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 לשכת ראש המועצה
  א"ג ניסן תשע"כ 
  2011 אפריל 27 

  
   26' פרוטוקול מליאת המועצה מס

  ]2011  אפריל14  [ניסן ' י  חמישימישיבה שהתקיימה ביום 

  
  : משתתפים
  , ון'שמעון פרג, מיכאל רחמני,  סגן בתואר–אבי יפרח ,   ראש המועצה–ל 'אשר אברג

  , אריה שטיינמץ' ר, ם ישריםיור, ששון איובי, שרגא וילק, יגאל אברהמי, אליעזר אורבך
  .טל גואטה, יפתח חיים

  .ציון בוסקילה, עשהאל ידעי, איציק פרץ:  הגיעו במהלך הישיבה
  

  .  יונה לוי, מירון מגידיש: התנצלו
  

  . אלי דאובה, יהודית אמיר  ,שוקי פדר, עודד גואטה, הרב אליאסף גרמן : נוכחים
  . תמר רחמים: התנצלה

  
  ".ידיעות הדרום"עיתונאי מעיתון  –אן '  אלי ג  :נוכח

  
  ,הרב אליאסף גרמן, אריה שטיינמץ' י ר"דברי תורה ואיחולים לחג הפסח נאמרו ע

  .וראש המועצה
  
  דיווח ראש המועצה  . 1

  .ח" אלש45 חבילות מזון וכן חולקו תווי קניה בשווי 220 חולקו - קמחא דפסחא
  י ועדת רווחה"נקבעו ע,  קפים והזכאותההי, הקריטריונים. ח" אלש100כ ערך כספי של " סה

  .בראשות שרגא וילק ועל כך יישר כח
  .מליאת המועצה מודה לשרגא וילק ולששון איובי על עבודתם בהתנדבות במסגרת הוועדה

  
  :אישור קליטת מהנדס מועצה . 2

    22.3.11י ועדת הבחינה מיום " נבחר עשמעון אוזילבסקיח כי מר וודהמועצה מראש 
  .ס המועצה כמהנד

  .סים"ל בעל נסיון שנים רבות ובעבודתו האחרונה שימש כמהנדס מחוזי בחברת המתנ"הנ
   בחוזה בכירים 100%לפי היקף משרה של , מליאת המועצה מאשרת פה אחד את המינוי

  . משכר בכירים70%בהיקף שכר של 
  
   אישור פרוטוקולים   .3
   25' פרוטוקול מליאה מס] א

  . כן מכתבו של מר ששון איובי-כמו,  המליאה מכתבו של מר ידעי    מונח לפני חברי
  . בעד13,  נגד1י המליאה "    לאחר עיון במכתבים הפרוטוקול אושר ע

  אבי יפרח מבקש להבהיר כי בישיבה הקודמת הצביע בעד סגירת הישיבה לגורמי חוץ '     הח
  ,                שלא לסדר היום,  יהמליץ לראש המועצה באופן חבר,     ומבהיר כי לאחר ההצבעה

  .אך לא חזר בו מהצבעתו, כיוון שאין מה להסתיר,     לשקול שנית להשאיר את העיתונאי
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  . מאושר פה אחד– 8.3.11 מיום 11'  מס– פרוטוקול ועדת כספים] ב

  והתקבלה המלצת ועדת השקעות להשקעת יתרות,      אושרו כל סעיפי הפרוטוקול
  .ספים זמניים     כ

  . נמסרה אינפורמציה– לשאלת אבי יפרח –ר ועדת ערר לארנונה "     שכר ליו
  . בעד14 נגד 1 – מאושר – 3.3.11 מיום פרוטוקול ועדת רווחה] ג
  . נגד1 בעד 13 מאושר – פרוטוקול ועדה לשימור אתרים] ד

  כ אושר תקציב"כמו) ע"תשלום לפי ש(ר אבי ששון כיועץ לוועדה "     אושרה העסקתו של ד
  .לצורך זה ₪ 10,000     בגובה של 

  
  . רבעון רביעי– 201012-1/ח כספי "דו.  4

  .1-12/10ח הכספי "ח ומאשרת פה אחד את הדו"המליאה מקבלת הסברים על הדו
  
  אישור תקציבים מוניציפאליים. 5
בהתאם לרשימת מאשררים את האצלת הסמכויות לוועדים המקומיים בתחומים המוניציפאליים . א

