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 26 פרמועצה מס מליאתפרוטוקול 

 31.3.2016מיום 

 

 השתתפו 

  המועצה ראש -  שור דרור

 המועצה ראש סגן - שמאי שלמה

  אדרת אהרון

  י'נפטצ אורי

  גולדפרב אלכס

  ברנס אפרים

  ימר בנצי

  בוקובזה דני

  צבי בן זהבי

  בכר חזי

  ברוך יוסי

  נס-בר יזהר

  סלוקי יצחק

  ארבל מוטי

  כהן מושיקו

  קושמרו מימי

  מעודי מני

  פיינברג מרדכי

  נאמן עדי

  מלר צפי

  כהן שלמה

  זולר תומר

 נוכחים

 המועצה מזכיר - אביבי קובי

 המועצה גזבר - צור צופי

 למועצה משפטי יועץ - ד"עו, מימון הדר

 המועצה מבקרת - לישאור דברת

 על סדר היום

 אינפורמציה

 אישור פרוטוקולים

 31.12.15( ליום 4דיון ואישור דו"ח רבעוני )

 שונות
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 אינפורמציה - 1סעיף 

 ראש המועצה פתח את ישיבת המליאה בדיווח על:

 תעודת הוקרה והערכה שהוענקה למועצה על הישגים מרשימים בשיעורי 

מקום ראשון לנשים ומקום עשירי לגברים, תוך ציון  -הגיוס והשירות הצבאי המשמעותי לצה"ל 

 העובדה כי הכל מתחיל ומסתיים בחינוך.

התוצאות כאמור מבטאות את ההשקעות העצומות בחינוך של ההורים, היישובים והמועצה, 

 הישג ראוי לציון ושבח.

 דיווח על הפרסום הקובע כי מועצה אזורית באר טוביה, היא המועצה 

הראשונה מבין כל הרשויות בארץ בהשקעה לתושב והשנייה בארץ בהשקעה לתלמיד, מבין 

 תושבים. 10,000הרשויות מעל 

 הציג בפני המליאה את הודעתו של מר ישראל כ"ץ שר התחבורה, המאשר 

 ר והסדרת צומת הכניסה למושב חצב. הצבת רמזו

 העבודות יחלו לאחר חג הפסח תשע"ו.

 

 אישור פרוטוקולים - 2סעיף 

 בפני המליאה הובאו לאישור:

 5.2.15מיום  24פרוטוקול ועדת השקעות מספר 

 3.5.15מיום  25פרוטוקול ועדת השקעות מספר 

 16.8.15מיום  26פרוטוקול ועדת השקעות מספר 

 5.11.15מיום  27השקעות מספר  פרוטוקול ועדת

 6.5.15מיום  1/15פרוטוקול ועדת הנחות מספר 

 18.5.15מיום  2/15פרוטוקול ועדת הנחות מספר 

 25.8.15מיום  3/15פרוטוקול ועדת הנחות מספר 

 23.11.15מיום  4/15פרוטוקול ועדת הנחות מספר 

 25.2.16מיום  25פרוטוקול מליאת מועצה מספר 

 6.3.16מיום  6ביקורת מספר  פרוטוקול ועדת
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 7.3.16מיום  21פרוטוקול ועדת מכרזים מספר 

 2.3.16מיום  3פרוטוקול ועדת ביטחון מספר 

 סיכום והחלטה

 בהתייחס להבהרות על הפרוטוקולים כפי שנמסרו ע"י ראש המועצה, מחליטה 

 המליאה פה אחד לאשר הפרוטוקולים כאמור.

 מתנגד, אין נמנעים. 1בעד,  21 -שאושר ברוב קולותלהוציא פרוטוקול ועדת ביטחון 

 

 31.12.15( ליום 4דיון ואישור דו"ח רבעוני ) - 3סעיף 

 כדלקמן: 31.12.15( ליום 4צופי צור גזבר המועצה הציגה את נתוני תקציב הדו"ח הרבעוני )

 

