יום ראשון  04ינואר 2015
י"ג/טבת/תשע"ה 19194

פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  13/14מיום 31/12/2014

נוכחו :מר שלמה אלימלך ראש המועצה ,משה מאיר ,יוסי דוד ,תומר עזריה,
שייקה בילו ,נועם שפר ,אריאל עשירי ,רפי כהן ,רן פרקר ,גיורא טלמור .
נעדרו :נועם אוקס ,יצחק סמינה  ,עדי וגה ,דביר מלניק
השתתפו :אידה אוהר גזברית המועצה  ,אביבה חיימוביץ מזכירת המועצה .
על סדר היום
 .1אשור פרוטוקול קודם .
 .2פרס ניהול כספי תקין -אינפורמציה
 .3אשור על פסילת מכרז ביטוחי המועצה
 .4אשור הסכם עם חברת חשמל להשכרת החזקה והשימוש בחדרי טרפו
אירוס ופלמחים
 .5תב"ר השלמה לסוכת מציל הוספה של ₪ 100,000
 .6אשור תב"ר סככות צל הוספה של ₪ 70,000
 .7אשור תב"ר ציוד הצלה החלפה  (₪ 66,000שלושת התברים הנ"ל במימון
משרד הפנים – העברה לרשות הטבע והגנים)
 .8אשור תב"ר מחשוב בית הספר בסך  40,000 , ₪ 120,000ש" ועד הורים
ו ₪ 80,000 -מימון מועצה .
 .9אשור תב"ר סגירת תעלה מסוכנת בכפר הנגיד בסך  ₪ 640,000משרד
התחבורה  70%השתתפות המשרד  30%השתתפות הישוב .
 .10אשור תב"ר החלפת שעוני מים באזור התעשיה יבנה בסך . ₪ 100,000
 .11הסבת תב"ר מפעל הפיס לפיתוח ישובים בתקציב המועצה והגדלת
תב"ר הפיתוח כולל שנת  2015בתוספת של מליון  , ₪סה"כ שני מליון ₪
 .12אשור תב"ר מפעל הפיס לבניית מועדון נוער במועצה
 .13אשור צו מיסים ותקציב נטעים לשנת 2015
 .14אשור צו מיסים ותקציב גאליה לשנת 2015
 .15אשור צו מסים ותקציב גן שורק לשנת 2015
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 .16אשור צו מסים ותקציב בית עובד לשנת 2015
 .17אשור תב"ר להחלפת רכב ברלינגו ( לשרות הגימלאים ושרותים כלליים)
בסך ₪ 80,000
 .18אשור תב"ר לרכישת טרקטורון לתחזוקה  + ₪ 75,000מע"מ
ראש המועצה  :פותח את הישיבה ומבקש לאשר פרוטוקול קודם
אושר .
ראש המועצה  :מבקש להוסיף לסדר היום
.1צו מסים ותקציב כפר הנגיד לשנת 2015
רפי כהן  :אני מציע להיצמד למתכונת שהחלטנו בישיבות שאם אין את
הנציגים אין לאשר את התקציב וצו מיסים
גיורא טלמור  :אני בדיעה בדיונים על תקציב בישיבות מליאה יש להזמין את
יו"ר של הועד על מנת שיסבירו את התקציב .
משה מאיר  :יש גזברית מועצה וזה תפקידה לבדוק את התקציבים
רן פרקר :אני מסכים עם זה שצריך להזמין את יו"ר הועד  ,חושב שהאחריות
צריכה להיות של יו"ר הועדים.
רפי כהן  :הרגע קיבלנו את תקציב כפר הנגיד אני לא מסוגל ללמוד אותו
עכשיו ולכן לדעתי זה לא נכון לאשר .
משה מאיר  :הישובים
להגשת התקציב.

חייבים להיכנס להתנהלות תקינה בכל הקשור

אושר להוסיף לסדר יום את צו מסים ותקציב כפר הנגיד לשנת 2015
פרס ניהול כספי תקין
ראש המועצה  :לעדכן שגם השנה זכתה המועצה בפרס ניהול תקין  ,אין
פרס כספי  ,רק מועמדים לקבלת תעודה .
אשור על פסילת מכרז ביטוחי המועצה
אידה אוהר  :לקראת חידוש ביטוחי המועצה לשנת  2015נערך מכרז
ביטוחים ,בתיבת המכרזים נמצאה רק מעטפה אחת ,ההצעה נבדקה
בקפידה והומלץ לפסול את ההצעה לעריכת ביטוחים האלמנטריים של
המועצה וההצעה לביטוח האוטובוסים הצהובים ולאשר את ההצעה

