פרוטוקול מליאה מס’ 12/2015
מיום 7.12.2015
נוכחים:
גדי ירקוני ,אלברטו דואק ,אלי אהרון ,ברקאי מירב ,יובל בר ,צמח דורון ,ספקטור
שמואל ,קליין זהבה ,ווקרט פליקס ,רבקה בן ארי ,קסטרשטיין אברהם ,דני ווילר,
רובין השי ,סיגל פביאן ,חנציס יחזקאל ,פזיק דני ,שנהר אליעזר ,פרידמן ראובן,
אטלי מיכל ,אלמסי ארז ,המאירי חיים ,גל נועם ,פלטין אלי.
מתנצלים:
מאיר יפרח ,סילביה גרין ,משה טל ,אילני שלמה.
חסרים:
שביט מוטקה ,אוזן אליהו ,אור מוטי ,אגרוביץ אייל ,מרציאנו דוד ,בני ולוזני ,שטרן
שלמה ,שמעיה אליהו ,רן גויטע ,רביבו קובי.
נוכחים קבועים:
מורדי ביטון  -מזכיר המועצה.
כבי שקולניק  -גזברית המועצה.
יפה בוקובזה  -מנהלת חשבונות ראשית.
יפעת ליפנר  -דוברת המועצה  -התנצלה.
על סדר היום:
 .1הצגת תקציב אגף אסטרטגי  -בעז קרצ'מר.
 .2הצגת תקציב אגף הנדסה  -מוטי לבאן.
 .3הצגת תקציב שירותים חברתיים  -תמר אורבך אבני.
 .4הצגת תקציב איכות הסביבה  -בשמת גלין.
 .5הצגת תקציב חינוך  -יעל אדר
 .6הוספת סעיף אישור מסגרת אשראי בבנקים לשנת .2016

 .1הצגת תקציב אגף אסטרטגי  -בעז קרצ'מר:
בעז הציג לחברי המליאה במצגת את תקציב האגף האסטרטגי.
אלברטו :מבקש להודות לבעז ולעובדי האגף על עבודתם הנפלאה וסיועם
למען הישוב אבשלום.
 .2הצגת תקציב אגף הנדסה  -מוטי לבאן:
מוטי הציג לחברי המליאה במצגת את תקציב אגף ההנדסה.
אלי פלטין :מבקש לדעת האם אגף ההנדסה מלווה את פרויקט הממד"ים
בישובים.
מוטי :לפרוייקט הממד"ים ישנו ליווי ופיקוח חיצוני ,המועצה מלווה את
הפרוייקט ובמקרים של בעיות ,אנו מערבים את הגורמים הרלוונטיים ,כך
שבמידה ויש בעיות ניתן לפנות לאגף ההנדסה.
ליטו :מבקש להציג את פעילות הועדה המקומית נגב מערבי במליאה.
מורדי :אנו נדאג לזמן את מנהל הועדה להציג את פעילות הועדה.
 .3הצגת תקציב אגף שירותים חברתיים  -תמר אורבך אבני:
תמר הציגה לחברי המליאה במצגת את תקציב האגף לשירותים חברתיים.
אלי פלטין :מבקש להודות לתמר ולעובדי האגף על עבודת הקודש שהם
עושים ביישובי המועצה.
 .4הצגת תקציב אגף איכות הסביבה  -בשמת גלין:
בשמת הציגה לחברי המליאה במצגת את תקציב אגף איכות הסביבה.
המועצה החלה השנה לטפל באיסוף גרוטאות אחת לחודש מיישובי המועצה.
ובשנת  2016אנו מבקשים להוסיף שירותים נוספים ליישובים והם:
 טיפול בגזם  -ריסוק של גזם גנני בתאום עם היישוב.
 טאטוא כבישי היישובים אחת לרבעון.
 הארכת תקופת הטיפול בזבובים בחודשיים נוספים.
אלי פלטין :בתקציב  2016לפעולות אני מבקש לתגבר את הטיפול בזבובים
ובמזיקים.
ליטו :אני מבקש לשים דגש על הטיפול בגורמים חקלאיים שמייצרים זבובים:
רפתות ,לולים בפסולת ירקות באתרי אשפה ובגד"ש.
מציע להעביר את תקציב הטאטוא לטיפול בזבובים ,בכלבים ובשריפות.
יובל בר :מבקש להיכנס לנושא מיחזור ,כי מי שרוצה למחזר מקבל סיוע
ואפשר להקטין את הפסולת להטמנה .בבארי ממחזרים כ  20 -מוצרים.

