הפרוייקט

שדרוג מגרש ספורט משולב בשדי
שדי אברהם
אברהם
עוז לתמורה פינות עבודה-נופי
מועצה
הבשור
עין השלושה עין השלושה שיפוץ מגרש ספורט
נירים שיפוץ מגרש ספורט
נירים
שיקום כביש גישה למושב דקל
דקל
שיקום כביש גישה למושב תלמי
תלמי אליהו
אליהו

סה"כ:

2,039,452

סה"כ

מקורות מימון

הסבר למליאה

 491,000קיבוץ צאלים
281,579
380,000

מפעל הפיס
מנהל מקרקעי ישראל
מ .הפיס 150,000 -
החטיבה
להתישבות 113,000 -
משרד הממשלה
1,200,000 -

משה"ב

משרד החינוך

 2,000,000בנק דקסיה

הלואה שאושרה
במליאה 3/2013

משרד התחבורה
₪ 81,579
116,541
השתתפות מועצה
₪ 34,962

1,176,000

 1,176,000סוכנות-עמיגור

7,273,378

8,136,830

החלטה מס' :2-44-203102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את רשימת התב"רים המצ"ב אישור
ניתן לכל תב"ר ותב"ר בנפרד.

בכרם שלום  6יח'-בניר
עוז  2יח' -בכיסופים 4
יח'.
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 .1אישור תבחינים (קריטריונים) לתמיכות  - 1024מורדי:
לצורך מענק תמיכות לשנת  ,2114על ועדת תמיכות לקבל את אישור המליאה על התבחינים
המצ"ב:
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את התבחינים (קריטריונים) לשנת 2114
המצ"ב.
החלטה מס' :2-45-203102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את אישור תבחינים (קריטריונים)
לתמיכות בשנת  2114המצ"ב.
 .2הצגת פרוייקט הביוב באשכול -כבי:
כבי מציגה ע"ג מצגת את פרויקט הביוב מאז התחלתו ועד היום ,המועצה לקחה על עצמה
לחבר את כל התושבים במועצה למערכת הביוב המרכזית.
חברת אורבניקס עשתה בעבורנו את התחשיבים לקביעת תעריף ההיטל והאגרות לאחר שאנו
העברנו לה את נתוני ההשקעה והאומדנים כפי שנקבעו ע"י המתכננים וע"פ ביצוע בפועל.
נערך דיון נשאלו שאלות.
 .4אישור יועץ3ת לענייני אזרחים וותיקים ,יועץ3ת למעמד האישה -מורדי:
יועץ לענייני ותיקים תפקידו לייעץ לראש המועצה ולמליאה בתחום אזרחים
ותיקים ,ההטבות והזכויות לוותיקים ולכל הפעילות שהמועצה מארגנת עבורם.
אלעד בן דוד שימש כיועץ ,אלעד סיים את עבודתו באשכול ,לכן אנו נדרשים
לאשר יועצת חדשה ענייני אזרחים ותיקים ולכן אני מבקש לאשר את העובדת
הסוציאלית גאולה זילברמן כיועצת לענייני אזרחים וותיקים לרשות.
החלטה מס' :2-46-203102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את העובדת הסוציאלית גאולה
זילברמן כיועצת לענייני אזרחים וותיקים לרשות.
יועצת לרשות למעמד האישה
עם פרישתה של דליה חרל"פ אנו נדרשים למנות יועצת לרשות למעמד האישה.
תפקידה ,קידום מעמד האישה ברשות וביישובי המועצה כגון :הכשרות ,הדרכות
ייצוג הולם לנשים וכו'...
אנו ממליצים למנות את רונית מינקר ליועצת הרשות למעמד האישה.
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את רונית מינקר כיועצת הרשות למעמד
האישה.
החלטה מס' :2-41-203102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את רונית מינקר כיועצת
הרשות למעמד האישה.
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 .20שאילתה אבישי נתיב  .2תקציב ועד מקומי צוחר האם מקופת המועצה?
 .1כל סכום כסף האם חייב אישור מועצה מליאה?
תשובות שניתנו לשאילתות על ידי מורדי:
 .2תקציב הועד המקומי בשנים  2111-11-12-13מורכב מגביית מיסים עצמית ,הכנסות
מימון ,הכנסות משכ"ד והשתתפות מוסדות (דואר) .אין השתתפות של מועצה בתקציב,
ישנה העברת מרכיבי הגמ"ר ע"י הרשות מתקציב ממשרד הביטחון(רבש"ץ+רכב).
 .2מליאת המועצה מאשרת את התקציב השנתי לפעילות הרשות ,והרשות פועלת על פיה.
כל התשלומים מתבצעים באישור גזברית המועצה וראש המועצה ו/או בידי מי שהמליאה
הסמיכה ,כך שכל התשלומים מתבצעים במסגרת התקציב ופעילות שאושרו ע"י המליאה.
 .22אשרור החלטה  2-42-43102/התקשרות בפטור ממכרז עם החטיבה להתיישבות-
מורדי:
מורדי מבקש ממליאת המועצה לאשרר את החלטה  1-91-9/2113התקשרות
בפטור ממכרז עם החטיבה להתיישבות לאחר שההחלטה אושרה במייל/טלפונית
מיום  11.8.2113המצ"ב.
החלטה מס' 2-42-203102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את החלטה 1-91-9/2113
התקשרות בפטור ממכרז עם החטיבה להתיישבות.
 .21הרמת כוסית לשנה החדשה:
החבר אליהו אוזן מברך את חברי המליאה בברכת שנה טובה ומתוקה ,יהי רצון שנראה גם
את הטוב וגם את המתוק.

רשמה:
יעל אלמקייס
מנהלת לשכה
אושר בתאריך20.4.102/ :

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