  )ב מסמך"רצ. (2005-הנושאים שאושרה ב
  
  .ח" אלש200אושר תקציב בסך  :  תקציב זבדיאל.ב
  . יש לצמצם את היקף התקורות �

 פ נוהל משרד הפנים וקביעת שכרם תהיה "קליטת עובדים תעשה אך ורק ע �
  . פ הדמיה שתועבר ממדור שכר במועצה"       ע

 .ד בהתאם לתעריף שיאושרמאצילים סמכויות לגביית מיסי וע �
  

  .ח" אלש181 אושר תקציב בסך   : תקציב נועם.ג
  . יש לצמצם את היקף התקורות �

 פ נוהל משרד הפנים וקביעת שכרם תהיה "קליטת עובדים תעשה אך ורק ע �
  . פ הדמיה שתועבר ממדור שכר במועצה"       ע

  .מאצילים סמכויות לגביית מיסי ועד בהתאם לתעריף שיאושר �

  
  .ח" אלש266,394אושר התקציב בסך  : רווחהתקציב  .ד
  . יש לצמצם את היקף התקורות �

 פ נוהל משרד הפנים וקביעת שכרם תהיה "קליטת עובדים תעשה אך ורק ע �
  . פ הדמיה שתועבר ממדור שכר במועצה"       ע

  .מאצילים סמכויות לגביית מיסי ועד בהתאם לתעריף שיאושר �

  
  .ח" אלש1,365שר התקציב בסך  או: יצחק-משואותתקציב  .ה

  ).י הישוב"מערכת הגיל הרך מנוהלת ומשולמת ע                 (
  . יש לצמצם את היקף התקורות �

 פ נוהל משרד הפנים וקביעת שכרם תהיה "קליטת עובדים תעשה אך ורק ע �
  . פ הדמיה שתועבר ממדור שכר במועצה"       ע

  .אם לתעריף שיאושרמאצילים סמכויות לגביית מיסי ועד בהת �

  
  .ח" אלש4,099אושר התקציב בסך  : צורים- עיןתקציב  .ו

  ).י הישוב"מערכת הגיל הרך מנוהלת ומשולמת ע      (  
  . יש לצמצם את היקף התקורות �
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 פ נוהל משרד הפנים וקביעת שכרם תהיה "קליטת עובדים תעשה אך ורק ע �

  . פ הדמיה שתועבר ממדור שכר במועצה"       ע

 .מאצילים סמכויות לגביית מיסי ועד בהתאם לתעריף שיאושר �
  
  
  .ח"  אלש490אושרה מסגרת התקציב בסך  :  מושב שפירתקציב  .ז
   44,249₪ משרה והיקף תקציבי של 50%היקף העסקת מזכיר הישוב לא תעלה על *
  .ההנחיה היא לצמצם תקורות באופן משמעותי) פ הדמיה שהועברה ליישוב"ע(
 שחרג 2010י חשב המועצה בגין ביצוע "הערות ולשאלות שהועברו לוועד הישוב עתשובות ל*

  . רק לאחר קבלת התשובותו יאושר2011תקציב סעיפי עדיין לא הגיעו ועל כן , מההתקציב
  . יש לצמצם את היקף התקורות �

 פ נוהל משרד הפנים וקביעת שכרם תהיה "קליטת עובדים תעשה אך ורק ע �
  . תועבר ממדור שכר במועצהפ הדמיה ש"       ע

 .מאצילים סמכויות לגביית מיסי ועד בהתאם לתעריף שיאושר �
  

  .מושב עוזה עדיין לא הגיש תקציב

  

 השתתפות המועצה בתקציבי הישובים תהיה בהתאם למסגרת שאושרה •
  . בסל השרותים

  
  אישור מכירת דירה. 6

  .ד היועץ המשפטי בנדון"מוצגת חוו
  . פה אחד38' שמואל מס-חת גילי ומלי זהבי מאבןאושרה מכירת הדירה למשפ

   
  רים"אישור תב. 7
  

' מס

 ר"תב
הסכום  הנושא

של הכולל 

ר "התב

  .בשקלים

 

הפחתה   ₪הגדלה 

₪  

  

