פרוטוקול מליאה מס' 4/2015
מיום 4.5.2015
נוכחים:
יפרח מאיר ,דואק אלברטו ,קראוניק סיגל ,דבורי אייל ,צמח דורון ,משה טל,
ספקטור שמואל ,אוזן אליהו ,קליין זהבה ,ווקרט פליקס ,אור מוטי ,קסטרשטיין
אברהם ,וולזני בני ,רובין השי ,סיגל פביאן ,חנצ'ס יחזקאל ,שנהר אליעזר,
פרידמן ראובן ,שמעיה אלי ,אטלי מיכל ,אלמסי ארז ,גל נועם ,רן גויטע,
חסרים:
גרין סילביה,אגרוביץ אייל ,גליקסר שלמה,בן ארי רבקה,מרציאנו דוד,וילר דני ,פזיק דני,
שטרן שלמה ,אילני שלמה ,פלטין אלי ,רביבו קובי.
מתנצלים:
אהרון אלי ,המאירי חיים.
נוכחים קבועים:
מורדי ביטון -מזכיר המועצה.
כבי שקולניק – גזברית.
יפה בוקובזה –מנהלת חשבונות ראשית.
יפעת ליפנר -דוברת המועצה.
יעל אלמקייס -מנהלת הלשכה.
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

מידע.
אישור פרוטוקול מליאה.
ועדים מקומיים.
עדכון חברי מליאה.
אישור תב"רים.
עדכון תקציב -בחירות לראשות המועצה.
אישור הנחות ע"פ חוק לעולה חדש.
הגדלת חוזה במכרז .2/2013
אישור הוספת סעיף – אישור נסיעה לחו"ל יוליה ברמן רכזת קליטה.

.1

מידע -מאיר יפרח:

א .הבריכה אמורה להיפתח בקיץ הקרוב לאחר סיום השיפוצים ,אנו
מחכים להתחייבות כספית של אגודת חבל שלום בסך  540אש"ח.
הבריכה תיתן שרות לתושבי חבל שלום וליישובי החלוציות.
במידה ואגודת חבל שלום לא תעמוד בתנאים הנ"ל נפעיל את הבריכה
במתכונת בריכת צוחר (מפעיל ע"י מכרז).
ב .קו כחול -אנו נמצאים בהליך לחבר את ארבעת יישובי צוחר עם הישוב
עמיעוז לסמל יישוב אחד ,כל ישוב ייתן ערבות של  ,₪ 450,000הבטחה
לאגודת עמיעוז שלא יינזקו מהתהליך.
לקחנו יועץ שמטפל בעניין ואנו מחכים להעביר את הבקשה לשר
הפנים שאמור לאשר את ההליך.
ג .איחוד בתי הספר -נבחר צוות היגוי  ,היה עיכוב בשל הבחירות .במקביל
עובדים על קידום תכנון ,קידום אישורים ממשרד החינוך ועם כניסתו של
ראש המועצה נתחיל בישיבות להתחלת הנעת התהליך.
ד .מכינה קדם צבאית -מבנה בית הספר הבשור עומד כבר  6-שנים ריק,
לאחר הצעות שהגיעו אלינו הוחלט לקבל את ההצעה להקמת מכינה קדם
צבאית מעורבת באחריות משרד החינוך ומשרד הביטחון.
ה .מנחת בארי -קיבוץ בארי תבע את המועצה על הפעלת מנחת כים ניר ליד
בארי ללא רישיון עסק ,מאחר ולטענתם ישנם חומרי הדברה במנחת .אנו
מגישים כתב הגנה בהתאם והמשך הטיפול יהיה עם כניסת ראש המועצה
הנבחר.
ו .יום העצמאות -בעקבות הקסאם שנפל בגבים במהלך אירוע יום העצמאות,
הצבא ,המשטרה ואנוכי קיימנו הערכת מצב והחלטנו להמשיך באירוע
כמתוכנן.
ז .תגבור משמר הגבול -אנו מקבלים תוספת תגבור לשוטר הקהילתי ב3 -
מקומות :פיתחת שלום ,עין הבשור וצוחר לטיפול בבעיות בישובים.

בקשה לקבלת עדכון בנושא בג"צ על כביש  - 232בקשתו של משה טל,
מורדי:
לפני עזיבתו של חיים התקיימה ישיבה עם אנשי מקצוע מתחום
התחבורה ,עו"ד חי חימסון ,מוטי לבאן ובועז קרצ'מר.
בסיכום הישיבה ולאחר ניתוח סקר שהוכן על כביש  ,232נקבע כי
מדדי התנועה/תאונות קטלניות אינם מצדיקים את הרחבת הכביש,
ולכן לא כדאי להגיש בג"צ.
התכנון להרחבת הכביש כבר החל ואנו מצפים שהכביש יורחב כפי
שהובטח במסגרת תכנית למינוף כלכלי ליישובי העוטף.
 .2אישור פרוטוקול מליאה -מורדי ביטון:
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את פרוטוקול  3/2015מיום
.23/3/2015
החלטה מס' 1-30-4/2015
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את פרוטוקול
 3/2015מיום .23/3/2015
 .3ועדים מקומיים -מורדי:
א .האצלת סמכויות ועד מקומי חולית לשנת :2015
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את האצלת הסמכויות לוועד מקומי
חולית לשנת  2015המצ"ב.
החלטה מס' 1-31-4/2015
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את האצלת
הסמכויות לוועד מקומי חולית לשנת  2015המצ"ב.
ב .תקציב ועד מקומי חולית לשנת :2015
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב ועד מקומי חולית לשנת
 2015על סך  ₪ 660,000ללא צו מיסים.
החלטה מס' 1-32-4/2015
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את וועד
מקומי חולית לשנת  2015על סך  ₪ 660,000ללא
צו מיסים.

