פרוטוקול מליאה מס' 4/2016
מיום 4.4.2016
נוכחים:
גדי ירקוני ,מאיר יפרח ,אלי אהרון ,ליטו חנציס ,יובל בר ,משה טל ,ספקטור שמואל,
קליין זהבה ,ווקרט פליקס ,בן ארי רבקה ,קסטרשטיין אברהם ,רן גויטע ,סיגל פביאן,
פזיק דני ,פרידמן ראובן ,שנהר אליעזר ,אלמסי ארז ,פלטין אלי ,מיכל אטלי ,גרין
סילביה ,המאירי חיים ,קיפניס אביתר ,צור יובל ,אור מוטי ,מרציאנו דוד ,וולזני בני,
ויצמן דן ,גל נועם ,אילני שלמה ,אוזן אליהו ,שמעיה אלי ,רביבו קובי.
מתנצלים:
דואק אלברטו ,דני וילר ,שביט מוטקה.
חסרים:
דורון צמח ,רובין השי.
נוכחים קבועים:
מורדי ביטון  -מזכיר המועצה.
כבי שקולניק  -גזברית המועצה.
יהודה זנטי  -מבקר המועצה.
יפה בוקובזה  -מנהלת חשבונות.
יפעת ליפנר  -דוברת המועצה.
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מידע.
אישור פרוטוקול מליאה.
ועדים מקומיים.
עדכון חברי מליאה.
אישור תבר"ים.
אישור הקצאות -וועדת הקצאות מיום .17/3/2016
הוספת סעיף לאישור המליאה לפתיחת חשבון למועצה בבנק מזרחי.
הרמת כוסית לכבוד החג.

 .1מידע – גדי ירקוני:
א .דן בדרום – השבוע כינסנו את ועדת התחבורה למפגש במועצה יחד עם
מנכ"ל "דן בדרום" ומנהל תחום התחבורה הציבורית במשרד התחבורה .היה
לנו חשוב שהם ישמעו את נציגי הישובים ישירות על שורת התקלות ואי
הסדרים שנותרו ומשמעות הפגיעה שלהם בתושבים .מולי ספקטור אשר
מלווה את הנושא באופן הדוק ואהרון עמר ,מנהל מחלקת התחבורה ,המשיכו
לפגישה מצומצמת למחרת במשרדי "דן דרום" להמשך טיפול בתקלות .סוכם
שבתוך שבועיים יטופלו כל התקלות שנותרו .אנחנו מבקשים להמשיך ולדווח
למוקד המועצה על כל תקלה בקווים.
ב .כביש  – 232מטה המאבק המשותף עם נציגי הציבור ממשיך ומתכנס אחת
לשבוע לגבש את המשך דרכי פעולה .המטה התחלק לשני צוותים משניים,
אחד לגיבוש בנק מטרות עם פעולות מחאה אקטיביים והשני ,צוות הסברה.
אנו נערכים להעלאת מדרגה במאבק ,כשהכיוון הוא לתחילת מאי .יש שיתוף
פעולה עם בית הספר התיכון בעניין ועם מועצת מרחבים .הייתה פניה
משותפת לשר הביטחון לפתוח מעבר סחורות נוסף ,מהלך שעלותו נאמדת
ב 40-מיליון  .₪אני מעריך שכבר בימים הקרובים יכנס הצו להגבלת המשאיות
על כביש .232
ג .נסיעה לחו"ל – ביום שלישי ( )5.4.2016אני טס לחו"ל ואחזור ב 18/4 -בזמן
הזה ימלא את מקומי מאיר יפרח .אני אהיה זמין לכל מקרה.
 .2אישור פרוטוקול מליאה  -מורדי:
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את פרוטוקול מליאה מס' 3/2016
מיום .14/3/2016
החלטה מס' :1-32-4/2016
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את פרוטוקול מס'  3/2016מיום
.14/3/2016

 .3ועדים מקומיים  -אין
 .4עדכון חברי מליאה  -אין

 .5אישור תב"רים – מורדי:
מורדי מבקשת מחברי המליאה לאשר את התב"רים לפי הרשימה המצ"ב:
מס'

