ריכוז החלטות מליאת מועצה לשנת 2018
מס'
ישיבה

תאריך

1/2018

6.2.2018

החלטות

על סדר היום
 .1אישור פרוטוקולים:
 1.1פרוטוקול ישיבה  10/17מיום 24.12.2017

אושר

 1.2פרוטוקול ישיבה /2017ג' מיום 24.12.2017

אושר

 .2דיווח ראש המועצה

לא דווח

 .3אישור תב"רים:
 3.1הגדלת תב"ר  349מרכז צעירים – התב"ר אושר אושר
בישיבת מועצה  7/2017מיום 5.9.2017
ע"ס  ₪ 3,000,000במימון מפעל הפיס ₪ 945,245
וקרן לעבודות פיתוח ע"ס ₪ 2,054,760
ההגדלה המתבקשת הוא גידול במימון מפעל הפיס
ב ₪ 1,414,119 -וקיטון במימון קרן לעבודות פיתוח
בסכום זה כך שהתב"ר יעמוד ע"ס . ₪ 3,000,000
 3.2תב"ר  – 354גינה לכלבים – התב"ר אושר
בישיבת מועצה  8/2017מיום  3.10.2017ע"ס
 ₪ 120,000במימון קרן לעבודות פיתוח .ההגדלה
המתבקשת לאישור היא תוספת של ₪ 90,000
במימון קרן לעבודות פיתוח כך שהתב"ר יעמוד ע"ס
₪ 210,000

אושר

 3.3תב"ר  356הסדרת צומת הגפן – רימון – תב"ר
חד"ש ע"ס  ₪ 700,000במימון משרד התחבורה
 ₪ 490,000ומקרן לעבודות פיתוח ₪ 210,000

אושר

 3.4סגירת תב"רים:

הוחלט פה אחד לאשר את סגירת התב"רים
1

חברי מועצה
שנעדרו
מר אלי לוי
מר תמיר אמר
מר לב בינמן

מס'
ישיבה

תאריך

2/2018

13.3.2018

על סדר היום
- 280
- 321
- 327
- 308
- 314
- 333

החלטות

- 77,105
111,219
7,589
527
898
854

חברי מועצה
שנעדרו

ולהעביר יתרת העודף בסך  ₪ 42,186לקרן
לעבודות פיתוח.

וחלט פה אחד לאשר הארכת שירות למבקר
המועצה מר שמואל לביא.

 .4אישור הארכת שירות למבקר המועצה מר
שמואל לביא.
שאילתא
 .1אישור פרוטוקול ישיבה  1/18מיום 6.2.18

אושר

 .2דיווח ראש המועצה:
מחלף להבים

הוחלט פה אחד לאשר את המיונים ואת התיקון
בתקציב כפי שהציג אותם ראש המועצה מסכום
 ₪ 44,623,690ל – ₪ 44,691,465

שיתוף פעולה עם חברת החשמל ,בזק והוט לחיבור
תשתיות לשכונת שרונית.
מגבילי גובה ברחוב הזית .מחפשים דרך שהמשאיות
ייכנסו ממזרח
בבית העלמין :מגרש חנייה ,שערים חדשים ,מרימים
 2עמודי תאורה וברזיות חדשות.
מערכת הגברה.
העבודות על האמפי מתקדמות בקצב יפה.
מקהלת בית הספר נבחרו לייצג את מקהלות הדרום
2

מר תמיר אמר
מר לב בינמן
עו"ד לימור לוגסי

מס'
ישיבה

תאריך

החלטות

על סדר היום
ויופיעו השבוע בכנס יחד עם הפילהרמונית.
חנוכת אולם הספורט.
הבזים בישוב – פרויקט בתמיכת המועצה.
דבר גדול שלקח על עצמו עודד עובדיה.
בית הספר של פסח  5ימים.
מחלקת ההנדסה תתפצל לשתי מחלקות.
בראייה שהישוב הולך להיות  10,000תושבים.
אושר

 .3מנחת מסוקים בשטח שיפוט המועצה לצורך
שירותי הצלה.
 .4אישורי תב"רים:
 4.1תב"ר  – 357מוכנות הרשות לחירום על סך
 ₪ 101,900במימון:
משרד הפנים – .₪ 40,000
קרן לעבודות פיתוח – .₪ 61,900

אושר

 4.2תב"ר  – 358ציוד מחשוב ותקצוב על סך
 ₪ 100,000במימון הקרן לעבודות פיתוח.