ג .האצלת סמכויות ועד מקומי כרם שלום לשנת :2015
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את האצלת הסמכויות לוועד מקומי
כרם שלום לשנת  2015המצ"ב.
החלטה מס' 1-33-4/2015
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את האצלת
הסמכויות לוועד מקומי כרם שלום לשנת .2015
.המצ"ב.
ד .תקציב ועד מקומי כרם שלום לשנת :2015
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב ועד מקומי כרם שלום
לשנת  2015על סך  ₪ 150,000ללא צו מיסים.
החלטה מס' 1-34-4/2015
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את וועד מקומי
כרם שלום לשנת  2015על סך  ₪ 150,000ללא צו
מיסים.
ה .האצלת סמכויות ועד מקומי ניר-עוז לשנת :2015
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את האצלת הסמכויות לוועד מקומי
ניר-עוז לשנת  2015המצ"ב.
החלטה מס' 1-35-4/2015
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את האצלת
הסמכויות לוועד מקומי ניר-עוז לשנת  2015המצ"ב.

ו .תקציב ועד מקומי ניר-עוז לשנת :2015
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב ועד מקומי ניר-עוז
לשנת  2015על סך  ₪ 681,385ללא צו מיסים.
החלטה מס' 1-36-4/2015
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב
וועד מקומי ניר-עוז לשנת  2015על סך 681,000
 ₪ללא צו מיסים.

ז .האצלת סמכויות ועד מקומי צאלים לשנת :2015
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את האצלת הסמכויות לוועד מקומי
צאלים לשנת  2015המצ"ב.
החלטה מס' 1-37-4/2015
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את האצלת
הסמכויות לוועד מקומי צאלים לשנת  2015המצ"ב.
ח .תקציב ועד מקומי צאלים לשנת :2015
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב ועד מקומי צאלים
לשנת  2015על סך  ₪ 821,000ללא צו מיסים.
החלטה מס' 1-38-4/2015
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את וועד
מקומי צאלים לשנת  2015על סך  ₪ 821,000ללא צו
מיסים.
ט .האצלת סמכויות ועד מקומי רעים לשנת :2014
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את האצלת הסמכויות לוועד מקומי
רעים לשנת  2014המצ"ב.
החלטה מס' 1-39-4/2015
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את האצלת
הסמכויות לוועד מקומי רעים לשנת  2014המצ"ב.
י .תקציב ועד מקומי רעים לשנת :2014
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב ועד מקומי רעים לשנת
 2014על סך  ₪1,342,235ללא צו מיסים.
החלטה מס' 1-40-4/2015
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את וועד
מקומי רעים לשנת  2014על סך ₪ 1,342,235
ללא צו מיסים.
 .4עדכון חברי מליאה – מורדי:
אין עדכונים.

 .5אישור תב"רים -כבי:
כבי מבקשת מחברי המליאה את רשימת התב"רים המצ"ב:
מס'

ישוב

הפרוייקט

הגדלה
סכום ב ₪
שאושר הקטנה ב₪-

 521אבשלום אבשלום הקמת
מעון יום תלת
כיתתי

900,000

 602מבטחים מבטחים שיפוץ
מקווה

0

 519שלומית

שלומית -גן
ילדים כיתת גן

כרם שלום-
 583כרם
הקמת שער
שלום
בטחון כולל
חיבורים לחשמל
 549ישע ישע הרחבת 50
יח"ד
 603מועצה סימון כבישים
והתקני בטיחות
2014
 604בארי

קיבוץ בארי
שיקום מחסן
נשק
סה"כ:

1,458,408

סה"כ

מקורות
מימון

הסבר
למליאה

 3,400,000 2,500,000קרן מיגון ₪ - 900,000
הלוואה ₪ 2,500,000

87,432

 87,432המשרד לשירותי דת

 1,709,292 250,884משרד החינוך

0

70,000 70,000

600,000

1,100,000 500,000

0

113,157

113,157

0

13,617

13,617

פיקוד העורף

התחייבות
הישוב
משרד התחבורה 70% -
 ₪79,210תקציב מועצה
₪30% - 33,947

6,493,498 3,535,090 2,958,408

החלטה מס' 1-41-4/2015
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את רשימת
התב"רים המצ"ב אישור ניתן לכל תב"ר ותב"ר בנפרד.

