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פרוטוקול מליאה מס' /4102/
מיום 1/434102/
נוכחים:
ילין חיים,יפרח מאיר,ליבוביץ סטלה ,קראוניק סיגל,דבורי אייל,צמח דורון,טל משה,
ספקטור שמואל,אוזן אליהו ,קליין זהבה ,ווקרט פליקס ,אור מוטי,בן ארי רבקה,
קסטרשטיין אברהם ,מרציאנו דוד ,וילר דני ,וולז'ני בני,רובין השי ,חנצ'ס יחזקאל ,פזיק
דני ,שנהר אליעזר ,שמעיה אלי ,הפטל גד ,נתיב אבישי ,המאירי חיים ,גל נועם,אילני
שלמה.
חסרים:
גרין סילביה,אלי אהרון,אגרוביץ אייל ,ראובן פרידמן,שמעיה אליהו,גל נועם,רן גואטה,פלטין
אלי,אלנקווה יצחק.
מתנצלים,:
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:
על סדר היום:
 .1מידע.
 .2אישור פרוטוקול מליאה.
 .3ועדים מקומיים.
 .4עדכון חברי מליאה.
 .5אישור תב"רים.
 .6אישור תכנית לטיפול בפסולת חקלאית לשנים 2114-15
 .7אישור הרכב צוות היגוי לבניית ביה"ס יסודי.
 .8אישור הקצאות מבנים לחינוך –ע"פ המלצת ועדת הקצאות.
 .9אישור הקצאת קרקע להקמת מרפאה –ע"פ המלצת ועדת הקצאות.
 .11הצגת פרוייקט שדרוג מט"ש חולית -מוטי לבאן.
 .11אישור קבלת ייעוץ השקעות מבנק הפועלים.
 .12אישור ועדת ביקורת לוועד מקומי צוחר.
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 .1מידע -חיים ילין:
א .ניתנה סקירה על המצב הביטחוני באזור בעקבות הפצמ"רים שהתפוצצו בשטח המועצה ,כמו
כן ניתנה סקירה על גילוי המנהרה באזורנו.
ב .קו המים הרביעי :פרויקט זה מובל על ידי ראשי המועצות של העוטף יחד עם חבר הכנסת
זבולון כלפה ,אנו מנסים לגייס גם את שר התחבורה ישראל כץ להבאת  71מליון קוב מים ,
שצריכים להיות מוחדרים לשפד"ן ומשם לאזורנו במסגרת סלילת קו הרכבת בנחל איילון.
ג .כביש  :131התקיימה ישיבה עם נציגי משרד ראש הממשלה ושי ברס מנכ"ל נתיבי ישראל
להפחתת העלויות בהרחבת הכביש כדי שהנושא יקודם ,העניין די מורכב והם מבקשים פרק
זמן של  6שבועות לעדכון התכנון.
.2

אישור פרוטוקול מליאה -מורדי:
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את פרוטוקול  312114מיום .23.2.14
החלטה מס' :2-12-/4102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את פרוטוקול  312114מיום
.23.2.14

ועדים מקומיים -מורדי:
.3
אין
עדכון חברי מליאה-מורדי:
.4
אין
אישור תב"רים -כבי:
.5
כבי מציגה לחברי המליאה את רשימת התב"רים המצ"ב אישור ניתן לכל תב"ר תב"ר בנפרד.

מס'

ישוב

הפרוייקט

סכום ב ₪
שאושר

הגדלה
הקטנה ב-
₪

סה"כ

382

בארי

בניית מעון
יום כיתה
בבארי

1,600,800

200,000

1,800,800

466

מועצה

390

תלמי
אליהו

מבטחים
בנית מעון
יום 3 -
כיתות
שצ"פ
(שטח
ציבורי
פתוח)
בתלמי
אליהו

מקורות
מימון
קרן מיגון
עוטף עזה

3,100,000

600,000

3,700,000

קרן מיגון
עוטף עזה

300,000

190,000

490,000

התחייבות
הישוב

הסבר
למליאה
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מס'

