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פרוטוקול מליאה מס' 213102/
מיום 183203102/
נוכחים:
ילין חיים ,יפרח מאיר ,לייבוביץ סטלה ,גרין סילביה ,גליקסר שלמה,טל משה ,קליין זהבה ,ווקרט
פליקס ,קסטרשטיין אברהם ,מרציאנו דוד ,וילר דני ,וולז'ני בני,רובין השי ,חוטר דוד,פזיק דני,
שנהר אליעזר ,טל גבע ,הפטל גד,נתיב אבישי ,המאירי חיים,רן גויטע ,אילני שלמה,פלטין אלי,
חסרים:
אלי אהרון ,אליהו אוזן ,אור מוטי ,פפר אוחניה ,שמעיה אליהו ,גל נועם ,אגרוביץ אייל ,מרביד
לואיס.
מתנצלים,:
קראוניק סיגל ,הגי יניב ,ספקטור שמואל ,חנצ'ס יחזקאל.
נוכחים קבועים:
מורדי ביטון -מזכיר המועצה
כבי שקולניק – גזברית
יפה בוקובזה –מנהלת חשבונות ראשית
רונית מינקר -דוברת המועצה
יעל אלמקייס -מנהלת הלשכה
על סדר היום:
 .1מידע.
 .2אישור פרוטוקול מליאה.
 .3ועדים מקומיים.
 .4עדכון חברי מליאה.
 .5אישור פורשים פנסיה תקציבית.
 .6אישור מסגרת אשראי לשנת .2114
 .7אישור תב"רים.
 .8אישור צו מיסים .2114
 .9מעבר ועדת שמעונים למתחם מרחבים-משה מורג.
 .11אישור דוחות כספיים לתאגידים בבעלות הרשות לשנת .2112
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 32מידע -חיים ילין:
א .מצב בטחוני:
ניתנה סקירה ביטחונית לאחר ירי פצמ"רים לאזורנו המצב מתוח ואנו נערכים
בהתאם.
ב .הגנת ישובים ע"י צה"ל:
בישובי אשכול בהם מתבצעת הגנה יישובית נתבשרנו כי החל מתאריך  1.11.13תסתיים ההגנה
על ישובים אלה.
אלון שוסטר ואנוכי אמורים להיפגש עם אלוף פיקוד דרום ועם שר הביטחון לנסות למצוא
פתרון לבעיה ולשמוע כיצד מתארגנת המערכת לתת מענה הגנתי יעיל
לישובים סמוכי הגדר.
ג 3אליעזר בן צבי ז"ל:
שבוע שעבר נפרדנו מאליעזר בן צבי ז"ל שהיה ראש מועצה בשנים 1981-1984
זוהי אחת התקופות המשמעותיות במועצה:
 .1פינוי חבל ימית ובמקביל הקמת יישובי פיתחת שלום ,עין הבשור ,סופה וחולית.
 .2הקמת אולם אירועים אשכול לרווחת התושבים.
בתקופת כהונתו פעל נמרצות לפיתוח האזור ובסיום כהונתו התנדב ותרם לאזור
מכישוריו והיה חבר בעמותת נווה אשכול והמשיך את תרומתו בטיפול ברווחת
וותיקי האזור.
יהי זכרו ברוך.
דני וילר -חבר ותיק ,אליעזר עשה עבודה מצוינת כראש מועצה וגם לאחר שסיים את
תפקידו פעל נמרצות לטובת האזור.
משה טל -אליעזר זכור לי מביקורו בחבל שלום לאחר פינוי חבל ימית ,הרגשנו את
הנכונות שלו לעזור לתושבים החדשים.
אליעזר שנהר -לאחר הפינוי הגיע אלינו אליעזר למושב עין הבשור בביקורו העביר
את המסר כי המועצה עומדת לשרותם של המפונים בכל בעיה ואכן כך היה.
ד .תכנית פרוגרמה המועצה:
לשאלתו של רן גואטה מה התקדם בנושא ,אני אציג את התוכנית בפורום מושבים
הקרוב ,התוכנית לא חייבת באישור המליאה והיא תהיה תקפה רק אישור וועדי היישובים.
 31אישור פרוטוקול – מורדי ביטון:
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את פרוטוקול  1102111מיום 7.11.2113
החלטה מס' 2-201-213102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את פרוטוקול מליאה 1102111-מיום .7.11.2113
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 3/ועדים מקומיים – מורדי:
א .תקציב ועד מקומי תלמי-אליהו לשנת :1022
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב ועד מקומי תלמי-אליהו לשנת  2114על סך
 ₪ 228,796הכולל צו מיסים.
החלטה מס' 2-208-213102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב ועד מקומי תלמי-אליהו
לשנת  2114בסך  ₪ 228,796הכולל צו מיסים.
ב .האצלת סמכויות ועד מקומי תלמי אליהו לשנת :1022
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את האצלת סמכויות לועד מקומי תלמי אליהו לשנת 2114
המצ"ב .
החלטה מס' 2-201-213102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את האצלת הסמכויות לוועד מקומי
תלמי אליהו לשנת  2114המצ"ב.
ג .תקציב ועד מקומי אורים לשנת :1022
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב ועד מקומי אורים לשנת  2114על סך
 ₪ 1,276,111ללא צו מיסים.
החלטה מס' 2-220-213102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב ועד מקומי אורים לשנת
 2114בסך  ₪ 1,276,111ללא צו מיסים.
ד .האצלת סמכויות ועד מקומי אורים לשנת :1022
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את האצלת סמכויות לוועד מקומי אורים לשנת 2114
המצ"ב .
החלטה מס' 2-222-213102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את האצלת הסמכויות לוועד מקומי
אורים לשנת  2114המצ"ב.