תקציב יחסי  תקציב הוצאות

 לתקופה

 יתרה ליום

 31.12.2015 

 23159 24158 24158 שכר כללי

 81566 79461 79461 עילות כלליפ

 48770 48100 48100 שכר חינוך

 57419 57417 57417 פעולות חינוך

 2618 2607 2607 שכר רווחה

 15379 16155 16155 פעולות רווחה

 1720 1500 1500 הוצ מימון

 3925 4007 4007 פרעון מלוות ביוב

 2152 2206 2206 פרעון מלוות אחרים

 0 8500 8500 הוצאות חד פעמי

 5659 5999 5999 הנחות ארנונה

 242367 250110 250110 סה"כ
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תקציב יחסי  תקציב הכנסות

 לתקופה

 יתרה ליום

 31.12.2005 

 155038 133000 133000 ארנונה

 9847 9015 9015 עצמיות חינוך

 461 255 255 עצמיות רווחה

 20003 18152 18152 יתר עצמיות

 57030 55597 55597 משרד החינוך

 10757 10438 10438 משרד הרווחה

העברה מעודף 

 מצטבר

4546 4546 5350 

 8000 8000 8000 מ.ממשלה אחרים

 3925 4007 4007 פרעון מלווה ביוב

 6919 7100 7100 הנחות ארנונה

 277330 250110 250110 סה"כ

עודף דוח רבעוני 

31.12.2005 

0 0 34963 

 

 החלטה

קבלת הבהרות ראש המועצה וגזבר ובתום  31.12.15( ליום 4בתום הצגת הדו"ח הרבעוני )

מיליון ש"ח, הנובע בחלקו הגדול מתשלום חד פעמי ממשרד  34 -המועצה, לעניין העודף של כ

מיליון  5 -מיליון ש"ח ועוד תוספת הכנסה קבועה ממשרד הביטחון של כ 11 -הביטחון בסך של כ

ב הפיתוח קרנות הרשות, מיליון ש"ח מתוך העודף יועברו השנה לתקצי 30ש"ח נוספים, צוין כי 

 להשלמה וביצוע פרויקטים ביישובים ובמוסדות החינוך, החליטה המליאה פה אחד לאשרו.

 

   שונות  - 4סעיף 

 החלטת ועדת חינוך

ראש המועצה דיווח על הדיון שהתקיים בוועדת חינוך אשר בו הוצגה תכנית אב לחינוך ע"י 

 חברת ס.מ.ל וע"י מנהלת מחלקת החינוך.

 נמסר דיווח על אופן גיבוש תכנית האב לחינוך ועל החלטת הוועדה הקובעת: בדיון
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 הקמת גני ילדים ביישובים על פי צפי אוכלוסייה.

 הפחתה ככל שניתן בהסעת תלמידים בגילאי גן.

 הקמת בית ספר יסודי חדש.

 הפרדה כבר בשנה"ל תשע"ז של בית הספר התיכון האזורי לשתי חטיבות:

 יבה עליונה, באותו מקום עם ניהול נפרד.חטיבת ביניים וחט

כמו כן ציין ראש המועצה את הצורך כפי אישור הוועדה, בהמשך התקשרות עם חברת ס.מ.ל 

 להמשך התהליך עד תומו.

 החלטה

המליאה בתום הדיווח מאשרת פה אחד ביצוע תכנית האב כמפורט ומאשרת המשך התקשרות 

 עם חברת ס.מ.ל לביצוע התכנית כאמור.

 

 2015דכון תקציב המועצה לשנת התקציב ע

 250,110מסך של  2015המליאה מתבקשת לאשר עדכון תקציב המועצה לשנת התקציב 

 אש"ח. 275,146אש"ח לסך של 

 החלטה

בתום קבלת הבהרות ראש המועצה וגזבר המועצה, החליטה פה אחד המליאה לאשר העדכון 

 כאמור.

 

 ר אחיםפתיחת חשבון עזר להקמת מועדון פיס בכפ

המליאה מתבקשת לאשר פתיחת חשבון עזר בבנק דקסיה ישראל בע"מ, להקמת מועדון פיס 

 ש"ח. 838,650בסך של  1701/2015לנוער במושב כפר אחים, מענק 

( ומיזוג אויר 4%בגין ביסוס קרקע ) 7%כמו כן דווח כי מאושרות תוספות הנדסיות בשיעור 

 ( כאמור.3%)

 הסכום לא יישא הצמדה.ש"ח.  897,355 -סה"כ סכום

 החלטה

 המליאה בתום קבלת הבהרות ראש המועצה וגזבר המועצה, החליטה פה אחד לאשר האמור.