אושר

 4.3תב"ר  – 359שיפוץ ושדרוג מגרש כדורסל על
סך  .₪ 1,500,000במימון:
המועצה להסדר ההימורים בספורט– . ₪ 600,000
קרן לעבודות פיתוח – .₪ 900,000

אושר

3

חברי מועצה
שנעדרו

מס'
ישיבה

תאריך

החלטות

על סדר היום

חברי מועצה
שנעדרו

תוספות לסדר היום:
 .5עדכון שמות רחובות(.מוסיפים חרמון ,זיק הופך
לזוהר ,טרשים הופך לירקון)

אושר

 .6שאילתות

/2018א

13.3.2018

 .1דיון בדו"ח בקורת מבקר משרד הפנים לשנת
.2016

מאמצים פרוטוקול צוות תיקון ליקויים הנוגע
לדו"ח זה.

3/2018

1.5.2018

 .1אישור פרוטוקולים:
 1.1פרוטוקול  2/18מיום 13.3.18

אושר

 1.2פרוטוקול א 2018/מיום 13.3.18

אושר

 .2דיווח ראש המועצה:
 אירוע האוטובוס שנשרף כיכר הברושים בכניסה למניפה ממזרח וגםבכניסה לשכונת שרונית צפון מערבית,
שתהיה על שם ראש המועצה המנוח יעקב
עכו ז"ל.
 מדורות התנהגות הבדואים בנגב. אירוח משלחת של העיר לקטשי בבוסניה. ביקור מנכ"ל משרד החינוך.יציאה למכרז של בית הספר היסודי הנוסף
וארבעת גני הילדים ,תקצוב יגיע בפברואר
.2019
 ישיבה בנושא פרויקט מחלף להבים. ועדת הגבולות מקבלת ומאשרת את בקשתהשל המועצה
4

מר תמיר אמר
מר לב בינמן
עו"ד לימור לוגסי
מר אלון בנדט

מס'
ישיבה

תאריך

4/2018

5.6.18

5/2018

3.7.18

על סדר היום
-

החלטות

חברי מועצה
שנעדרו

הסטודיו למחול ומרכז הצעירים.
מסיבת מתגייסים.

 .3אישור תב"ר  – 360מרחבי למידה  M21בסך
 ₪ 160,000במימון משרד החינוך.
 .4התייחסות ראש המועצה לפניות יוסי ניסן
(שאילתות)
 .1אישור פרוטוקול ישיבה  3/18מיום 1.5.18

אושר

אושר

מר תמיר אמר
מר לב בינמן

 .2דיווח ראש המועצה:
 שכונת שרונית הביטחון בישוב מסיבת המתגייסים שנדחתה ,נקבע תאריך חדש. מורות לאנגלית קייטנות .3תוספת גברי בוועדות :וועדת משנה לתכנון
ובנייה וועדת מכרזים.

הוחלט פה אחד לאשר את מינויו של מר ניסים
פרץ כחבר בוועדת משנה לתכנון ובנייה וחבר
בוועדת מכרזים.

