
 

 

 4102/7פרוטוקול מליאה מס'  

 4102/6412מיום 

 נוכחים:

  קליין זהבה, ווקרט פליקס, אוזן אליהו, גליקסר שלמה, ,אהרון אלי יפרח מאיר, ילין חיים,

  רובין השי, חנצ'ס יחזקאל, שנהר אליעזר, ,וילר דני יין אברהם,קסטרשט רבקה בן ארי,

 .גויטעירי חיים, רן ראובן פרידמן, שמעיה אלי, המא

 חסרים:

 פזיק  ,וולז'ני בני מרציאנו דוד, אור מוטי,,אגרוביץ אייל, גרין סילביה , לייבוביץ סטלה

 אילני שלמה, פלטין אלי,  גל נועם, הפטל גד, דני,

  מתנצלים:

 פביאן סיגל, ,טל משה, ספקטור שמואל ,ראוניק סיגל,דבורי אייל, צמח דורוןק

 נוכחים קבועים:

 יר המועצה.מזכ -מורדי ביטון

 גזברית.  –כבי שקולניק 

 מנהלת חשבונות ראשית. –יפה בוקובזה 

 דוברת המועצה. -רונית מינקר

 מנהלת הלשכה. -יעל אלמקייס

 אורחים:

 , נתיב אבישי.מזל ערוסי

 

 על סדר היום:

 מידע. .1

 אישור פרוטוקול מליאה. .2

 ועדים מקומיים. .3

 עדכון חברי מליאה. .4

 אישור תב"רים. .5

 .2115צו מיסים לשנת  .6

 .2114אישור תמיכות  .7

 .2114אישור תקנים ושכר  .8

 

 חיים ילין -מידע .1

 תקני רבש"צים: .א
 4-מטחון ימכתב שנשלח לשר הבהרבש"צים , תקני הועבר מידע בנושא קיצוץ 

תקרוס היכולת שלנו  בישובים יםכי ללא רבש"צ בדגש,, ראשי המועצות בעוטף עזה

הסלמה, כמו כן תיפגע ש בזמן הנדרלקיים את נוהלי החרום בשגרה ולנהל את 

 כשירות כיתת הכוננות היישובית, 

 חוסן היישוב ותחושת בטחון התושבים. יפגעו התאום עם הצח"י,

כמו כן  הגנת הישוביםבקיצוץ ה אפשר אתלא ול להגיב נגד ההחלטהאנו מתכוונים 

  תה בפתחת שלום.יית לגבי החדירה שהטחונייניתנה סקירה ב

 



 

 

 

 :121ביש כ .ב
 כבישים.ובהממשלה מבקשת להשקיע בערים ובמועצות בתשתיות תקדמות, שנה הי

רמ"י )מנהל מקרקעי ישראל( שותפים עם מוא"ז אשכול בהגדלת הישובים 

הרחבת כביש וכן ב, הגידולל ששותפים אתנו גם לצורך שיפור תשתיות ב ,וצמיחתם

תף תפות בכביש אנו פונים לרמ"י להשתתטחון ירד מהשיהיות ומשרד הב 232

 בהשקעה. 

 מרפאות ישובים: .ג
הועלו כל הבעיות והחוסרים ואנוכי, מאיר יפרח משה טל  עםבפגישה שנערכה 

בסופו של התהליך: תוצאה והצומה ארגנו עחבל שלום  תושביבמרפאות הישובים, 

 .למרפאה תקנים הוספת

העלות את הנושאים לאני אמור להיפגש עם מנכ"ל משרד הבריאות, שם אני מקווה 

להכניס את מועצה הינה מטרתנו  .דרוםהבריאות והשר"פ ב תחומיושים שיפור בהדר

 על ב"ש(. בעיקרלתודעת משרד הבריאות )שם מדברים אזורית אשכול 

 עשו עבודה טובה להבאת אנשי מקצוע לאזורנו.פעלו ומאיר וענת 

עם מנהל המחוז על בעניין זה. קיימנו דיון  ישנו לחץ גדול מצד התושבים מאיר:

 באזור כשלנו. של חוסר ברופאים ואחיותוהמשמעות ות תייהבעי

לטענת התושבים השרות לא טוב וישנם מצבים שהרופאים  :הועלה גם נושא השר"פ

 .ת המועצהיבדק בישיבת הנהליהנושא יועלה ו .לא מגיעים

 

 51%-שהם פחות מ חברים 17נכחו  18:11עם פתיחת הישיבה בשעה  -מנין חוקי

א' לצו מועצות, הישיבה תדחה בשעה ותתקיים  53ולכן ע"פ סעיף מחברי המליאה 

 במידה ויהיו בה לפחות שליש מחברי המליאה.

