פרוטוקול מליאה מס' 263102/
מיום 1/3213102/

נוכחים:
ילין חיים,יפרח מאיר ,גרין סילביה ,אהרון אלי ,קראוניק סיגל ,דבורי אייל ,צמח דורון,
טל משה ,ספקטור שמואל ,אוזן אליהו ,קליין זהבה ,ווקרט פליקס ,קסטרשטיין אברהם,
מרציאנו דוד,וילר דני ,וולז'ני בני,רובין השי ,חוטר דוד,חנצ'ס יחזקאל,פזיק דני ,שנהר
אליעזר ,טל גבע ,ראובן פריד ,שמעיה אלי ,הפטל גד ,נתיב אבישי ,המאירי חיים ,גל
נועם ,רן גויטע ,אילני שלמה ,פלטין אלי.
חסרים:
לייבוביץ סטלה ,גליקסר שלמה ,אגרוביץ אייל ,אור מוטי ,רבקה בן ארי ,אלנקווה יצחק.
נוכחים קבועים:
מורדי ביטון -מזכיר המועצה
כבי שקולניק – גזברית
יפה בוקובזה –מנהלת חשבונות ראשית
רונית מינקר -דוברת המועצה
יעל אלמקייס -מנהלת הלשכה
אורחים:
מרק מרכוס ,הורי ילדים מחבל שלום.
על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

מידע.
אישור פרוטוקול מליאה.
ועדים מקומיים.
עדכון חברי מליאה.
אישור תב"רים.
הצגת הצעת תקציב המועצה לשנת .2114
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מידע -חיים ילין:
א 3מיגון  534-7ק"מ בתי הישובים:
אושר המיגון ביישובים בהיקף של  111מיליון  ₪אשר יתפרס ל 3-שנים.
אייל פלד האחראי על המיגון יגיע עם צוותו לכל הישובים להסברת הנושא.
זהו אחד הפרויקטים הגדולים בעוטף עזה .עומס העבודה בכל המחלקות במועצה יגדל
בתקופת הביצוע.
ב 3משרד החינוך:
לאחר פגישתי עם מנכ"לית משרד החינוך התקבלה החלטה חשובה על ידי המשרד לפיה
יהיו הרשאות לבינוי בעוטף עזה על פי הצמיחה הדמוגרפית ולא לפי רישום ילדים
בפועל באשכול.
ג 3עוטף עזה לשנת :1025
ביום ראשון הקרוב תתקבל החלטת ממשלה בנושא הטבות עוטף עזה לשנת
, 2114ההטבות כמו בשנתיים האחרונות למעט תוספת של  15%במכסת עובדים זרים
כאשר תתקבל ההחלטה תפורסם לתושבים.
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אישור פרוטוקול מליאה -מורדי:
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את פרוטוקול  1302113מיום . 25.11.2113
החלטה מס' :2-251-263102/
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את פרוטוקול  1302113מיום
.25.11.2113

3/

ועדים מקומיים -מורדי:
א .תקציב ועד מקומי מגן לשנת :1025
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב ועד מקומי מגן לשנת  2114על סך
 ₪ 1,246,211ללא צו מיסים.
החלטה מס' :2-240-263102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב ועד מקומי מגן
לשנת  2114על סך  ₪1,246,211ללא צו מיסים.
ב .האצלת סמכויות ועד מקומי מגן לשנת :1025
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את האצלת סמכויות לוועד מקומי מגן לשנת 2114
המצ"ב.
החלטה מס' :2-242-263102/
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את האצלת הסמכויות לוועד
מקומי מגן לשנת  2114המצ"ב.

ג .תקציב ועד מקומי בארי לשנת :1025
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב ועד מקומי בארי לשנת  2114על סך
 3.5מליון  ₪ללא צו מיסים.
החלטה מס' :2-241-263102/

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב ועד מקומי בארי
לשנת  2114על סך  3.5מליון  ₪ללא צו מיסים.
ד .האצלת סמכויות ועד מקומי בארי לשנת :1025
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את האצלת הסמכויות לוועד מקומי בארי לשנת
 2114המצ"ב.
החלטה מס' :2-24/-263102/

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את האצלת הסמכויות לוועד
מקומי בארי לשנת  2114המצ"ב.
ה .תקציב ועד מקומי צאלים לשנת :1025
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב ועד מקומי צאלים לשנת  2114על סך
 ₪ 011,211ללא צו מיסים.
החלטה מס' :2-245-263102/

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב ועד מקומי
צאלים לשנת  2114על סך  ₪ 011,211ללא צו מיסים.
ו .האצלת סמכויות ועד מקומי צאלים לשנת :1025
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את האצלת הסמכויות לועד מקומי צאלים לשנת
 2114המצ"ב.
החלטה מס' :2-244-263102/

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את האצלת הסמכויות לוועד
מקומי צאלים לשנת  2114המצ"ב.
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עדכון חברי מליאה -מורדי ביטון:
א .יניב הגי מבארי התפטר במקומו נכנס אייל דבורי מבארי תודה ליניב הגי ובהצלחה לאייל
דבורי.
ב .מרביד לואיס לאחר שנים ארוכות במליאה מסיים בשל מצב בריאותי ,מחליפו ראובן
פרידמן אני מבקש להודות למרביד לואיס על כל השנים שתרם למועצה ולאחל לו
בריאות איתנה ,בהצלחה לראובן פרידמן מחליפו.