2

המתייחסת ליתר כלי הרכב .כל השנים האוטובוסים של המועצות היו מבוטחים
על ידי החברה משק וכלכלה .בתאריך  6/10הודיעו לנו שעלינו לחפש חברת
ביטוח מכיוון שהחברה הקיימת לא הסכימה להאריך את האופציה  ,אנו נאלצנו
לצאת במכרז עם המציעים השונים כולל המציע היחיד שהגיש.
מבקשת אישור מליאת המועצה לצאת למשא ומתן
רפי כהן  :האם יש קשרים אם אותו מבטח כהן גבעון עם המועצה
אידה אוהר :המשרד שלו בבאר שבע ,הסוכן מתגורר בגדרה אין כל קשר אישי
לאף אחד .
הוחלט :אושר לצאת למשא ומתן .
אשור הסכם עם חברת חשמל להשכרת זכויות החזקה והשימוש בחדרי
טרפו אירוס ופלמחים
ראש המועצה :חברת חשמל דורשת לקבל הסכם בקשר להשכרת זכויות
החזקה והשימוש בחדרי טרפו באירוס ובפלמחים .
הוחלט מליאת המועצה מאשרת שלושה הסכמים עם חברת החשמל למסירת
זכויות החזקה והשימוש ב 3 -חדרי טרנספורמציה  ,המצויים בישוב "אירוס" בגוש
 ,3741חלקות  ,440 ,438ו, 356 -כמו כן גם בפלמחים"(פרוייקט אלי סיני)
אושר
אשור תב"ר השלמה לסוכת מציל הוספה של ₪ 100,000
אשור תב"ר סככות צל הוספה של ₪ 70,000
אשור תב"ר ציוד הצלה החלפה בסך  66,000ש"ח
ראש המועצה :מבקש לאשר
רן פרקר :אנחנו לא חותמת גומי  ,למה צריך לבנות סוכה חדשה
תומר עזריה  :אם אנחנו מאשרים את זה אנחנו עבריינים
יוסי דוד :אני מבקש להבין את המשמעות של אשור התברים מבחינת המועצה
אריאל עשירי  :יש דברים שנראים לא סבירים  ,לנו מותר לבדוק  ,אנחנו לא
פוסלים ,אנחנו מבקשים לבדוק ולהזמין את נציגי רשות הטבע .
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משה מאיר  :מי ביקש את התב"רים.
יוסי דוד :רוצה לדעת מה המשמעות של קבלת אחריות שלנו
ראש המועצה  :רשות הטבע והגנים פנו למשרד הפנים אנחנו רק צינור שמעביר
את הכסף ממשרד הפנים אליהם  .ראש המועצה והגזבר נושאים אחריות ,
כמובן גם לחברי מליאת המועצה יש אחריות .
הוחלט להזמין את נציגי החברה לתת הסברים בכל הקשור לתברים של
רשות הטבע והגנים ,הצורך והשימוש בכספי התב"ר .
אשור מחשוב ביה"ס
ראש המועצה  :מבקש לאשר תב"ר למחשוב ביה"ס  ₪ 80,000מימון המועצה ו-
 ₪ 40,000מימון ועד הורים של בית הספר  ,יש להם יתרות תקציב
שייקה בילו :מסביר את נושא מיחשוב בית הספר  ,הרחבת כל התקשרות
בביה"ס למורים נרכשו כ 30 -מחשבים ,מגדילים את האחריות כל זה נעשה עם
איש מחשוב של המועצה היה מעורב בכל ההצעות .
משה מאיר  :היה כבר דיון בנושא .מה שאני מבין שהמורים מקבלים מחשבים
והילדים לא .
ראש המועצה  :בכל חדר יש מקרן והמורים יודעים לתפעל את זה .נכון היה דיון
,מאחר ולאחר בדיקה הובן שזה יעלה יותר על כן אני מביא לאישור מליאת
המועצה
שייקה בילו  :כמובן שתינתן גם הכשרה למורים .
אושר .
סגירת תעלה מסוכנת בכפר הנגיד
ראש המועצה  :מבקש לאשר
משה מאיר  :כבר היה תב"ר לסגירת תעלה בכפר הנגיד
ראש המועצה  :התעלה שאתה מדבר היתה ליד בית העם
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משה מאיר  :אני מברך על המאמץ להשיג תב"ר לכפר הנגיד  ,מה שגאליה