 

 . חברים 27בה  יםחתחה לאחר שעה ונוכהישיבה נפ

 

 מורדי ביטון: -אישור פרוטוקול .2
 12.5.2114מיום  612114מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את פרוטוקול 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 6-2/-/74102החלטה מס' 

מיום  612114 מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את פרוטוקול

12.5.2114  



 

 

 

 מורדי ביטון: -ומייםועדים מק .3

 :2102עדכון לתקציב ועד מקומי צאלים לשנת  4א

סך באשור תוספת ול 2113ועד מקומי צאלים מבקש לעדכן את התקציב 

לאחר  2113, המקור הינו השתתפות ועד האגודה, סה"כ תקציב ₪ 181,111

 ₪ . 061,111העדכון 

 ועד מקומיולאת  עדכון התקציב מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר                           

  .2113צאלים לשנת                           

 

 

 

 

 

 

 מורדי ביטון: -עדכון חברי מליאה .4

נתיב אבישי מהישוב צוחר התפטר כי מורדי מבקש לעדכן את חברי המליאה  .א

 במקומו יכנס ארז אלמסי.ו

 כחבר הנהלת  מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את אליעזר שנהר  .ב

 .במקומו של טל גבע שהתפטר המועצה

 

 

 

 

 

 כבי: -אישור תב"רים .5

כבי מציגה לחברי המליאה את רשימת התב"רים המצ"ב אישור ניתן לכל תב"ר 

 ותב"ר בנפרד.

 
  סכום הפרוייקט ישוב 'מס

 שאושר
 הגדלה

  ₪-ב הקטנה
 למליאה הסבר מימון  מקורות  כ"סה

 הלוואת מיחזור מועצה 525
 ביוב

  דקסיה בנק 8,100,000 8,100,000 0

 פעולות ביצוע מועצה 526
 מפגעי להפחתת

 ליישמניה

 להגנת המשרד 114,000 114,000 0
 הסביבה

    ₪ 110,000 אורים
        ₪ 2,000 צאלים

  ₪ 2,000 הבשור עין

 - גבולות קיבוץ גבולות 527
 - תינוקות בית

 2014 אסבסט

 התעשיה משרד 89,389 89,389 0
 משרד) והמסחר
 (ת"התמ

 ת"מהתמ מענק
 אסבסט גגות להחלפת
 בלבד יום במעונות

 - גבולות קיבוץ גבולות 528
 - צופית מעון

 2014 אסבסט

 התעשיה משרד 83,292 83,292 0
 משרד( והמסחר
 )ת"התמ

 ת"מהתמ מענק
 אסבסט גגות להחלפת
 בלבד יום במעונות

 2-/7-/74102החלטה מס' 

ועד מקומי ו תקציב תוספתהחברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את 

 ₪. 061,111ר עדכון , התקציב לאח₪ 181,111סך בצאלים 

 2-/7-/74102החלטה מס' 

  תחברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את אליעזר שנהר כחבר הנהל

 .במקומו של טל גבע שהתפטרהמועצה 

 



 

 