מזכיר המועצה
mazkir@erc.org.il | 08-9929103/4

 32עדכון חברי מליאה -מורדי ביטון:
אין עדכונים.
 35אישור פורשים פנסיה תקציבית -מורדי ביטון:
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תנאי פרישתם של  3-עובדים בפנסיה תקציבית הר"מ:
א .לובה נוביקוב עבדה  17שנה ו 11-חודשים
צבירת זכויות פנסיה 31.56%
ב .עמי לויתן עבד  41שנה ו 5-חודשים
צבירת זכויות פנסיה 71%
ג .אלקיים אסתר עבדה  35שנה,
צבירת זכויות פנסיה 71%
החלטה מס' 2-221-213102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תנאי פרישתם של החברים
בפנסיה תקציבית לובה נוביקוב ,עמי לויתן ,אסתר אלקיים המצ"ב .

 36אישור מסגרת אשראי לשנת  -1022כבי:
כמידי שנה אנו נדרשים לאשר מסגרת אשראי ,כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את
מסגרת האשראי בבנק דקסיה בע"מ בסך  2.5מיליון  ₪ובבנק הפועלים בסך
 3.1מיליון  ₪וכן אישור שעבוד הכנסות השוטפות של המועצה לבנקים לשם קבלת
מסגרות האשראי.
החלטה מס' 2-22/-213102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את מסגרת האשראי לשנת  ,2114בבנק
דקסיה בע"מ בסך  2.5מיליון  ,₪ובבנק הפועלים בסך  3.1מיליון  ₪ואישור
שעבוד הכנסות השוטפות של המועצה לבנקים לשם קבלת מסגרות האשראי.
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 31אישור תב"רים -כבי:
כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את רשימת התב"רים המצ"ב אישור ניתן לכל תב"ר ותב"ר
בנפרד.
סה"כ

מקורות
מימון

מס'

ישוב

88,000

מפעל הפיס

 494אבשלום מרפאה אבשלום פיס
ירוק גינה ציבורית

0

70,000

70,000

מפעל הפיס

שביל הליכה גוש
 495גוש
מבטחים מבטחים פיס ירוק
גינה ציבורית
 496אבשלום אבשלום בריכת שחיה-
שיפוץ

0

95,000

95,000

מפעל הפיס

0

665,000

665,000

מפעל הפיס

 497מועצה

ניצני אשכול ציוד
וריהוט לבתי ספר

0

70,000

70,000

מפעל הפיס

 498מועצה

יובלי הבשור ציוד
וריהוט לבתי ספר

0

65,000

65,000

מפעל הפיס

 499מועצה

מקיף מעלה הבשור
רכישת מחשבים לבתי
ספר
ניצני אשכול רכישת
מחשבים לבתי ספר

0

332,120

332,120

מפעל הפיס

0

59,432

59,432

מפעל הפיס

 501מועצה

יובלי הבשור רכישת
מחשבים לבתי ספר

0

59,432

59,432

מפעל הפיס

 502מועצה

ת"ת יתד חלוצה
רכישת מחשבים לבתי
ספר
נועם נצרים רכישת
מחשבים לבתי ספר

0

17,480

17,480

מפעל הפיס

0

17,480

17,480

מפעל הפיס

 493מועצה

 500מועצה

 503מועצה

הגדלה
סכום ב
הפרוייקט
הקטנה ב₪-
₪
שאושר
88,000
0
מאחורי אולם תרבות
פיס ירוק גינה ציבורית

