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 20 פרמועצה מס מליאתפרוטוקול 

 30.7.15מיום 

 

 השתתפו 

  המועצה ראש -  שור דרור

 המועצה ראש סגן - שמאי שלמה

  אדרת אהרון

  י'נפטצ אורי

  גולדפרב אלכס

  ברנס אפרים

  בוקובזה דני

  צבי בן זהבי

  בכר חזי

  ברוך יוסי

  נס-בר יזהר

  סלוקי יצחק

  כהן מושיקו

  ארבל מוטי

  קושמרו מימי

   נאמן עדי

  מלר צפי

  כהן שלמה

 

 נוכחים

 המועצה מזכיר - אביבי קובי

 המועצה גזבר - צור צופי

 למועצה משפטי יועץ - ד"עו, מימון הדר

 המועצה מבקרת - לישאור דברת

 

 על סדר היום

 אישור פרוטוקולים

 שונות

 יםאישור פרוטוקול - 1סעיף 

 :ובפני המליאה הוצג

 25.6.15מיום  19מליאת מועצה מספר פרוטוקול 
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 27.7.15מיום  4מספר  ביקורת תועדפרוטוקול 

 29.7.15מיום  16ועדת מכרזים מספר פרוטוקול 

 החלטה

 לאשרם.פה אחד החליטה , על הפרוטוקולים דלעילהמליאה בתום הדיווח 

 

 שונות - 2סעיף 

 אמונים של חבר מליאה נבחרהצהרת 

דווח כי בהמשך להפסקת כהונת החבר יצחק גרשון כחבר מליאת המועצה, זומן הבא בתור 

 מרשימתו, החבר אורי נפטצ'י, לכהן כחבר מועצה.

ג לפקודת המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( נוסח חדש, יצהיר  35משכך ובהתאם לסעיף 

 ההצהרה:חבר המועצה אמונים וזה נוסח 

 "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה"

 .צהיר והתחייב בהתאםהמר אורי נפטצ'י 

 

 רים"תב ופתיחת עדכון

 צופי צור גזבר המועצה דיווחה על עדכון תב"רים כדלקמן:

מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

תקציב מאושר  שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

סימון כבישים  עדכון 750 1024

 והתקני בטיחות

משרד 

 התחבורה

870524 

 קרנות הרשות

485376 

 משרד התחבורה

50000 

 קרנות הרשות

21429 

משרד 

 התחבורה

920524 

 קרנות הרשות

506805 

 1427329 71429 1355900 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

פיתוח אזורי  עדכון 750 1034

 תעשיה

השתתפות 

 בעלים

130000 

 קרנות הרשות

18101000 

 קרנות הרשות

9905000 

השתתפות 

 בעלים

130000 

 קרנות הרשות

28006000 

 28136000 9905000 18231000 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 גילוי אש

 קרנות הרשות

1692000 

 קרנות הרשות

1500000 

 קרנות הרשות

3192000 

 3192000 1500000 1692000 סה"כ   

 

מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

תקציב מאושר  שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

מגרש משולב  עדכון 750 1119

 מקורה בנופים

 מפעל הפיס

810000 

 קרנות הרשות

1600000 

 מפעל הפיס

310000- 

 קרנות הרשות

310000 

 מפעל הפיס

500000 

 קרנות הרשות

1910000 

 2410000 0 2410000 סה"כ   

 

מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

תקציב מאושר  שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

הצטיידות  עדכון 930 1147

 מוסדות חינוך

 קרנות הרשות

751000 

 קרנות הרשות

1000000 

 קרנות הרשות

1751000 
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מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

תקציב מאושר  שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

 1751000 1000000 751000 סה"כ   

 

מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

תקציב מאושר  שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

 שיפוצים עדכון 750 1148

 מוסדות חינוךב

 משרד החינוך

545000 

 קרנות הרשות

6000000 

 קרנות הרשות

1000000 

 משרד החינוך

545000 

 קרנות הרשות

7000000 

 7545000 1000000 6545000 סה"כ   

 

מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

תקציב מאושר  שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

 מחשבים עדכון 750 1155

 מוסדות חינוךב

 במועצה

 קרנות הרשות

700000 

 קרנות הרשות

500000 

 קרנות הרשות

1200000 

 1200000 500000 700000 סה"כ   

 החלטה

המועצה וגזבר המועצה, החליטה פה אחד לאשר המליאה בתום הדיווח וקבלת הבהרות ראש 

 עדכון התב"רים כאמור.

 

 אישור חל"ת -כוח אדם 

בבית ספר תיכון אזורי באר טוביה, הסתמנה אפשרות  "סמל"דווח כי במסגרת עבודת חברת 

להעברת חלק מהמורים הקבועים להעסקה ישירה ע"י משרד החינוך, המינהל לחינוך 

 התיישבותי.

ולבקשת המורים והמלצת מנהל התיכון ברנע, מאשרת המליאה חל"ת מלא בהתאם לכך 

 בשנה"ל תשע"ו למורות:

 סימא יוסף 

 מירי שפיר 



 ~5 ~ 

 

 מאיה חביביאן 

 אילנה יונג 

 אופיר לבנון 

 דגנית ניני 

 שירי נווה 

 .כמו כן אושר חל"ת חלקי למורה אושרית מהצרי 

 

 הארכת הסכמי התקשרות

מנהלת המחלקה לאיכות הסביבה ולהמלצת ניסים נחום דווח כי בהתאם להמלצת עדנה נוה 

 רכז ישובים וחקלאות, מאשרת המליאה הארכת הסכמי התקשרות עם:

 הקבלן 'פורסט' לביצוע עבודות גינון בגני הילדים.

לביצוע עבודות גינון במרכז כפרי אחוה בשנה נוספת, בהתאם לאפשרות הקבלן 'חיטים נוי' 

 ההתקשרות עם הספקים כאמור.החוזית הקיימת בהסכם 

 :כמו כן הוחלט לאשר המשך התקשרות עם

חברת 'פאר לוין' יועצי תקשורת ואסטרטגיה בע"מ, יועצים מומחים בתחומם, לקבלת שירותי: 

תקשורת, אסטרטגיה תקשורתית, פרסום, יעוץ בעריכת עיתון המועצה ויחסי ציבור, בתנאים 

 מימון יועצה המשפטי של המועצה.שפורטו בהסכם שנערך ע"י עו"ד הדר 

ולמועצה נתונה האופציה להאריך תקופת  31.12.15עד  היאכם ההתקשרות על פי ההס

  .חודש כל אחת 12ההתקשרות על פיו, לשלוש תקופות נוספות, בנות 

 ה מאשרת.מליאה

 הכוונה, הדרכה ,לקבלת שירותי יעוץ, תכנון "סמל"הוחלט לאשר המשך התקשרות עם חברת 

תקצוב, לביצוע תכנית אב לחינוך במועצה, )מצ"ב ההסכם(, בדגש על המשך בדיקת בי"ס תיכון ו

 באר טוביה וקבלת החלטות לגבי אופיו בעתיד, ליווי והתאמת תהליך השינויים הצפויים בעקבות 

 

במתכונת  תשע"ז, כלומר פתיחת שנת הלימודים 2016ההמלצות, מהלך שיימשך עד סוף 

 לגביה וליווי התהליך.החדשה שיוחלט 

 עו"ד הדר מימון בשיתוף מנהלת מחלקת החינוך והיחידה האסטרטגית 

 הסכם בהתאם.הגב' רות קרטר, יעדכנו 

 ה מאשרת.מליאה

 

 המועצה ליישובי כספיים חות"דו אישור



 ~6 ~ 

 

 :של יםהכספי ותח"הדו והוצג המליאה בפני

 הפיקוח ברית י"ע הוכן ח"הדו - 31.12.14 ליום עוזיהו שדה מקומי ועד •

 יואל שוסף י"ע הוכן ח"הדו - 31.12.14 ליום שתולים מקומי ועד •

 והבהרותיו הערותיו ומסר ותח"הדו את בדק, וחקלאות היישובים רכז נחום ניסים כי דווח כן כמו

 .וישנם ככל הליקויים תיקון אחר עוקב והוא יםהמקומי יםלוועד

 החלטה

 ותח"הדו את לאשר החליטה, ההבהרות וקבלת לדיווח בהתאם המליאה

 .כאמור

 :את לאשר החליטה כן כמו

 עוזיהו שדה מקומי ועד של החשבון כרואה הפיקוח ברית •

 .שתולים מקומי ועד של החשבון כרואה חשבון רואי משרד יואל שוסף •

 

  הרשות מטעם אלקטרונית חתימה מורשה אישור הנפקת תעודת

 המקומית

 להלן שיפורטו לעובדים אלקטרונית חתימה מורשה תעודת הנפקת ישורהמליאה מאשרת א

 :וכדלקמן עיסוקם בתחומי

 שמאי שלמה -  הנהלה

 גלינברג בוריס, גמליאל תכלת, גיט איגור,  פלקוביץ שאול - הנדסה

  נוה עדנה - ס"איכה

 ממן תמר, קרטר רות  - חינוך

 כהן יאקי, אלנקרי מעיין ,חמו בן יעקב, מאיר קובי ,ארביב אביבית  ,איוניר דרור  - ובנייה תכנון

 חריף עמוס ד"עו, מימון הדר ד"עו - תביעות – משפטי

 

  אישור - וספורט תרבות פעילות של שעות 24 קיץ פעילות פרויקט

 והספורט התרבות משרד עם התקשרות
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 עבור להנגיש, המועצה בשיתוף והספורט התרבות משרד של פרויקט על דיווח המועצה ראש

 השבועיים במהלך, התושב תשלום ללא, איכותיות פורטסו תרבות פעילויות ותושביהם היישובים

  המכונה פעילות, ההורים בעבור ולחוצה כיקרה המוכרת תקופה, הגדול החופש של האחרונים

 '.לדאוגוסט לא'

 המיוצג התרבות משרד עם התקשרות לאישור הקשב המליאה בפני מובאת לכך בהתאם

 .והספורט התרבות משרד חשבת עם ביחד הספורט מינהל י"ע זו למטרה

 החלטה

 .כאמור התקשרות הסכם על חתימה מאשרת הדיווח בתום המליאה

 שפכים טיהור

 לגבי להסכמים ולהגיע מ"מו לנהל, סגנו או/ו המועצה ר"יו באמצעות למועצה מאשרת המליאה

, כך לצורך שהוקמו תאגידים כגון ומקצועיים מוסמכים גופים עם השפכים טיהור שירות קבלת

 מעורבת להיות המועצה של הצורך את ריתשי אחר הסדר בכל או הקיימים שים"המט במסגרת

 .בפועל הקיימות ובמערכות בהסכמים בהתחשב, עצמו הטיהור לתהליך ואחראית

 פרויקט על ולא השונים המשרדים דרישות פי על השפכים טיהור הליך על מדובר כי יודגש

 .ההשבה

 לאלופים ספורט

 לקחת תושבים של רב מספר לעודד, בספורט שלה החומש תכנית במסגרת מעוניינת המועצה

 הספורט ברמות להשתלב המועצה מבקשת ובנוסף בבד בד, השונות הספורט בפעילויות חלק

 .שכנות רשויות עם בשיתוף בארץ ביותר הגבוהות

 המשחקת אשדוד מכבי בקבוצת השתתפות והציע המועצה לראש פנה אשדוד העיר ראש

 .הכדורסל בתחומי נוספים פעולה שיתופי שתאפשר, העל בליגת

 לקבוצה ח"ש מיליוני 3 -כ מעבירה העירייה, בשנה ח"ש מיליוני 6 -מ למעלה צהקבוה תקציב

 .מהמועצה דומה סכום ומבקשת

  תשתתף, לנוהל ובכפוף התמיכות ועדת באמצעות המועצה כי הוצע

  שתיקרא בקבוצה ש"אל 800 -ב, 2016 הבאה התקציב בשנת

 המסדיר הסכם ייחתםבספורט  הפעולה שיתופי לגבי, בהתאם לכך וטוביה באר - אשדוד מכבי

 , שתוכנו יומלץ ע"י צוותי עבודה משותפים לעיר ולמועצה.זאת

 ושחקניות שחקנים בעיקר ישחקו, שונות במסגרות הפועלות הקבוצות בשאר כי השאיפה

 .המועצה ות/תושבי

 .מאשרת המליאה
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  , ספורט, תרבות בנושאי מלאכי קריית העיר עם פעולה שיתופי על דווח .10 

 באזורי עובדים וקליטת תעסוקה בנושא פעולה שיתוף לאחרונה הושק ובנוסף שפכיםטיהור 

 .כולה בסביבה התעסוקה

 .המועצה ובעיתון האינטרנט באתר יפורסמו העבודה הצעות

 בקידום גם עוסק אשר, מלאכי קריית העיר של האדם כוח מנהל הינו הנושא את שירכז האיש

 .תימורים התעשייה אזור

 מצידה טוביה באר, העניין לטובת מלאכי קריית העיר תרומת הינו מלאכי קריית העיר עובד

 .מועצתי מאגר ברכב שימושלו  תאפשר

 .מאשרת המליאה

 

 הארכת הסכם התקשרות -משרד עורכי דין  גיא ממן. 11

דווח כי המשרד מספק למועצה שירותים משפטיים בתחום המיסוי המוניציפאלי בהתאם 

 .17.10.12ומיום  24.11.11להסכמים שנחתמו עמו מיום 

נחתם עם המשרד הסכם נוסף )מצ"ב( להרחבת השירותים הניתנים ע"י המשרד  22.7.15ביום 

 ש"ח + מע"מ לחודש. 9,000ל באגרת ביוב ובסך נוסף של וזאת גם לעניין טיפו

 .31.12.15ההתקשרות המעודכנת ובכלל נקבעה על פי ההסכם עד ליום 

 ה מאשרת.מליאה

 רשם: 

  קובי אביבי

 מזכיר המועצה

 דרור שור

 ראש המועצה

 

 ת מועצהמליאפרוטוקול 

 