ג .מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את ראובן פרידמן כחבר בהנהלת המעוצה במקומו
של מרביד לואיס.
החלטה מס' :2-246-263102/

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את ראובן פרידמן
כחבר הנהלה במקומו של מרביד לואיס.
אישור תב"רים – כבי:
34
כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את רשימת התב"רים המצ"ב אישור ניתן לכל
תב"ר ותב"ר בנפרד.
מס'

ישוב

130

אבשלום

130

אבשלום

הפרוייקט
עבודות פיתוח
ותשתיות
באזור
התעשיה
אבשלום
עבודות פיתוח
ותשתיות
באזור
התעשיה
אבשלום

סכום ב ₪
שאושר

הגדלה
הקטנה ב₪-

סה"כ

מקורות
מימון

הסבר למליאה

10,456,000

1,239,101

11,695,101

משרד
התמ"ת

משרד התמ"ת -
₪ ,,11101,5,

11,695,101

2,729,123

14,424,224

משרד
התמ"ת

משרד התמ"ת -
₪ ,111411441

504

מועצה

פיתוח בית
עלמין באשכול

0

100,000

100,000

משרד
הדתות

רשימת ישובים
יעודכנו ע"י בהמשך

505

שלומית

בניית מקווה
בשלומית

0

984,326

984,326

משרד
הדתות

506

צוחר

שיפוץ מקווה
בצוחר

0

100,000

100,000

משרד
הדתות

507

מועצה

הרחבת עירוב
במועצה

0

16,794

16,794

משרד
הדתות

508

מועצה

החלפת פחי
אשפה 45,2

0

50,000

50,000

משרד
הפנים

440

מועצה

שיקום אתרי
פסולת

100,224

72,000

172,224

משרד
הפנים

467

מועצה

הקמת אי
תנועה
ברחבת
האוטובוסים
ליד ביה"ס

800,000

467

מועצה

הקמת אי
תנועה
ברחבת
האוטובוסים
ליד ביה"ס

560,000

-240,000

240,000

560,000

800,000

השתתפות
המועצה

משרד
הפנים

משרד הפנים -
₪ ,241441
הקטנת השתתפות
המועצה ע"ח
משרד הפנים
משרד התחבורה
 015אש"ח1
הקטנת השתתפות
המועצה ל ₪ 5
משרד התחבורה
 015אש"ח 1משרד
הפנים  415אש"ח

שיקום גישה
לביה"ס יובלי
הבשור
ומרפאה

השתתפות
המועצה

הקטנת השתתפות
המועצה ע"ח
משרד הפנים
משרד התחבורה
 115אש"ח1
הקטנת השתתפות
המועצה ל ₪ 5

490,000

210,000

700,000

משרד
הפנים

משרד התחבורה -
 115אש"ח 1משרד
הפנים  4,5אש"ח

0

120,000

120,000

משרד
הפנים

0

180,000

180,000

משרד
הפנים

106,219,2
08

114,511,23
5

משרד
השיכון

468

מועצה

468

מועצה

509

מועצה

510

צוחר

472

מועצה

בניית ממדים
בעוטף עזה
שלב ד'

8,292,027

434

מועצה

שיקום גישה
לביה"ס יובלי
הבשור
ומרפאה
סקר נגישות
לנכסי המועצה
45,2
צוחר השלמת
שיקום
תשתיות מים
בישוב 45,2 -

700,000

-210,000

490,000

שיפוצים
במבנה
תרבות
ואמנות

2,050,000

195,000

2,245,000

סה"כ:

35,143,352

112,005,5
52

147,148,90
4

מפעל
הפיס

סה"כ מתקציב
משרד השיכון-
 1,12721101ש"ח
סה"כ מתקציב
הסוכנות היהודית -
₪ ,1112,1004
לצורך הסדרת
בטיחות ונגישות
במבנה
מפעל הפיס -
 ,1210מש"ח
(הגדלה ב ,10
אש"ח)
קרנות הרשות -
 055אש"ח

החלטה מס' :2-247-263102/

מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את רשימת התב"רים המצ"ב ,אישור ניתן
לכל תב"ר ותב"ר בנפרד.
אישור תקציב המועצה לשנת  -1025כבי:
36
נציגי הורי חבל שלום הגיעו למליאה כדי להציג לחברי המליאה את דרישתם
לתקצוב סייעת שלישית בגני הילדים בעקבות המלצת הועדה לבחינת תקני סייעות
בגני המעוצה.
דנה אדמון :נציגת ועדת החינוך בחבל שלום מודה לחברי הועדה על עבודתה,
ומבקשת מחברי המליאה לאשר את התקציב הדרוש להפעלת סייעת נוספת כפי
שהועדה אשרה.
התקיים דיון בין נציגי הורים וחברי המליאה.

מורדי :הוועדה לבחינת תקני סייעות בגני המעוצה הציגה את המלצותיה להנהלת המועצה
לפני כחודש ,הנהלת המועצה במסגרת דיוני התקציב החליטה לאמץ ב 51%-את
המלצת הוועדה וזאת עד לסוף שנת הלימודים תשע"ד ( ) 31.6.2114עלות
המימון כ ₪ 411,111-המימון יהיה  51%ע"ח מועצה ו 51% -ע"ח אגודות
היישובים ,האגודות יסדירו את תשלום מול המועצה  +חתימה על התחייבות
לתשלום .בסוף חודש מרץ  2114תתכנס ההנהלה המועצה לבדיקת תשלום
האגודות ,במידה והתשלום לא יבוצע במלואו תופסק העסקתם של הסייעות
ב. 31.6.2114 -
כבי :הנהלת המועצה ממליצה למליאה לאשר את תקציב  2114כפי שהונח בפינכם,
בסך של  112,262מיליון  ₪המצ"ב.

כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את תקציב  2114על סך  112,262מיליון .₪
החלטה מס' 2-245-263102/
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את הצעת תקציב המועצה
לשנת  2114על סך  112,262מיליון  ₪המצ"ב למעט  2מתנגדים.

רשמה:
יעל אלמקייס
מנהלת לשכה
אושר בתאריך/23213102/ :

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