 .4אישור ניהול מו"מ עם מציעים בקשר עם
הפעלת מעון היום לשנה"ל התשע"ט.
זאת לאחר שמציע יחיד שהגיש בקול קורא
שפורסם ,נפסל

אושר

הצעה לסדר היום
 .1אישור פרוטוקול ישיבה  4/2018מיום 5.6.18
 .2דיווח ראש המועצה:

5

אושר

מר אלון בנדט
מר תמיר אמר
עו"ד לימור לוגסי
ד"ר יעל סנה

מס'
ישיבה

תאריך

על סדר היום
-

החלטות

השילוט ביישוב
חטיבת ביניים וחטיבה עליונה
אושר

 .3אישור תמיכות ,2018
 .4אישורי תב"רים:
 4.1הגדלת תב"ר  – 328בניית גני ילדים
ובית ספר.
התב"ר אושר בישיבה  2/2016מיום  9/2/2016ע"ס
 ₪ 2,886,128במימון משרד החינוך .מתבקש
אישור הגדלה ע"ס  ₪ 803,117במימון:
משרד החינוך – ₪ 303,117
קרן לעבודות פיתוח – ₪ 500,000
התב"ר לאחר ההגדלה יעמוד ע"ס .₪ 3,689,245

אושר

 4.2הגדלת תב"ר  – 350שילוט ותמרור למיתון
תנועה
התב"ר אושר בישיבה  4/2017מיום  9/5/2017ע"ס
 ₪ 100,000במימון הקרן לעבודות פיתוח.
מתבקש אישור הגדלה ע"ס  ₪ 100,000במימון
הקרן לעבודות פיתוח .התב"ר לאחר ההגדלה יעמוד
על .₪ 200,000

אושר

 4.3הגדלת תב"ר  – 347מתקני שעשועים ,ספסלים
אשפתונים וברזיות
התב"ר אושר בישיבה  8/2017מיום 3/10/2017
ע"ס  ₪ 3,000,000במימון קרן לעבודות פיתוח.
מתבקש אישור הגדלה ע"ס  ₪ 200,000מהקרן
לעבודות פיתוח .התב"ר לאחר ההגדלה יעמוד על
.₪ 3,200,000

אושר
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חברי מועצה
שנעדרו

מס'
ישיבה

תאריך

6/2018

7/8/2018

החלטות

על סדר היום
 4.4תב"ר  – 361שיפוצי קיץ 2018
על סך  ₪ 200,000במימון קרן לעבודות פיתוח.

אושר

 4.5הגדלת תב"ר  – 348אולם מחולות
התב"ר אושר בישיבה  4/2017מיום  9/5/2017על
סך  ₪ 2,500,000במימון קרן לעבודות פיתוח.
מתבקש אישור הגדלה על סך  ₪ 500,000במימון
המשרד לפיתוח הפריפריה נגב וגליל.
התב"ר לאחר ההגדלה יעמוד על .₪ 3,000,000

אושר

 .5אישור הלוואה על סך  5מיליון  ₪לקידום מימון
בניית בית הספר היסודי בשרונית.

פה אחד אישרה המועצה נטילת הלוואה על סך 5
מיליון  ₪לקידום מימון בניית בית הספר היסודי
בשרונית .כמו כן ,מסמיכים את גזברית המועצה
לבחור את ההלוואה המיטבית על פי התנאים
השונים.

אושר

 .1אישור פרוטוקול ישיבה .5/18
 .2דיווח ראש המועצה:
מכרז הסעות – נפתחו המעטפות
ההכנות של בית הספר והגנים לקראת
פתיחת שנת הלימודים .בונים  2מרחבים.
היועצת המשפטית עובדת על השורות
האחרונות של מכרז בית הספר היסודי
החדש ,עם ארבעת גני הילדים.
הכנות לקראת תחילת עבודות של מרכז
7

חברי מועצה
שנעדרו

מר אלון בנדט
מר תמיר אמר
עו"ד לימור לוגסי

מס'
ישיבה

תאריך

החלטות

על סדר היום
מחול ומרכז הצעירים.
נושא מתקן האתלטיקה.
פרויקט נשק וסע.

 .3אישור תמיכות לשנת  , 2018ואישור
תבחינים לשנת .2019

הוחלט פה אחד להוריד את סעיף אישור
התמיכות לשנת  2018ואישור התבחינים לשנת
 2019מסדר היום ולהעבירו לדיון ואישור בישיבת
המועצה הבאה.