ישוב

492

מועצה

הפרוייקט

סכום ב ₪
שאושר

הגדלה
הקטנה ב-
₪

סה"כ

מקורות
מימון

מט"ש
אזורי
חולית
(חבל
שלום)

27,400,000

7,000,000

34,400,000

קרן ביוב-
,60,66666
מענק
₪
רשות המים -
066,066666
₪
הלוואה -
066666666
₪

445

מועצה

אתר דחק

1,000,000

247,005

1,247,005

הסוכנות
היהודית

520

מועצה

הכנת
ת.ב.ע
לקריית
חינוך
במועצה

514

מועצה

0

500,000

500,000

תמיכה
בהטמעת
עקרונות
הקיימות
במערכת
החינוך

74,400

18,600

93,000

סה"כ:

67,875,200

1,755,605

69,630,805

קרן השבחה
המשרד
להגנת
הסביבה-
₪ 006066
השתתפות
אגף החינוך-
₪ 006,66
השתתפות
אגף איכות
הסביבה-
₪ 06666

החלטה מס' :2-30-/4102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את רשימת התב"רים המצ"ב,
למעט לתב"ר  445היה מתנגד .1

הסבר
למליאה

משרד
הפנים
0666666
₪
הקרן
לידידות
0666666
₪
הסוכנות
היהודית
0006660
₪
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.6

אישור תכנית לטיפול בפסולת חקלאית לשנים  -102/-21מאיר יפרח:
מאיר מציג לחברי המליאה את התכנית לטיפול בפסולת החקלאית ,הסרת
המפגעים וניקוי השטחים הפתוחים החקלאיים(מצ"ב).
מדובר בתוכנית לשנים  2114-2115המיועדת להקמה ושדרוג המפח"קים,
תחזוקתם ,פינוי הפסולת ,מערך הסברה ואכיפה.
אנו נעבור ישוב ישוב בשיתוף עם מחלקת הגינון ,איש איכות הסביבה ,ועם פקח
איכות הסביבה .כל ישוב יערוך תכנית כאשר כל ישוב ישתתף ב 31% -מעלות הפרוייקט,
זהו פרוייקט מבורך אשר אושר ע"י הועדה לאיכות הסביבה והנהלת המועצה.
מאיר מבקש מחברי המליאה לאשר את התכנית.
החלטה מס' :2-32-/4102/
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את התכנית לטיפול בפסולת
חקלאית לשנים  2114-15המצ"ב.

.7

אישור הרכב צוות היגוי לבניית ביה"ס יסודי -מורדי:
הנהלת המועצה בישיבתה מיום  4.2.14ממליצה למליאה לאשר את הרכב צוות
ההיגוי הנ"ל לבניית ביה"ס יסודי בקריית המועצה.
להלן ההרכב:
 42ראש המועצה -יו"ר הצוות
 41סגן ראש המועצה
 43גזברית המועצה
 4/מזכיר המועצה
 41מהנדס המועצה -תכנון הבינוי וביצוע.
 46מנהלת אגף החינוך -פדגוגיה ומבנה ארגוני.
 47מנהלת ביה"ס "יובלי הבשור" -איש צוות.
 48מנהלת ביה"ס "ניצני אשכול" -איש צוות
 -1 42נציגי מליאה.
 420נציגי ציבור 2 -חברים מהמושבים 2 ,חברים מהקיבוצים.
 422מנהלות בתי הספר לשעבר (אושרה שלייפר ,מזל ערוסי).
 421מלווה ,יועץ ארגוני-חינוכי למיזוג בתי ספר.
 423מפקחת בתי הספר -משרד החינוך רותי אהרון.
 42/מנהל מ .הספורט וחוגים.
פרוייקטור -ע"פ החלטת צוות ההיגוי.
החלטה מס' :2-31-/4102/
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את הרכב צוות ההיגוי לבניית
בית הספר היסודיים בקרית החינוך במועצה.
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.8

