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נוכחים:
גדי ירקוני ,מאיר יפרח ,דואק אלברטו ,גרין סילביה ,ברקאי מירב ,בר יובל ,צמח דורון,
שביט מוטקה ,טל משה ,ספקטור שמואל ,אוזן אליהו ,צור יובל ,קסטרשטין אברהם,
מרציאנו דוד ,ברזילאי דני ,השי רובין ,סיגל פביאן ,חנציס ליטו ,דני פזיק ,שנהר אליעזר,
פרידמן ראובן ,אלמסי ארז ,שמעיה אלי ,המאירי חיים ,רן גויטע ,אילני שלמה ,פלטין אלי,
רביבו קובי ,נועם גל.
מתנצלים:
אלי אהרון ,ווקרט פליקס ,רבקה בן ארי.
חסרים:
זהבה קליין ,אור מוטי ,וולזני בני ,יוחנן אילן ,מיכל אטלי .
נוכחיםקבועים:
מורדי ביטון  -מזכיר המועצה.
כבי שקולניק  -גזברית המועצה.
יפה בוקובזה  -מנהלת חשבונות.
יפעת ליפנר  -דוברת המועצה.
עלסדרהיום:
 60הכרות עם מנהל מחלקת הספורט החדש.
 66הצגת תקציב חינוך  -יעל אדר.
 63הצגת תקציב שירותים חברתיים  -תמר אורבך.
 64הצגת תקציב איכות הסביבה  -בשמת גלין.
 65הצגת תקציב אגף הנדסה -מוטי לבאן.
 62הצגת תקציב אגף אסטרטגי  -בעז קרצ'מר.
 60אישור פרוטוקול מליאה.
 68אישור ללקיחת הלוואה בסך  5מיליון  ₪למטרות פיתוח.
 .9אישור תבר"ים.
.01הוספת סעיף  -מינוי יועץ/ת לרשות לענייני אזרחים וותיקים.

 .0מורדי הציג את אשחר רינות ,מנהל מחלקת הספורט החדש של המועצה.
אשחר :אני בן קיבוץ נווה אור בעמק המעיינות במקור ,ניהלתי את תחום החוגים
והספורט במועצה האזורית חבל איילות במשך שלוש שנים ,עסקתי בפרויקטים
ניהוליים שונים .כיום עובד סוכנות היהודית ומתגורר בבאר שבע ומתעתד לעבור
להתגורר במועצה .אשמח להיפגש עם כל המעוניין.
חברי המליאה מאחלים הצלחה לאשחר.
 66הצגתתקציבאגףהחינוך-יעלאדר:
יעל אדר הציגה לחברי המליאה במצגת את תקציב אגף החינוך.
נערך דיון קצר ,הנוכחים הודו ליעל ולאגף החינוך.
 63הצגתתקציבאגףלשירותיםחברתיים–תמראורבך:
תמר אורבך הציגה לחברי המליאה את תקציב אגף לשירותים חברתיים.
תמר -מספר התיקים במחלקה הולך גדל ואנו מתמודדים עם בעיית מחסור
בתקנים אשר יוצר עומס על המטפלים ועלולה לפגוע בטיב פניות העובדים לכל
מקרה ומקרה.
אלי אוזן -המדיניות המובילה צריכה לתת קודם כל לחלש .יש לבדוק לעומק
אפשרות של מתן תוספת נדרשת למחלקה.
פביאן -מעריך שישנה תמימות דעים בקרב חברי המליאה על חשיבות עבודת
האגף ובמידת הצורך נתמוך במתן תוספת תקציבית למחלקה.
אליפלטין -מבקש לציין את הערכתו הרבה על העבודה המקצועית והחשובה של
האגף.

