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 51 פרמועצה מס מליאתפרוטוקול 

 26.2.2015מיום 

 השתתפו 

  המועצה ראש -  שור דרור

  אדרת אהרון

  גולדפרב אלכס

  ימר בנצי

  בוקובזה דני

  צבי בן זהבי

  בכר חזי

  ברוך יוסי

  פיינברג מרדכי

  נאמן עדי

  זולר תומר

 

 נוכחים

 המועצה מזכיר - אביבי קובי

 המועצה גזבר - צור צופי

 למועצה משפטי יועץ - ד"עו, מימון הדר

 וחקלאות ישובים רכז - נחום ניסים

 

 על סדר היום

 אישור פרוטוקולים

 שונות
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 להלן עיקרי הדברים

 ראש המועצה דיווח כי עקב חוסר בקוורום לפתיחת ישיבת המליאה, מתחילה ישיבת המליאה

 .16:00שעה( במקום  1)דחיה של  17:00בשעה 

 

 אינפורמציה

 , 2013-2014ראש המועצה דיווח על קבלת פרס ניהול כספי תקין לשנים 

 אשר ניתן לאחר בדיקה קפדנית של משרד הפנים בנושאים:

 ניהול כספי תקין, יעילות בניהול משק הכספים

 סדרי עבודה ומינהל תקין

 העירונייםניהול התאגידים 

 העסקת עובדים

 את הפרס בשם המועצה קיבלו ראש המועצה וגזברית המועצה.

  , ע"י משרד הפנים,כמו כן דיווח על הערכות המועצה לקיום ביקורת הנח"ש

 .2014לשנת התקציב 

 

 אישור פרוטוקולים - 1סעיף 

 בפני המליאה הוצגו הפרוטוקולים:

 29.1.15מיום  14פרוטוקול מליאת מועצה מספר 

 21.1.15מיום  1פרוטוקול ועדת ביטחון מספר 

 11.2.15מיום  13פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 

 החלטה

 .פה אחד לאשרםהמליאה בתום הדיון בפרוטוקולים דלעיל, החליטה 

 

 שונות - 2סעיף 

 ופעריםמצוי מול רצוי  -הצגת דו"ח מתקנים ציבוריים וכוח אדם ביישובי המועצה 



 ~3 ~ 

 

 אדם וכוח ציבוריים מתקנים ח"דו את המליאה בפני הציג, וחקלאות ישובים רכז, נחום ניסים

 חיים לאיכות זכאים המועצה תושבי כל כי החזון מתוך ,ופערים רצוי מול מצוי, המועצה ביישובי

 .המועצה מופקדת עליהם תחומים במגוון, מיטבית

 ומתוחזקים שופצו, שנבנו הדרושים המתקנים קיימים היישובים בכל כי לראות ניתן במצגת

 .הרצוי האדם כוח כולל, האזורית המועצה מכספי

 בין פרויקטים על בדגש, פרויקטים והשלמת סיום, הקיים תחזוקת המשך - העיקריים היעדים

 .המועצה תושבי לרווחת 1.3.15 -ב שתיפתח המקורה המועצתית השחייה בריכת כגון ישוביים

 .מאשרת המליאה

 אישור העסקת עובדים –ועד מקומי כפר ורבורג 

 דווח כי ועד מקומי כפר ורבורג מעסיק שני עובדים כדלקמן:

 כמזכירה 1.8.2006חלי פרץ מועסקת מיום 

 כאיש אחזקה במרכז המחזור וחצרון 1.9.2008אבינועם כהן מועסק מיום 

כאמור, לא חורג מתנאי שכרם יו"ר הוועד המקומי ציין כי שכרם ותנאי עבודתם של העובדים 

 ועבודתם של עובדי המועצה, כמו כן ציין כי העובדים הנ"ל התקבלו על פי כל דין.

 החלטה

 הדיווח מאשרת האמור.בתום המליאה 

 

 נפת אשקלון -דמי השתתפות לאיגוד ערים לאיכה"ס 

מיום בישיבת מליאת מועצת האיגוד  2015דווח כי לאחר אישור תקציב האיגוד לשנת 

, יהיו בסך של 2015, נקבע שדמי ההשתתפות של מועצה אזורית באר טוביה לשנת 21.12.14

 ש"ח. 26,393.00

 החלטה

 המליאה בתום הדיווח מאשרת האמור.