דני פזיק :כיו"ר הוועדה אנו מתכנסים בין  7-9פעמים בשנה ,בשמת לא
הציגה את הפעילות ב 2015 -וכן את ההישגים שנעשו ע"י האגף בשנה
האחרונה.
מבקש להקים פורום של נציגי תברואה בישובים לטיפול ומעקב בנושא.
מבקש להגביר את הפיקוח של משרד לאיכות הסביבה על הרפתות והלולים.
 .5הצגת תקציב אגף החינוך  -יעל אדר:
יעל אדר הציגה לחברי המליאה במצגת את תקציב אגף החינוך.
שינוי העיקרי בתקציב  2016הינו המעבר לתקציב ע"פ סל תלמיד בביה"ס היסודיים,
בשל המעבר שלהם לניהול עצמי ע"פ תקנות משרד החינוך ובשל גידול במספר
התלמידים ישנה עליה בתקציב ההסעות.
פביאן סיגל :מבקש להכניס את מחלקת חוגים והספורט לאגף החינוך.
ליטו :מבקש להפעיל את צוות ההיגוי לאיחוד ביה"ס היסודיים.
גדי :הצוות מתחיל בינואר .2016
דורון צמח :מביע הערכה על פעולותיו של אגף החינוך ומבקש לדעת על תנועות
הנוער.
יעל אדר :המועצה מסבסדת  5תנועות נוער הפועלות ביישובי המועצה.
גדי :בשל המעבר לניהול עצמי של ביה"ס היסודיים אני מבקש לקבל כל רבעון
דוחות כספיים של בתי הספר למעקב צמוד של הגזברות.

 .6הוספת סעיף אישור מסגרת אשראי בבנקים לשנת  - 2016מורדי:
מורדי מבקש מחברי המליאה אישור להוספת סעיף של אישור מסגרת
אשראי בבנקים לשנת .2016
החלטה מס' :1-111-12/2015
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את הוספת הסעיף לאישור
מסגרת אשראי בבנקים לשנת .2016

מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את מסגרת האשראי בבנקים לשנת .2016
החלטה מס' :1-112-12/2015
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את מסגרת האשראי בבנק
דקסיה ע"ס  2.5מיליון  ,₪מסגרת האשראי בבנק הפועלים ע"ס
 3מיליון  ₪ושעבוד הכנסות המועצה לבנקים.
אלברטו :בקשתי לפני חודש ממורדי לקיים דיון בנושא חוגים וספורט ומדוע יש
חוגים שאין להם הסעות ,ולמה ילדים נדרשים לנסוע לחו"ל ולשלם בעבור מחנה
האימונים.
מורדי :אכן אלברטו ביקש להעלות לדיון את נושא החוגים אבל זה היה תוך כדי
הכנת קפה לפני המליאה ,אני מבקש לשלוח מייל מסודר ואנו נתייחס בהתאם.
לאחר אישור התקציב אנו מתוכננים להביא מידי מליאה מנהל מחלקה/אגף
להצגת פעילות המחלקה/אגף ,ניתן קדימות למחלקת החוגים והספורט ואח"כ
יתקיים דיון.

רשם ואישר להפצה:
מרדכי ביטון
מזכיר המועצה
אושר בתאריך15/12/2015 :

הפרוטוקול נחתם ע"י