 64הצגתתקציבאגףאיכותהסביבה–בשמתגלין:
בשמת גלין הציגה לחברי המליאה את תקציב אגף איכות הסביבה.
אליפלטין -מבקש לדעת את אופן האכיפה על פעילות חקלאית שמייצרת
זבובים ,האם ניתנים קנסות משמעותיים או רק התרעות.
בשמת -בחלק מהמקרים ניתנו קנסות ובחלק ניתנו התראות.
פביאן -מעלה את סוגיית רישוי העסקים.
מורדי -יתקיים דיון נפרד במליאה בנושא רישוי עסקים ובשמת תוזמן להציג.
דני פזיק -ועדת איכות הסביבה וקיימות מתכנסת אחת לחודש וחצי ,אנשים
שמקדישים מזמנם החופשי בהתנדבות כדי לדון ולקדם נושאי איכות הסביבה
וקיימות .כלקח משנה שעברה שלא היינו שותפים להכנת התקציב ,השנה כבר
בחודש יולי קיימנו דיונים והגשנו בקשה במועד .אך לצערי לא אושר שום סעיף
ממה שהגשנו ,לכן אני נאלץ להגיש את בקשת הועדה למליאה.

א .תוספת לטיפול במפגע הזבובים .להוסיף חודש ושכל העלות תהיה על
המועצה.
ב .תקן נוסף לעובד תברואה.
ג .העלאת משרת הפקח הנוסף מחצי משרה למשרה מלאה.
ד .טיפול בגזם החקלאי יש פתרונות אפשריים לטיפול ומבקש לבחון אותם ,בין –
היתר פינוי גזם מרוסק .מציע לזמן את היזם צביקה גוטליב מעין הבשור
להצגת פתרון אפשרי.

 65הצגתתקציבאגףההנדסה–מוטילבאן:
מוטי לבאן הציגה לחברי המליאה את תקציב אגף ההנדסה.
רן גויטע -נתקלנו במליאה בתב"רים עם חריגה מהתקציב ומהתכנון והובטח לנו
שלא יקרה בעתיד .מבקש לדעת כיצד אתם נערכים לכך שאכן לא יהיו חריגות.
מורדי -נאמר שיתכנו חריגות אך הובטח שהן יובאו לאישור לפני הביצוע.
מוטי -חריגה מתב"ר אינה בהכרח חריגה מתקציב הפרוייקט.
אליעזרשנהר -האם למועצה יש השפעה בוועדה המקומית?
גדי -מאיר יפרח הוא נציג המועצה בוועדה וניתן לפנות אליו.

 62הצגתתקציבאגףהאסטרטגי–בעזקרצ'מר:
בועז קרצ'מר הציג לחברי המליאה את תקציב האגף האסטרטגי.
מירבברקאי -שואלת האם החלה חפיפה מסודרת עם מנהל האגף החדש.
בועז -טרם הסתיים המכרז ולא נבחר מנהל מחליף .בכל מקרה ,אשאר בסביבה
ואמשיך ללוות את האגף ככל שידרש.
אלי פלטין -מבקש להודות לבועז על פעילות האגף בראשותו שקידמו ופיתחו
משמעותית את המועצה.
 60אישורפרוטוקולמליאה-מורדי:
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את פרוטוקול מליאה מס'  20/102/מיום
.21/22/102/
רן גויטע -מתנגד לפרוטוקול שכן אינני מקבל את הסקר וסטיית התקן כפי
שהוצגה מה שמעלה סימני שאלה על מהימנות הסקר.
מורדי -הסקר התבצע על ידי חברת סקרים מקצועית וחיצונית .תוצאות הסקר
הוצגו בפני חברי המליאה ואינן כרוכות באישור המליאה.
החלטהמס' :0-82-0066702
מליאת המועצה מאשרת עם מתנגד אחד את פרוטוקול המליאה
 20/102/מיום – 14114411.41

 68אישור ללקיחת הלוואה בסך  4מיליון  ₪למטרות פיתוח -כבי:
כבי מבקשת את אישור המליאה ללקיחת הלוואה בסך  4מיליון :₪
 2 מיליון להרחבת פרויקט הגגות הסולריים.
 2 מיליון לתקצוב הרחבת בית ספר נופי הבשור.
תנאי ההלוואה 01-02 :שנים בריבית שלא תעלה על פריים ,או ריבית קבועה
שלא תעלה על .3%
מבנק דקסיה ,או בנק הפועלים או בנק לאומי.
כמו כן אישור לשעבוד ההכנסות השוטפות של המועצה.