ישוב

הפרוייקט

סכום ב ₪
שאושר

הגדלה
הקטנה ב-
₪

סה"כ

מקורות מימון

496

אבשלום

אבשלום בריכת
שחיה  -שיפוץ

3,642,160

-80,000

3,977,160

אגודת חבל שלום -
( ₪ 420,000הקטנה
ב  ,)₪ 80,000מפעל
הפיס ,₪ 2,742,160 -
קרנות המועצה
( ₪ 815,000הגדלה ב
)₪ 415,000

הסבר
למליאה

415,000
519

שלומית

שלומית -גן ילדים
כיתת גן

1,709,292

749,614

2,458,906

משרד החינוך -
( ₪ 2,458,906הגדלה
ב )₪ 749,614

524

אבשלום

אבשלום גן ילדים
דו כיתתי

1,584,984

876,192

2,461,176

משרד החינוך -
( ₪ 2,461,176הגדלה
ב )₪ 876,192

675

מועצה

העסקת פרויקטור
הנדסי לקידום
פרויקטים
הנדסיים (יבילים)

0

120,000

120,000

המשרד לפיתוח
הפריפרייה הנגב
והגליל

676

מועצה

שיפוץ והרחבת
נווה אשכול

0

100,000

100,000

קרנות המועצה  -קרן
פיתוח

677

מועצה

אתר דיה

0

200,000

200,000

קרנות המועצה  -קרן
פיתוח

606

מועצה

הקמת חדר אוכל
פנימית ביכורים

300,000

688,000

988,000

קרנות המועצה -
 ₪ 300,000משרד
החינוך 688,000 -

678

נירים

נירים סבסוד
תשתיות ל 10
יח"ד

0

2,000,000

2,000,000

679

מועצה

הנגשת שמע

0

5,000

5,000

קרנות המועצה  -קרן
פיתוח

583

כרם
שלום

כרם שלום-הקמת
שער בטחון כולל
חיבורים לחשמל

70,000

6,383

76,383

פיקוד העורף -
₪ 76,383

סה"כ:

7,306,436

5,080,189

12,386,625

משרד השיכון -
 ₪ 300,000התחייבות
הישוב ₪ 1,700,000 -

מצ"ב 2
הרשאות -
374,807
 ₪כל אחד

מצ"ב 2
הרשאות -
₪ 52,128
135,872+
( ₪חדר
אוכל
ל"ביכורים")

החלטה מס' :1-33-4/2016
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את התב"רים ברשימה המצ"ב,
אישור ניתן לכל תב"ר ותב"ר בנפרד.
 .6אישור הקצאות – וועדת הקצאות מיום  17/3/2016 -מורדי:
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את המלצתה של ועדת ההקצאות המצ"ב
ולהקצות לחלוצה אגודה שיתופית קהילתית חקלאית בע"מ קרקע ומבנה לישיבה
תיכונית ,אולפנה לבנות ובית ספר לבנים לתקופה של  5שנים פחות חודש.
החלטה מס' :1-34-4/2016
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את הקצאת המבנה והקרקע
לישיבה תיכונית ,אולפנה לבנות ובית ספר לבנים לחלוצה אגודה
שיתופית קהילתית חקלאית בע"מ לתקופה של 5 -שנים פחות חודש
ע"פ המלצת ועדת הקצאות המצ"ב.
 .7אישור להוספת סעיף נוסף לפתיחת חשבון בבנק מזרחי טפחות  -כבי:
כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר הוספת סעיף נוסף לפתיחת חשבון
למועצה בבנק מזרחי טפחות.
החלטה מס' :1-35-4/2016
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות הוספת סעיף נוסף לפתיחת
חשבון למועצה בבנק מזרחי טפחות.

כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר פתיחת חשבון למועצה בבנק
מזרחי טפחות ושמורשה החתימה בהתאם להחלטת המליאה מיום
.15/6/2016
החלטה מס' :1-36-4/2016
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את פתיחת חשבון למועצה
בבנק מזרחי טפחות ואת מורשה החתימה בהתאם להחלטת
המליאה מיום .15/6/2015 -

 .8הרמת כוסית לכבוד החג:
אליהו אוזן בירך את הנוכחים ואמר דברי תורה לכבוד חג הפסח
הקרב ובא עלינו לטובה.
כמו כן הרמנו כוסית לכבוד החג ולהמשך עבודה משגשג ופורה.

אישר להפצה

רשמה:
יפעת ליפנר
דוברת המועצה
אושר בתאריך13/4/2016 :

מרדכי ביטון
מזכיר המועצה