 - גבולות קיבוץ גבולות 529
 - ותמר אמנון מעון

 2014 אסבסט

 התעשיה משרד 81,052 81,052 0
 משרד( והמסחר
 (ת"התמ

 ת"מהתמ מענק
 אסבסט גגות להחלפת
 בלבד יום במעונות

 -מעון- רעים קיבוץ רעים 530
 2014 אסבסט

 התעשיה משרד 72,993 72,993 0
 משרד( והמסחר
 )ת"התמ

 ת"מהתמ מענק
 אסבסט גגות להחלפת
 בלבד יום במעונות

- צאלים קיבוץ צאלים 531
 אסבסט -מעון

2014 

 התעשיה משרד 73,278 73,278 0
 משרד( והמסחר
 )ת"התמ

 ת"מהתמ מענק
 אסבסט גגות להחלפת
 בלבד יום במעונות

 -מעון- מגן קיבוץ מגן 532
 2014 אסבסט

 התעשיה משרד 87,895 87,895 0
 משרד( והמסחר
 )ת"התמ

 ת"מהתמ מענק
 אסבסט גגות להחלפת
 בלבד יום במעונות

 בית-סופה קיבוץ סופה 533
 אסבסט - תינוקות

2014 

 התעשיה משרד 56,286 56,286 0
 משרד( והמסחר
 (ת"התמ

 ת"מהתמ מענק
 אסבסט גגות להחלפת
 בלבד יום במעונות

 מעון-סופה קיבוץ סופה 534
 אסבסט - אגוז

2014 

 התעשיה משרד 56,286 56,286 0
 משרד( והמסחר
 )ת"התמ

 ת"מהתמ מענק
 אסבסט גגות להחלפת

 בלבד יום ונותבמע

 מעון - בארי קיבוץ בארי 535
 אסבסט - ארזים

2014 

 התעשיה משרד 18,500 18,500 0
 משרד( והמסחר
 )ת"התמ

 ת"מהתמ מענק
 אסבסט גגות להחלפת
 בלבד יום במעונות

 מעון - בארי קיבוץ בארי 536
 אסבסט - עופרים

2014 

 התעשיה משרד 18,500 18,500 0
 משרד( והמסחר
 )ת"התמ

 ת"מהתמ מענק
 אסבסט גגות להחלפת
 בלבד יום במעונות

 ניר 537
 עוז

 - עוז ניר קיבוץ
 אסבסט - מעון

2014 

 התעשיה משרד 200,601 200,601 0
 משרד( והמסחר
 )ת"התמ

 ת"מהתמ מענק
 אסבסט גגות להחלפת
 בלבד יום במעונות

 למוסדות נגישות מועצה 538
 הבשור יובלי-חינוך

  וךהחינ משרד 16,000 16,000 0

 למוסדות נגישות מועצה 539
 אשכול ניצני-חינוך

  החינוך משרד 16,000 16,000 0

    9,084,072 9,084,072 0 :כ"סה  

 

 

 

 

 

 כבי:-1022צו מיסים לשנת  .6
 עם השינויים  2115צו המיסים לשנת  לחברים מת הוצגבמליאה הקוד

 חיות משרד על פי הנ התקיים דיון והסבר לשינויים ,אותם ביקשנו להכניס

בצו המיסים  1.75% -שיעור באופן חריג תהיה עליה ב מ. הפנים אישר ,הפנים

 .2115לשנת 

הגענו להסכמות טחון ימשרד הבלהארנונה תעריף חיים מבקש לציין כי גם בנושא 

 איתם.

 .מבקש לדחות את צו המיסים עד לדיון עם ראשי הישובים :ליטו

 

 2-/8-/74102החלטה מס' 

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את רשימת התב"רים 

 אישור ניתן לכל תב"ר ותב"ר בנפרד.



 

 

 

 ום בשל תקנות מ. הפנים.הימסבירה את חשיבות אישור הצו  :כבי

תגרור סנקציות שיעמד משרד הפנים  1.7.2114כל דחיה של אישור הצו לאחר 

 .2115כולל אי מתן תוקף לצו המיסים לשנת 

 

 הוחלט להביא את צו המיסים לאישור.נערך דיון נשאלו שאלות ו

 המצ"ב. 2115כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את צו המיסים לשנת 

 

 

 

 

 

 :מורדי -/102תמיכות  אישור .7
ולאחר בחינת הבקשות, הועדה ממליצה  2114דנה בבקשות לתמיכות  ועדת תמיכות

 .2114למליאה לאשר את התמיכות המצ"ב לשנת 

 1,171,111על סך  2114מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את התמיכות לשנת 

.₪ 

 

 

 

 

 

 

 : מורדי:/102אישור תקנים ושכר  .8

 שא נדחה לישיבה הבאה.בשל השעה המאוחרת הנו

 

 

 :אישר להפצה:                                                       רשמה        

 יעל אלמקייס                                                  מרדכי ביטון

 מנהלת לשכה                                                  מזכיר מועצה 

 

  הפרוטוקול נחתם ע"י:__________       4102/742תאריך:אושר ב

 
 

 2-/02/741-9החלטה מס' 

את צו המיסים לשנת  1נמנע ומליאת המועצה מאשרת ברוב קולות 

 .המצ"ב 2115

 20-2-/74102החלטה מס' 

את התמיכות לשנת  1ומתנגד חברי המליאה מאשרים ברוב קולות 

 .המצ"ב ₪ 1,171,111על סך  2114