החלטהמס' :0-80-0066702
מליאת המועצה מאשרת פה אחד למועצה לקיחת הלוואה בסך 1
מיליון  ₪למטרות פיתוח על פי הפרטים הנ"ל ,ולשעבד את ההכנסות
השוטפות של המועצה להלוואה הנ"ל.





















 69אישורתב"רים-כבי :
כבי מציגה את רשימת התבר"ים ,נותנת הסברים ועונה לשאלות ספציפיות שעלו
במהלך הדיון ומביאה לאישור כל תב"ר בנפרד.
כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את התבר"ים כפי שהוצגו ,ורשומים בטבלה
המצ"ב:
מס'

ישוב

הפרוייקט

סכוםב₪
שאושר

478

רעים

קיבוץ
רעים -
תשתיות
ל  /יח"ד
קיבוצי

900,000

פינת
שלווה
במרכז
חוסן

0

 1000מועצה

392

תלמי
יוסף

 1001מועצה

בניית בית
כנסת
1,280,000
בישוב
תלמי
יוסף

תכנון
תב"ע
בישובי
המועצה

סה"כ:

0

הגדלה
הקטנהב₪-

1,100,000

52,000

95,357

9,050,150

סה"כ

2,000,000

52,000

1,375,357

9,050,150

מקורותמימון

הסברלמליאה

השתתפות
הישוב -
₪ 2,1,0,000
(הגדלה ב
2,200,000
 ,)₪מ.השיכון
.₪ 000,000 -

הסוכנות
היהודית

משרד הדתות
 ,₪ 000,000תלמי יוסף
,₪ ,00,000
קרן קיימת
לישראל -
₪ 000,,00
(הגדלה ב
)₪ 70,,00

משרד השיכון

12,477,507 10,297,507 2,180,000

החלטהמס' :0-88-0066702
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את רשימת התב"רים המצ"ב.
אישור ניתן לכל תב"ר ותב"ר בנפרד.

אבשלום-
0622260726₪
כרםשלום-
95867656₪
ישע067366086-
6₪שדהניצן-
0630763776₪
דקל9536372-6₪
שדיאברהם-
95366006₪
סופה-
0609367036₪
תכנון9666040-
₪

 607הוספתסעיף-מינוייועצתלרשותלענייניאזרחיםוותיקים–מורדי :
ענת תבורי שניהלה את מחלקת הבריאות ושימשה יועצת ראש המועצה לענייני
אזרחים וותיקים ,סיימה את תפקידה ויצאה לגמלאות .אנו נדרשים לאשר את
המינוי ע"פ החוק.
מורדי מבקש את אישור חברי המליאה להוספת סעיף בנושא מינוי יועצת לרשות
לענייני אזרחים וותקים.
החלטהמס' :0-89-0066702
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות הוספת סעיף בנושא מינוי
יועצת לרשות לענייני אזרחים וותיקים.




מורדי מבקש מחברי מליאה לאשר את מינויה של זוהר שיבת כיועצת הרשות
לענייני אזרחים וותיקים ,במקומה של ענת תבורי אשר יצאה
לגמלאות  ,זוהר משמשת כעו"ס זקנה ברשות ובעלת תואר שני עם ניסיון של
 /שנים בתחום.



החלטהמס' :0-97-0066702
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את המינוי של זהר שיבת
כיועצת הרשות לענייני אזרחים וותיקים.




רשמה:
יפעת ליפנר

אושר בתאריך 22/21/102/ :

אישר להפצה:
מרדכי (מורדי) ביטון
מזכיר המועצה