פקע"ר

 .6עדכון תקציב -בחירות לראשות המועצה:
כבי מציגה לחברי המליאה עדכון תקציב מילואים א' לשנת 2015
שכולל תקציב בחירות לראשות המועצה.
אנו מחויבים לפני בחירות לאשר תקציב לבחירות ולהביאו לאישור
המליאה.
מצ"ב הצעת תקציב מילואים א' עם כמה עדכונים נוספים לתקציב.
הנהלת המועצה המליצה לחברי המליאה לאשר את הצעת תקציב
מילואים א' לשנת  2015המצ"ב.
הגדלת התקציב ב ₪ 116,000 -סך התקציב יהיה  128,115אש"ח.
הצעת תקציב מילואים א 'לשנת
2015
הכנסות
תקציב
מאושר
21,919
מענק איזון
2,286
מרכיבי הגמ"ר
ס"ה הכנסות

עדכון תקציב
21,968
2,121

הגדלה /
הקטנה
49
-165
-116

הערות

הוצאות

מבקר המועצה
בחירות
מרכיבי הגמ"ר
השתתפות רכז קהילה צוחר
השתתפות רכז קהילה אבשלום
השתתפות רכז קהילה גרעין הראל
תיירות
תרבות -מקהלת אשכול
רזרבה תקציבית

תקציב
מאושר
119

עדכון תקציב
162

הגדלה
/הקטנה
43

0

150

150

2,286
40
90
0
102
214
4,172

2,121
120
120
120
202
240
3,672

-165
80
30
120
100
26
-500

ס"ה הוצאות

שכר  160ופעולות
2
שכר  120פעולות
30

השתתפות לעמותה

-116

יתרה
תקציב מאושר מיום22.12.14
תקציב מילואים א'
ס"ה תקציב לאישור

הערות

0
128,231
-116
128,115

אש"ח
אש"ח
אש"ח

החלטה מס' 1-42-4/2015
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב מילואים
א' לשנת  2015על סך  128,115אש"ח.

 .7אישור הנחות ע"פ חוק לעולה חדש  -כבי:
בעבר פרסנו את ההנחה לעולה חדש לשנתיים 50% ,בשנה הראשונה
ועוד  50%בשנה השנייה.
הגיעה אלינו בקשה מעולים חדשים לתת את ההנחה בשנה הראשונה
בגובה של ( 90%ע"פ נוהל מ .הפנים).
בגלל שינוי במדיניות אנו חייבים לקבל אישור המליאה.
כבי מבקשת מחברי המליאה אישור הנחות ע"פ חוק לעולה חדש בגובה
של  90%בשנה הראשונה.
החלטה מס' 1-43-4/2015
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות אישור הנחות ע"פ
חוק לעולה בגובה של  90%בשנה הראשונה בלבד.
 .8הגדלת של חוזה במכרז  -2/2013מורדי:
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר הגדלה בפעם השנייה של החוזה מול
הקבלן אייל ישר בע"מ.
במסגרת פרויקט הרחבה ביישוב ע"י משרד השיכון במהלך העבודה
הגדלנו את החוזה בפעם הראשונה ב 37.3%-באישור המליאה.
ההגדלה הנדרשת הינה בגובה של  9.24%מסכום החוזה הקיים ומהווה
יחד עם ההגדלה הראשונה  50%מהצעת הקבלן הראשונה וזאת ע"פ
סעיף6.3.1.1-
התוספת מתייחסת לסעיפים קיימים בחוזה/כתב הכמויות.
החלטה מס' 1-44-4/2015
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את הגדלת
החוזה במכרז  2/2013ב 9.24%-לקבלן אייל ישר
בע"מ.
 .9אישור הוספת סעיף נוסף נסיעה לחו"ל-מורדי:
מורדי מבקש מחברי המליאה אישור להוספת סעיף נוסף לסדר היום נסיעה
לחו"ל של רכזת הקליטה יוליה ברמן.
החלטה מס' 1-45-4/2015
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את הוספת הסעיף
נוסף נסיעה לחו"ל של רכזת הקליטה יוליה ברמן.

ב .אישור נסיעה לחו"ל רכזת קליטה יוליה ברמן -מורדי:
משרד הקליטה מוציא משלחת של רכזי קליטה לסמינר/כנס קליטה
שמטרתו לגייס משפחות לטובת בית ראשון במולדת.
משרד הקליטה ביקש כי יוליה רכזת הקליטה תצא כנציגת אשכול.
הסוכנות היהודית משתתפת בעלויות והמועצה אמורה להשתתף ב כ-
 $1200בעבור טיסות ,מלון וכלכלה.
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את הנסיעה וכן אישור על סך $1200
למימון הנסיעה של יוליה רכזת הקליטה.
החלטה מס' 1-46-4/2015
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את נסיעתה של יוליה
כנציגת המועצה וכן את המימון לנסיעה בסכום של .$ 1200

רשמה:
יעל אלמקייס
מנהלת לשכה
אושר בתאריך20.5.2015 :

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