אישור הקצאות מבנים לחינוך -ע"פ המלצת ועדת הקצאות -מורדי:
לוועדת הקצאות הוגשו 2-בקשות להקצאת מבנים וקרקע(.מצ"ב פרוטוקול הוועדה)
 .1בקשת הישוב עין הבשור כי המועצה תקצה למושב מבנה ששימש בעבר כגן ילדים
וכיום אינו בשימוש ,לצורך פעילות חינוך ונוער ביישוב.
החלטה מס' :2-33-/4102/
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את הקצאת המבנה ע"פ המלצת ועדת
הקצאות למושב עין הבשור לתקופה של 5-שנים פחות חודש.
 .2בקשת קיבוץ בארי להקצאות מבנה לצורך הפעלת מעון יום (פעוטון).
החלטה מס' :2-3/-/4102/
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את הקצאת המבנה ע"פ המלצת
ועדת הקצאות לקיבוץ בארי לתקופה של 5-שנים פחות חודש.

.9

אישור הקצאת קרקע להקמת מרפאה  -ע"פ המלצת ועדת הקצאות מורדי:
בקשת חלוצית  1להקצאת קרקע לצורך הקמת מרפאה( .מצ"ב פרוטוקול הוועדה)
החלטה מס' :2-31-/4102/
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את הקצאת הקרקע ע"פ המלצת
ועדת הקצאות לחלוצית  1לצורך הקמת מרפאה ,לתקופה של  25שנים
פחות חודש.

.11

הצגת פרויקט שדרוג מט"ש חולית -מוטי לבאן:
מוטי מציג על גבי מצגת לבקשת חברי המליאה את פרוייקט שדרוג מט"ש חולית,
נערך דיון ונשאלו שאלות על ידי חברי המליאה.

.11

אישור קבלת ייעוץ השקעות מבנק הפועלים -כבי:
המועצה מבקשת להתקשר עם יועץ השקעות בבנק הפועלים לשם השקעות
רזרבת כספים שיש למועצה ,לשם כך אנו חייבים את אישור המליאה לכך.
כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את ההתקשרות עם יועץ השקעות מבנק הפועלים.
החלטה מס' :2-36-/4102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות התקשרו עם יועץ השקעות
מבנק הפועלים.
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 .12אישור ועדת ביקורת לוועד מקומי צוחר  -מורדי:
הנושא הנ"ל הועלה במליאה הקודמת ,לאחר התייעצות עם משרד הפנים ויעוץ
המשפטי של הרשות ,עלתה ההצעה להקים צוות מבין חברי המליאה שימליץ
למליאה לאשר את חברי ועדת הביקורת מבין  9החברים שהגישו מועמדות.
מורדי מבקש מ 2-חברי מליאה יחד עם נדב מבקר המועצה להכין המלצה למליאה.
החברים שנקבעו הם :ווקרט פליקס ,יחזקאל חנצ'ס (ליטו) ומבקר המועצה.
אבישי נציג הישוב :מבקש שיהיו בחירות דמוקרטיות לוועדת הביקורת.
מורדי בתשובה :ע"פ נוהל מ .הפנים המליאה מאשרת את הועדה ולא ע"י בחירות,
בכל זאת אני חושב שנקבל את הצעת היועץ המשפטי ומשרד הפנים להקמת צוות
להמלצה למליאה.
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את ההצעה הנ"ל.
החלטה מס' :2-37-/4102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את הקמת הצוות וחבריו
נדב מבקר המועצה ,ווקרט פליקס ויחזקאל חנצ'ס (ליטו) ,להביא
רשימת מומלצים לוועדת הביקורת ליישוב צוחר.

רשמה:
יעל אלמקייס
מנהלת לשכה

אושר בתאריך64/41023:

אישר להפצה:
מרדכי ביטון
מזכיר מועצה

הפרוטוקול נחתם ע"י___ ________:

