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 22 פרמועצה מס מליאתפרוטוקול 

 26.11.2015מיום 

 השתתפו 

  המועצה ראש -  שור דרור

 המועצה ראש סגן - שמאי שלמה

  אדרת אהרון

  גולדפרב אלכס

  ימר בנצי

  בוקובזה דני

  בכר חזי

  נס-בר יזהר

  ארבל מוטי

  כהן מושיקו

  מעודי מני

  פיינברג מרדכי

  נאמן עדי

  מלר צפי

  כהן שלמה

  זולר תומר

 

 נוכחים

 המועצה מזכיר - אביבי קובי

 המועצה גזבר - צור צופי

 המועצה מבקרת - לישאור דברת

 למועצה המשפטי היועץ מ"מ - ד"עו, חריף עמוס

 

 על סדר היום

 אישור פרוטוקולים

 שונות
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 יםאישור פרוטוקול - 1סעיף 

 :באו לאישורהו בפני המליאה

 8.10.15מיום  21מליאת מועצה מספר פרוטוקול 

 12.10.15מיום  2מספר  הוועדה לאיכות הסביבהפרוטוקול 

 22.10.15מיום  18ועדת מכרזים מספר פרוטוקול 

 22.11.15מיום  4פרוטוקול ועדה דתית מספר 

 26.11.15מיום  11מספר  ההנהלועדת פרוטוקול 

 החלטה

 לאשרם.החליטה , פרוטוקולים דלעילב ןהמליאה בתום הדיו

 

 שונות - 2סעיף 

 2016דיון ואישור מסגרת התקציב לשנת התקציב 

 , כדלקמן:2016לשנת התקציב צופי צור גזבר המועצה הציגה דברי הסבר למסגרת התקציב 

 :משכורות

 .2016נקבע על פי נתוני השכר הידועים לגבי שנת הסכום 

 ר המשרות בכל מחלקה ועלויות בפועל.החישובים נלקחו בחשבון מספבמסגרת 

 :מלוותפירעון 

לזמן ארוך סילוקין של כל ההלואות ההפירעון המלוות השנתי חושבת על פי לוחות ם סכו

שיעור  2016שהמועצה קבלה עד לתאריך יום החישוב ובהתחשב בהתייקרות הצפויה לשנת 

 .1.5%של 

 :פעולות

י חוזים והתקשרויות שיש "נקבע בהתחשב בהוצאות הצפויות עפ 2016הפעולות לשנת סכום  

 .2015לביצוע משוער לשנת למועצה עם ספקים וגורמים שונים לצורך מתן שירותים ובהתאם 

 ולות.מתקציב הפע 1%י חוק רשויות איתנות נלקחה רזרבה בשיעור של "עפ כפי הנדרשבנוסף 

 :ארנונה

ובתוספת שיעור  2015י הביצוע החזוי בשנת "נקבע עפ 2016המשוער לגביה לשנת הסכום 

 .1.27%העלאה של 

 :הכנסות –החינוך משרד 
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תחשב בביצוע ובה 1-10/15תקבלו לתקופה י ההכנסות שנ"השנתית נקבעה עפההכנסה 

 .2015המשוער לשנת 

 :אחרותהנכסות 

, ממשרדי הממשלה אחרים והכנסות עצמיות אחרות נקבו הצפויות ממשרד הרווחהההכנסות 

 .2015בבצוע משוער לשנת בהתחשב 

 ממכללת אחווה נקבעו על פי סכום השכר המתוקצב לגבי תשלומי שכר המכללה.ההכנסות 

 :פיתוחקרן 

מהשבחה באזורי  תיוב והיטלי סלילה והכנסונקבע על פי תחזית תקבולים בגין היטלי בהסכום 

 מגורים.בתעשיה ו

 2016למסגרת תקציב הצעה 

 

 2015שנת  ריכז תשלומים

 תקציב אלפי שח

2016 

 הצעה למסגרת תקציב 

 אלפי שח

 75484 74865 משכורות

 5337 6213 פרעון מלוות

 176549 161932 פעולות

 7000 7100 הנחות מארנונה

 264370 250110 סה"כ

 

 2015שנת  תקבוליםריכז 

 תקציב אלפי שח

2016 

 הצעה למסגרת תקציב 

 אלפי שח

 140500 133000 ארנונה

 7000 7100 הנחות ארנונה

 57958 55596 משרד החינוך

 10890 10439 משרד הרווחה
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 2015שנת  תקבוליםריכז 

 תקציב אלפי שח

2016 

 הצעה למסגרת תקציב 

 אלפי שח

משרדי ממשלה 

 אחרים

4546 4680 

 6042 7036 מכללת אחווה

 21927 20386 יתר עצמיות

העברה מעודף 

מצטבר ליום 

31.12.2014 

8000 12000 

קרן לפיתוח הלוואות 

 ביוב

4007 3373 

 264370 250110 סה"כ

 

הגידול , ציין ראש המועצה את 2016צעה למסגרת התקציב לשנת התקציב הבתום הצגת ה

 176.5מיליון ש"ח לסך של  161.9, מסך של 2015בתקציב הפעולות ביחס לשנת התקציב 

 מיליון ש"ח. 14.6מיליון ש"ח, גידול של 

 החלטה

ה, בתום הדיווח על מסגרת התקציב ובתום קבלת הבהרות ראש המועצה וגזבר המליא

 אש"ח. 264,370בסך של , 2016המועצה, החליטה לאשר את מסגרת התקציב לשנת התקציב 

 