 .4מינוי מר שמואל לביא לממונה תלונות
הציבור של המועצה.

הוחלט פה אחד למנות את מר שמואל לביא
לממונה תלונות הציבור של המועצה לצד עבודתו
כמבקר המועצה בחצי משרה לשני התפקידים.

 .5מינוי מר רן משה לחבר ועדת ערר במקום
שלמה דרור.

הוחלט פה אחד למנות את מר רן משה לחבר
ועדת ערר במקום שלמה דרור.

 .6אישור תב"רים:
 6.1תב"ר  311מכשיר לזיהוי מכוניות ומצלמות –
התב"ר אושר בישיבה  4/17מיום  9.5.17על
סך  ₪ 1,072,000במימון קרן לעבודות
פיתוח.
מתבקשת הגדלה על סך ₪ 120,000
במימון קרן לעבודות פיתוח.
לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך
.₪ 1,192,000

אושר

 6.2תב"ר  360מרחבי למידה  – 21 Mהתב"ר

אושר
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חברי מועצה
שנעדרו

מס'
ישיבה

תאריך

7/2018

21/8/2018

החלטות

על סדר היום

חברי מועצה
שנעדרו

אושר בישיבה  3/2018מיום  1.5.2018על
סך  ₪ 160,000במימון משרד החינוך.
מתבקשת הגדלה על סך  ₪ 50,000במימון
קרן לעבודות פיתוח .לאחר ההגדלה התב"ר
יעמוד על סכום .₪ 210,000
 6.3תב"ר  362מסלול אופניים על סך 130,000
 ₪במימון הקרן לעבודות פיתוח.
 6.4תב"ר  313הקמת ספר נכסי מקרקעין –
התב"ר אושר בישיבה  8/2016מיום
 13.9.16על סך  ₪ 125,000במימון קרן
לעבודות פיתוח ,מתבקשת הגדלה על סך
 ₪ 60,000במימון קרן לעבודות פיתוח.
לאחר ההגדלה התב"ר יעמוד על סך
.₪ 185,000

אושר
אושר

 .7דיון בדו"חות כספיים:
 7.1דיון בדו"ח כספי מבוקר לשנת  2017של
מתנ"ס להבים.
 7.2דיון בדו"ח כספי מבוקר לשנת  2017של עידן
הנגב.

 .1אישור תמיכות לשנת  2018ותבחינים
לשנת 2019
9

הוחלט פה אחד לאשר את התמיכות לשנת 2018
) 7החברים הנוכחים ללא הח' אמר(

גב' רונית דמרי
עייאש

מס'
ישיבה

תאריך

החלטות

על סדר היום

הוחלט פה אחד לאשר את התבחינים לשנת
 7) 2019החברים הנוכחים ללא הח' אמר(
 .2כניסה למו"מ עם מציעים בעקבות
פסילת הצעות למסלולים מסוימים
במכרז הסעות.

הוחלט פה אחד לאשר כניסה למו"מ עם מציעים
בעקבות פסילת הצעות למסלולים מסוימים
במכרז הסעות.

 .3אישור שעבוד הקרקע והמבנה של
מגרש  1009שעליו מוקם בית "עידן
הנגב "לטובת קבלת הלוואה מבנק
מרכנתיל.

אושר

תוספות לסדר היום:
 .4תיקון תב"ר  328בפרוטוקול ישיבה
.18/5

הוחלט פה אחד לאשר תיקון תב"ר כפי שהוצג
על ידי מזכירת המועצה.

 .5אישור תב"רים.

הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  363פרויקט חינוך
בנושא סביבה על סך .₪ 65,000
מקורות מימון :משרד להגנת הסביבה ₪ 52,000
קרן לעבודות פיתוח .₪ 13,000
הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  364סימון כבישים
והתקני בטיחות על סך .₪ 78,000
מקורות מימון :משרד התחבורה ,₪ 50,000 :קרן
לעבודות פיתוח .₪ 28,000

10

חברי מועצה
שנעדרו

מס'
ישיבה

תאריך

ב'2018/

21/8/2018

ג'2018/

17/10/2018

החלטות

על סדר היום
 .1הזדהות הסיעות במועצה.

חברי מועצה
שנעדרו
גב' רונית דמרי
עייאש

הוחלט פה אחד למנות את כל חברי המליאה
לועדת בחירות.

 .2בחירת ועדת בחירות ויו"ר ועדה.

הוחלט פה אחד למנות את מר אלון בנדט כיו"ר
הוועדה.
 .3מינוי מזכיר ועדת בחירות.

הוחלט פה אחד למנות את גב' עליזה חזוט
כמזכירת ועדת בחירות.

 .4אישור מקומות קלפי.

הוחלט פה אחד לאשר את מקומות הקלפי כפי
שהוצגו על ידי מנהלת הבחירות.
הוחלט ברוב קולות לקבל הצעת ראש המועצה
ולאשר למנות את מר שלומי שטרית כמשקיף
בבחירות.

 .1אישור התקשרות עם חברת פז אור.

הוחלט פה אחד לאשר התקשרות עם חברת פז
אור על פי תוצאות המו"מ כפי שהוצג לחברים.

 .2תיקון תקציב המועצה לשנת 2018

הוחלט פה אחד לאשר תיקון תקציב המועצה
לשנת  2018ולהמיר בין ההכנסה מתמרוץ היתרי
בניה שתוקצבה על סך  ₪ 360,000לבין העודף
שהצטבר בשנת  2017על סך .₪ 360,000

 .3אישור הסכם עם שירותי בריאות כללית.

הוחלט פה אחד לאשר את ההסכם שנחתם עם
שירותי בריאות כללית ביום .24/1/16
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גב' רונית דמרי
עייאש
מר תמיר אמר
מר לב בינמן
מר יוסי ניסן

מס'
ישיבה

תאריך

8/2018

29/11/18

9/2018

30/12/18

ד'2018/
ה2018/

30/12/18
30/12/18

החלטות

על סדר היום
הישיבה ה 1-של המועצה הנבחרת:
פתיחה וברכות
דבר נציגי הסיעות
הצהרת אמונים של חברי המועצה
הישיבה  8לשנת :2018
הצגת מדיניות ראש המועצה

חברי מועצה
שנעדרו
מר כפיר מימון

אישור זכויות חתימה

אושרו פה אחד זכויות חתימה לראש המועצה
וגזברית המועצה

קביעת מועד קבוע לישיבות המועצה שמן המנין
הסבר בדבר כללי התנהגות בישיבות המועצה וכללי
אתיקה של נבחרי ציבור (חלוקתצ חוברת כללי
אתיקה לנבחרים) – עו"ד קרין כהן
אישור פרוטוקול ישיבה חגיגית ו 8-לשנת 2018
השבעה – מר כפיר מימוו
אישור עבודה נוספת למבקר המועצה וממונה
תלונות הציבור
אישור הרכב ועדות:
הועדה המקומית לתכנון ובניה
ועדת המשנה תכנון ובניה

יום שלישי הראשון בכל חודש בשעה .20:00

אישור צו הארנונה לשנת 2019
אישור תקציב המועצה לשנת 2019

ערכה :עדנה זטלאוי

אושר
לא נדון
פה אחד אושרו כל חברי המליאה לועדה.
יוסי ניסן – יו"ר
כפיר מימון ,שלומי שטרית ,קובי נודלמן ,רונית
דמרי עייאש  -חברים
אושר
אושר
התקציב השוטף ₪ 43,319,653
תקציב הפיתוח  ₪ 102,165,000מתוכו
 ₪ 53,790,000פעולות המותנות בהכנסה
ט.ל.ח.
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