הסכום 

הנדרש 

 לאישור

אישור   הסבר  מקור המימון

  המליאה

       הקרן לפיתוח   100,000       100,000  תכנון ומדידות   1141  

כביש ומדרכה   1092
  ת יצחקמשואו

  

1,490,000  200,000  
540,000  

  

  200,000  
540,000  

   יצחק משואות
   משרד התחבורה

    

     אולפנא  1087 
  אבן שמואל 

 

 6,110,346  300,618   
300,618  

  משרד החינוך  6,110,346 
  קרן לפיתוח 

   

  כביש  1142 
  עין צורים  

 

 משרד התחבורה   900,000     900,000
90%  

השתתפות 
  10% היישוב

שמעון  
ון 'פרג

  התנגד 

כביש מחבר   1143
ת קרית גת .א

 3403לכביש 
  )ש"נעם אב(

2,850 
  ח "מלש

 משרד התחבורה      
90%  

הקרן לפיתוח 
10%  

   

  
  . ון התנגד שאר החברים בעד' שמעון פרג– 1142ר "תב*
  .רים פה אחד"התביתר המליאה מאשרת את *
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  רים"אישור סגירת תב. 8 
  .868, 773, 1074, 1058, 1135, 1028:  לפי רשימה, רים"אושרה סגירת תב. א
  )ח" אלש320( גרעון סופי 868ר "תב) ח" אלש300( גרעון סופי 773ר "תב. ב

      
  " שפיר"והוספת מורשה בחטיבה " שפיר"ס יסודי "ן בנק לבי-העברת זכויות ח. 9

      : עובדים הבאים ר לש בית הספר יסודי שפי"העברת זכויות חתימה בחשבון בבנק מזרחי ע •
  )החתימות המחייבות כבעבר(.  אליהו דאובה, הרב רפאל שלום, חנה ישראל' גב

  .אלי דאובה: ש חטיבת ביניים שפיר"הוספת מורשה חתימה בחשבון בנק מזרחי ע •
 )החתימות המחייבות כבעבר(      
  . שפיר והוספת מורשה חתימה כאמור"ן יסודי -מאשרים העברת זכויות ח •
  

  חילופי גברי. 10
  .טל גואטה' ב ואת מקומו ימלא החמסיים תפקידו כנציג היישובעודד גואטה '  הח– מושב שלווה

  .ראש המועצה מודה לעודד על תרומתו למועצה ולדיוני הועדות והמליאה    
  עודד נפרד במילים נרגשות מחברי המליאה ומציין את שיתוף הפעולה לו זכה     

  ,ן מצד חברי המליאה והן מצד ראש המועצה ועובדי המועצה                      ה
  .                      לאורך כל כהונתו ומאחל המשך הצלחה

  : כמפורט להלן, טל גואטה יכהן בכל הוועדות בהן כיהן עודד גואטה'                      הח
  .חינוך ורווחה, מכרזים:                      ועדות

   אליאסף גרמן מסיים את תפקידו כנציג הישוב במליאה ואת מקומו ימלא – שפירא- מרכז
  .ציון בוסקילה' הח

  .ראש המועצה מודה לאליאסף גרמן על עבודתו ותרומתו במליאה ובועדותיה
אליאסף נפרד מהמליאה ומודה על שיתוף הפעולה לו זכה הן מחברי המליאה   ומראש המועצה ועובדי 

  .המועצה
  : כמפורט להלן, ציון בוסקילה יכהן בכל הוועדות בהן כיהן אליאסף גרמן'        הח              

  .חינוך והנחות, :                     ועדות
  

  –ל "מכתב הרמטכ. 11
ל  לרגל "למכתב שנשלח על ידו לרמטכ, ל בני גנץ"ראש המועצה מקריא את תשובתו של הרמטכ

וכי " שפיר"ס "ל החדש למד בביה"ציין כי הרמטכראש המועצה מ. היבחרו לראש המטה הכללי
  .בתשובתו למועצה התייחס לכך ומודה על הברכות

  
  !הישיבה הסתיימה בחלוקת שי לחברי המליאה ואיחולי פסח כשר ושמח

  

  
    

  אלי דאובה: רשם                                                                       
  
  

  _______________: אשרמ
  ל'אשר אברג    
    ראש המועצה          

  