 קריית מלאכי, שת"פ בנושא פעולות חינוך, תרבות, ספורט ודת -תכנית משותפת באר טוביה 

דווח כי בהמשך לשת"פ בין מועצה אזורית באר טוביה לבין קריית מלאכי, בכל הקשור לביצוע 

, הוחלט פעולות תרבות, חינוך, ספורט ודת משותפות ובהמשך להסכמה בין ראשי הרשויות

ש"ח חלקנו בתכנית, לביצוע הפעולות המשותפות כאמור לתושבי  400,000לאשר תוספת בסך 

, בהתאם לתכנית שתאושר ע"י הגורמים המוסמכים בשתי 2015שתי הרשויות לשנת התקציב 

 הרשויות.

 

 קריית מלאכי, חיובים בעניין מט"ש תימורים -באר טוביה 

 הצעת החלטה למליאת המועצה
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תימורים משותף למועצה האזורית באר טוביה )להלן: "באר טוביה"( לבין עיריית קריית מט"ש 

 ."(קריית מלאכימלאכי )להלן: "

שהתנהל בשנה האחרונה בין הרשויות על רקע השגות ובקשות קריית מלאכי  לאור דין ודברים

הסיכומים מליאת המועצה התבקשה לאשר לביטול או שינוי חיובים בקשר עם פעילות המט"ש, 

 שהושגו על פי המפורט להלן:

בגין מעבר שפכים בצנרת הביוב של  (ת שיעור חיוב באר טוביה )היינו: זיכוי קריית מלאכידהעמ

כפי שהיה מלכתחילה ובטרם  12% -)הכוונה להחזיר את גובה החיוב ל 12%קריית מלאכי על 

 .30.6.2015ועד ליום  1.1.2007לתקופה שמיום  -( 8% -שונה ל

 30.6.2015ועד ליום  1.1.2006לתקופה שמיום  -ביטול החיוב בגין דמי שכירות מאגרים 

 )מאחר והמועצה בלבד השתמשה במי הקולחים שהוזרמו למאגרים(.

)מאחר  30.6.2015ועד ליום  1.1.2008לתקופה שמיום  -ביטול החיוב בגין דמי ניהול מאגרים 

 למאגרים(. והמועצה בלבד השתמשה במי הקולחים שהוזרמו

 30.6.2015ועד ליום  1.1.2008לתקופה שמיום  -ביטול ריבית והצמדה על חובות שלא שולמו 

 )בין היתר בגין שינוי בגובה החיובים כמפורט לעיל(.

 

החלטה: לאשר את הסיכומים המפורטים לעיל בין המועצה האזורית באר טוביה לבין עיריית 

 קריית מלאכי.

 

יות כי יחס הנשיאה בחיובים שוטפים בגין החזקת והפעלת המט"ש בנוסף, הוסכם בין הרשו

 60%במסגרת מי באר קולחים בע"מ )החברה שבבעלות שתי הרשויות(, יהיה באר טוביה 

)ע"פ היחס של השפכים  30.6.2015ועד ליום  1.3.2007לתקופה שמיום  - 40%וקריית מלאכי 

בבאר טוביה מולכים למט"ש  המגיעים למט"ש ובהתחשב בכך שחלק מהשפכים שמקורם

 בצנרת של קריית מלאכי(.

החלטה: לאשר את חלוקת הנשיאה בחיובים שוטפים בגין החזקת והפעלת המט"ש במסגרת מי 

 - 40%וקריית מלאכי  60%באר טוביה  -באר קולחים בע"מ )החברה שבבעלות הרשויות( 

 .30.6.2015ועד ליום  1.3.2007לתקופה שמיום 

 

 פתיחת תב"ר אישור. 4

 להקמת גן ילדים במושב עזריקם. - 1172המליאה מאשרת פתיחת תב"ר מספר 

 ש"ח.   1,400,000 - סכום התב"ר 

 קרנות הרשות. - מקור תקציבי
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 המועצהמ"מ מהנדס  -משה יצחק . 5

ממלא מקום , נוצר הצורך לבצע שינוי שבו נקלוט בשים לב לבדיקת משרד הפנים בוועדה

במסגרת  ימי עבודה בשבוע בשלב זה 3, 60%, בהיקף משרה בשיעור של מועצההמהנדס ל

 .מילוי מקום זמני

בהתאם להוראות חוק למשרה כאמור  מנותהוחלט לאחר קיום ראיון ובעידוד משרד הפנים, ל

 הרשויות המקומיות )מהנדס הרשות המקומית( 

יר בערים קריית שנה כמהנדס ע 20 -את המהנדס משה יצחק אשר הועסק כ, 1991-תשנ"ב 

 , כממלא מקום למהנדס המועצה.גת, שדרות ונתיבות

 המליאה מאשרת האמור.

כמו כן המליאה מאשרת בהתאם לנהלים לקלוט מנהל מדור רישוי ולהכשיר מידען לוועדה 

 המקומית, כפי דרישות הרפורמה.

 

 רשם: 

  קובי אביבי

 מזכיר המועצה

 דרור שור

 ראש המועצה

 