 

 אישור הנפקת תעודת מורשה חתימה אלקטרונית מטעם הרשות המקומית

 למליאה דווח על הצורך באישורה להנפקת תעודת מורשה חתימה אלקטרונית מטעם הרשות ל:
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 מזכירה בבית ספר תיכון באר עמ"י - 302727417ת.ז. ליאור מנשה מס' 

 מזכירה במחלקה הווטרינרית - 026542027רות סובעי מס' ת.ז. 

 החלטה

 המליאה בתום הדיווח מאשרת האמור.

 

 המחלקה לשירותים חברתיים -הסכם מענקי פיתוח 

הקצבה )להלן בפני המליאה מונח הסכם מענקי פיתוח בין המועצה לבין הממשלה, בדבר קבלת 

 "המענק"( למטרת שיפוץ של מבנה המחלקה לשירותים חברתיים.

 יום, מיום חתימת 60 -הרשות מתחייבת להתחיל בביצוע התכנית לא יאוחר מ

 .31.12.16הסכם זה ולסיימה לא יאוחר מיום  

 ש"ח. 224,362מסך של  75%ש"ח המהווים  168,272המענק על פי ההסכם יהא 

 התשלומים מפורטים בהסכם.תנאי ההסכם ואופן 

 מ"ר,  450-600דווח כי במסגרת המכרז לרכישת מבנה למועצה בשטח של 

 ממנו לטובת המחלקה לשירותים חברתיים למטרה זו. 1/3 -יוקצה כ

 החלטה

 המליאה בתום הדיווח, מאשרת חתימה על ההסכם כאמור.

 

 מבקרת המועצה יצאה מהישיבה.

 ון שכר בכיריםעדכ -דברת לישאור מבקרת המועצה 

 -ראש המועצה דיווח למליאה כי היקף משרת מבקרת המועצה הוגדל, בהנחיית משרד הפנים מ

 היקף משרה. 100% -ל 50%

 משכך קיים צורך לעדכן את שכרה של המבקרת בהתאם.

תושבים, היקף משרת המבקר/ת  20,000בהתאם להוראות הדין, במועצה אזורית המונה מעל 

 שכר בכירים(. 85%יקף משרה, )ה 100% -לא יפחת מ

חוות דעת יועצה המשפטי של המועצה וכן אישור גזבר המועצה לעדכון אחוזי השכר הונח על 

 שולחן המליאה.

 החלטה

  80% -המליאה בתום הדיווח, ובתום הדיון, החליטה לאשר עדכון % השכר מ

 ור.שכר בכירים, למבקרת המועצה והממונה על תלונות הציבור, כאמ 85% -ל
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 מבקרת המועצה שבה לישיבת המליאה, בתום קבלת החלטה בעניינה.

 

 כח אדם

 פרישה לגמלאות -משה ממוקה 

דווח למליאה על בקשתו של משה ממוקה, המועסק בעמותת אופק באמצעות המועצה, לפרוש 

 .1.10.16 -לגמלאות החל מ

 זכויותיו יהיו על פי דין.

 המליאה בתום הדיווח מאשרת האמור.

 

 הארכת הסכם התקשרות - 6/15מכרז 

לביצוע  6/15יפוג תוקף ההסכם עם הקבלן משה שאיבות בע"מ למכרז  31.8.16דווח כי ביום 

 עבודות תחזוקה במערכות הביוב הגרביטציוניות, קווי ניקוז וקווי סניקה במועצה.