 

 אייל ישר בע"מ -הארכת הסכם התקשרות 

 אחזקת כבישים.יפוג תוקף החוזה עם הקבלן אייל ישר בע"מ לביצוע , 22.5.15 יוםב כי דווח

 המליאה  בהתאם להמלצת מחלקת ההנדסה ובהתאם לתנאי המכרז מחליטה

 .31.5.16לאשר הארכת תוקף התקשרות בשנה נוספת עד ליום 

 עדכון ופתיחת תב"רים
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 צופי צור גזברית המועצה הציגה את הבקשה לעדכון ופתיחת תב"רים כדלקמן:

 נספח תב"רים לדיווח

מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

תקציב מאושר  שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

פיתוח מבנים  עדכון 750 1084

 בביה"ס תיכון

 החינוךמשרד 

5219588 

 קרנות הרשות

2989132 

 קרנות הרשות

600000 

 החינוךמשרד 

5219588 

 קרנות הרשות

3589132 

 8808718 600000 8208718 סה"כ   

 

מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

תקציב מאושר  שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

התאמה ושדרוג  עדכון 750 1087

 מערכת כיבוי אש

 קרנות הרשות

1192000 

 קרנות הרשות

500000 

 קרנות הרשות

1692000 

 1692000 500000 1192000 סה"כ   

 

מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

תקציב מאושר  שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

בניית בית כנסת  עדכון 750 1090

 באחווה

 משרד הדתות

357560 

 קרנות הרשות

292440 

 קרנות הרשות

25148 

 משרד הדתות

357560 

 קרנות הרשות

317588 

 675148 25148 650000 סה"כ   
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מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

תקציב מאושר  שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

מרכז מועצתי  עדכון 750 1098

קהילתי תרבות 

 וספורט

 תקציב רגיל

11068000 

 

 קרנות הרשות

5000000 

 תקציב רגיל

11068000 

 קרנות הרשות

5000000 

 16068000 5000000 11068000 סה"כ   

 

מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

תקציב מאושר  שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

כבישים עוקפים  עדכון 750 1102

עזריקם  –תכנון 

 ביצרון

משרד 

 התחבורה 

11743180 

 קרנות הרשות

19258820 

 קרנות הרשות

3000000 

משרד 

 התחבורה 

11743180 

 קרנות הרשות

22256820 

 34000000 3000000 31000000 סה"כ   

 

מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

תקציב מאושר  שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

בניית מקווה  עדכון 750 1112

 בכפר אחים

  הדתותמשרד 

984326 

 

 קרנות הרשות

13036 

  הדתותמשרד 

984326 

 קרנות הרשות

13036 

 997362 13036 984326 סה"כ   
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מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

תקציב מאושר  שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

שיפוץ אולם  עדכון 750 1135

 ספורט בתיכון

 מפעל הפיס

359936 

 קרנות הרשות

340064 

 קרנות הרשות

27094 

 מפעל הפיס

359936 

 קרנות הרשות

367158 

 727094 27094 700000 סה"כ   

 

מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

תקציב מאושר  שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

נות ומפרצים תח חדש 750 118

יסת לקראת כנ

מפעילי תחבורה 

 ציבורית

משרד 

 התחבורה

93100 

 קרנות הרשות

39900 

משרד  

 התחבורה

93100 

 קרנות הרשות

39900 

 133000 0 133000 סה"כ   

 

 החלטה

וקבלת הבהרות ראש המועצה וגזברית המועצה לעדכון ופתיחת דיווח בהתאם ל, מליאהה

 התב"רים החליטה פה אחד לאשרם.

 פתיחת חשבון עזר לפרויקטים של מפעל הפיס

דווח כי לצורך ביצוע קירוי מגרש משולב ליד בית הספר נופים, אישר מפעל הפיס מענק בסך של 

 .3341/2012 ומספרשש"ח,  810,000

בהתאם להנחיות מפעל הפיס כל מענק מתנהל בחשבון נפרד ולגביו נדרשת החלטת מועצה 

 ספציפית.

ת המאשרת פתיחת חשבון על מנת לייעל הפרוצדורה, הרשות יכולה לקבל החלטת מועצה כללי

 בנק לכל מענק בשנתיים הקרובות.

 להלן נוסח ההחלטה:
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, לכל 2016 -ו 2015המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים 

 פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס.

 יובהר כי לכל פרויקט כאמור יפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל.

 ה אחד האמור.המליאה מאשרת פ

 הסכם התקשרות עם חברת סמל

, דיווח באר טוביה במסגרת סקירה על פעילות ופעולות החינוך במוסדות החינוך ובכללם תיכון

ראש המועצה על הסכם התקשרות שנחתם עם חברת סמל, חברה מומחית בתחומה, לצורך 

גנים וכו', סכולל מורים, שכרם ותנאי העסקתם, באר טוביה תיכון ב ביצוע בדיקת כל ההתנהלות

 ליישום הדו"ח וההמלצות.החברה תלווה את בית הספר בכל הקשור 

 המליאה בתום הדיווח וקבלת הבהרות ראש המועצה מאשרת האמור.

 

 :רשם

  קובי אביבי

 מזכיר המועצה

 דרור שור

 ראש המועצה

 

 ת מועצהמליאפרוטוקול 

 