סה"כ:

0

הסבר למליאה

1,538,944 1,538,944

החלטה מס' 2-222-213102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את רשימת התב"רים המצ"ב אישור ניתן
לכל תב"ר ותב"ר בנפרד.
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 38אישור צו מיסים-כבי:
כמידי שנה אנו נדרשים לאשר את צו המיסים לשנת  2114עד לתאריך  , 31011013משרד הפנים
מנחה אותנו בגובה עליית התעריפים לשנת ( 2114הנחיית מ .הפנים עדין
לא ניתנה) ,השינויים המבוקשים בצו הם העלאת תעריפי הארנונה בסעיפי התעשייה ,השיווק
והמסחר ,העלאה נדרשת להתאמת התעריפים לחישוב הנורמטיבי בנוסחת מענק האיזון.
כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את צו המיסים המצ"ב.
החלטה מס' 2-225-213102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את צו המיסים לשנת  2114המצ"ב.
 31מעבר ועדת שמעונים למתחם מרחבים -משה מורג:
חיים :תהליך ההפרדות משמעונים ב' והקמת ועדה עצמאית לארבעת המועצות מרחבים ,שדות נגב,
שער הנגב ואשכול ,מנוהל ע"י משה מורג כפרויקטור ,ביחד עם משרד הפנים
ואנוכי.
משה זומן היום לשתף את המליאה בלוחות הזמנים לביצוע וכן את שלבי ההתקדמות.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות למשה מורג על עבודתו המקצועית והובלת התהליך.
משה מציג לחברי המליאה על גבי מצגת את תכנית ההפרדות משמעונים ב' והמעבר
של  4 -מועצות לתקופת ניסיון של שנתיים.
מטרת המעבר לקבל שירות טוב ואטרקטיבי לתושב ,כרגע עוסקים בכתיבת נהלים
ברורים ,מקצועיים ומחייבים שיגדירו את מחויבות הועדה לתושב0למתכנן ,תהיה שקיפות מלאה
והמידע על מצב התיק יהיה באמצעות אתר אינטרנטי.
משרד הפנים אישר תגבור כח אדם מה שיסייע בהורדת העומס ,מבנה הועדה בשלבי סיום הכוונה
לפתיחה בתאריך . 10102114
נערך דיון נשאלו שאלות.
 320אישור דוחות כספיים לתאגידים בבעלות הרשות לשנת :1021
32החברה הכלכלית לפיתוח אשכול בע"מ3
31העמותה לקידום התיירות במרחב שקמה בשור 3כבי:
ע"פ החוק אנו נדרשים לאשר את המאזנים הנ"ל.
 32החברה הכלכלית לפיתוח אשכול בע"מ:
מאזן החברה לשנת  2112הוצג בפני חברי המליאה ,החברה סיימה בהפסד קטן עקב הפרשה
לביגוד והבראה .המאזן אושר ע"י דירקטוריון החברה הכלכלית וכבי מבקשת מחברי המליאה
לאשר מאזן זה.
החלטה מס' 2-226-213102/
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את מאזן החברה הכלכלית לפיתוח
אשכול בע"מ לשנת  2112המצ"ב.
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 31עמותה לקידום התיירות במרחב שקמה בשור:
מאזן העמותה לשנת  2112הוצג בפני חברי המליאה ,העמותה סיימה בהפסד קטן .המאזן אושר
ע"י דירקטוריון העמותה וכבי מבקשת מחברי המליאה לאשר מאזן זה.
חברי מליאה העלו את השאלה האם אפשרי שעמותה תסיים בהפסד?
כבי הדגישה שהדוחות אושרו ע"י רו"ח של העמותה.
חברי המליאה מבקשים לבדוק זאת שוב.
החלטה מס' 2-221-213102/
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את מאזן עמותה לקידום התיירות
במרחב שקמה בשור לשנת  2112המצ"ב.

רשמה:
יעל אלמקייס
מנהלת לשכה
אושר בתאריך63223102/:

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