  ה(.במסמכי החוזה, למועצה נתונה האופציה להאריך את החוזה בשנה נוספת )שנה שניי

 החלטה

בהתאם להמלצת מנהלת המחלקה לאיכות הסביבה ולתנאי החוזה, מאשרת המליאה הארכת 

 כאמור. 31.8.17ההסכם עד ליום 

 

 עדכון ופתיחת תב"רים

 צופי צור גזברית המועצה דיווחה על עדכון ופתיחת תב"רים כדלקמן:

מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

ב מאושר תקצי שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

מרכז מועצתי  עדכון 750 1098

קהילתי, 

תרבות 

 וספורט

הקצבה מתקציב 

 רגיל

11068000 

 קרנות הרשות

5000000 

 קרנות הרשות

16124000 

הקצבה מתקציב 

 רגיל

11068000 

 קרנות הרשות

21124000 

 32192000 16124000 16068000 סה"כ   
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מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

ב מאושר תקצי שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

ב מאושר תקצי שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

אולם ספורט  עדכון 750 1140

 בביה"ס נופים

 מ. הפיס

3046600 

 קרנות הרשות

4611050 

 קרנות הרשות

140440 

 מ. הפיס

3046600 

 קרנות הרשות

4751490 

 7798090 140440 7657650 סה"כ   

 

תוספת)הפחתת( תקציב  ב מאושר ע"י מ. הפניםתקצי

 לאישור

תקציב 

 מעודכן

 31430366 15962366 15468000 - 750סעיף 

 761634 161634 600000 - 930סעיף 

 32192000 16124000 16068000 -סה"כ 

 

מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

ב מאושר תקצי שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

ם "מפגשי עדכון 750 1154

 בישובים

 קרנות הרשות

1000000 

 קרנות הרשות

1000000 

 קרנות הרשות

2000000 

 2000000 1000000 1000000 סה"כ   

 

מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

ב מאושר תקצי שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

מועדון כפר  עדכון 750 1166

 אחים

 קרנות הרשות

1400000 

 מ. הפיס

894560 

 קרנות הרשות

 מ. הפיס

894560 

 קרנות הרשות
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מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

ב מאושר תקצי שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

894560- 505440 

 1400000 0 1400000 סה"כ   

 

מספר 

 תב"ר

עדכון 

 סעיף

ב מאושר תקצי שם התבר סטטוס

 ע"י מ. הפנים

תוספת)הפחתת( 

 תקציב לאישור

 תקציב מעודכן

רכישת  חדש 750 1182

 תימחשבים לב

 ספר

 מ. פיס

 

 מ. פיס

180320 

 מ. פיס

180320 

 180320 180320  סה"כ   

 

 החלטה

וקבלת הבהרות ראש המועצה וגזברית המועצה, החליטה המליאה פה  בתום הצגת התב"רים

 אחד על עדכון ופתיחת תב"רים כאמור.

 

 דו"חות כספיים לוועדים המקומיים ביישובי המועצה

 בפני המליאה מוצגים דו"חות כספיים של הוועדים המקומיים:

 31.12.2014ועד מקומי עזריקם ליום 

 31.12.2014ועד מקומי אחוה ליום 

 31.12.2014ועד מקומי חצב ליום 

 דיון והחלטה

המליאה, לאחר שדווח לה כי הדו"חות הכספיים הנ"ל נערכו על פי הנחיות הממונה על 

החשבונות במשרד הפנים, וכן כי הדו"חות הנ"ל משקפים באופן נאות בהתאם להנחיות משרד 

 הפנים את המצב הכספי, החליטה פה אחד לאשרם.

 ות את:כמו כן החליטה למנ

 מידד הלוי ושות' משרד רואי חשבון, כרואה החשבון של ועד מקומי עזריקם

 וועד מקומי אחוה.  

 חזז ליאור רואה חשבון, כרואה החשבון של ועד מקומי חצב.
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 הערה:

אלכס גולדפרב לא שותף להצבעה על ועד מקומי חצב, לדבריו עקב קירבה לרואה החשבון 

 ליאור חזז.

 

 התקשרותאישור הסכם 

ע"ר,  -דווח על הסכם התקשרות שנערך בין המועצה האזורית באר טוביה לבין כפר הנוער כנות 

בדבר קבלת שירותי הוראה בתחום הטיפול בבעלי חיים לתלמידים מביה"ס התיכון האזורי באר 

 .2016טוביה, לשנת הכספים 

 יב'.-השירותים ינתנו לתלמידי כיתות י'

 החלטה

 וח מאשרת חתימה על הסכם התקשרות כאמור.המליאה בתום הדיו

 רשם: 

  קובי אביבי

 מזכיר המועצה

 דרור שור

 ראש המועצה

 

 ת מועצהמליאפרוטוקול 

 