עשתה לפני  20שנה אך יחד עם זאת כפר הנגיד קיבלה רמזור וקיבלה תברים
לסגיר ת תעלות מה שאני מצפה שבקשות כאלה יוגשו גם עבור ישובים אחרים
לצרכים שונים .לא יתכן שמושב אחד יהנה ואחרים לא .
גיורא טלמור  :יש את הכביש המפורסם בנטעים למה שמשרד התחבורה לא
יקצה כסף לנטעים
רפי כהן  :למה נטעים או גאליה לא מגיעים לראש המועצה לבקש תקציב
ממשרד התחבורה לכביש המדובר או לפרוייקטים אחרים? .
תומר עזריה  :למה לא לבקש תב"ר לרמזור בגאליה מדובר בחיים של אנשים .
ראש המועצה  :השתדלתי לארגן את כל הכניסות לכל הישובים בצורה הטובה
ביותר  ,הראשון היה בית עובד  ,השני הוקם בבית חנן ולאחר מכן נטעים גן
שורק ועיינות  ,כפר הנגיד ופלמחים  .הצומת בכפר הנגיד היתה מאד מסוכנת
פניתי לשר התחבורה  ,חייב לציין שנדחתי לא פעם אחת  ,אני מאד רוצה ולוחץ
על רמזור בכניסה לגאליה .
משה מאיר  :אני מברך את ראש המועצה על כל העשייה אך כוונתי הייתה
ב גאליה יש תוכנית לכניסה למושב ואף משרד ממשלתי לא השתתף בזה מציע
לנסות שוב להוביל בקשה לרמזור למושב גאליה .
ראש המועצה  :במשרד התחבורה יש נוהלים כיצד מקצים אישור לרמזור .
משה מאיר :גם בגאליה יש קטע כביש ,מניסים בכר עד סוף הרחוב יש עצים
חלולים קיבלנו הנחיה מרשות הטבע שמחייבים אותנו לכרות את העצים ולהרים
את המדרכה ולאחר מכן יש לנטוע עצים זה הון תועפות .
ראש המועצה  :מבקש ממשה מאיר להעביר לידו את כל החומר שנמצא
בגאליה על הכניסה לישוב ,כמו כן על כריתת העצים .
הוחלט לאשר סגירת תעלה בכפר הנגיד  70%משרד התחבורה ו30% -
הישוב ,השתתפות במימון משרד התחבורה אומדן עלות כ600.000 -
ש”ח .
אושר .
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אשור תב"ר החלפת שעוני בסך  ₪ 100,000מים באזור התעשיה יבנה
ראש המועצה  :מבקש לאשר שהחלפת שעוני מים באזור התעשיה היום מצב
השעונים רע מאד היום יש שעונים לקריאה מרחוק
אריאל עשירי  :מציע לבדוק מול בית עובד אנחנו עשינו שינוי ומאד מרוצים
משה מאיר  :בגאליה גם נעשה שינוי בדקנו בארד בדליה ירדנו מארד כי אין
להם ניסיון בשטח .
אושר תב"ר בסך  ₪ 100,000החלפת שעוני מים באזור התעשיה .
הסבת תב"ר מפעל הפיס לפיתוח ישובים בתקציב המועצה והגדלת
תב"ר הפיתוח כולל שנת  2015בתוספת של מליון  , ₪סה"כ שני מליון
ראש המועצה  :מבקש לאשר הסבת תקציב של  1מליון  ₪שהוחלט לתת
לישובים מפעל הפיס .בתקציב מועצה ולאשר תקציב נוסף של מליון  ₪נוספים
תקציב פיתוח לשנת . 2015סה"כ  2מליון  ₪תקציב פתוח לישובי המועצה
אושר
תב"ר מפעל הפיס לבנית מועדון נוער .
ראש המועצה  :מבקש לאשר להשתמש בתב"ר מפעל הפיס שהשתחרר ( ראו
סעיף קודם) לבניית מועדון נוער במועצה .
אושר .
אשור צו מיסים ותקציב נטעים לשנת 2015
ראש המועצה :מבקש לאשר צו מסים ותקציב נטעים לשנת . 2015
נערך דיון
אושר תקציב וצו מסים נטעים לשנת  2015בסך  ₪ 586,299אושר בכפוף
להחלטות מליאת המועצה מעת לעת ובהתאם להנחיות ממשרדי הממשלה
השונים  .השתתפות המועצה מותנית בקבלת תקציבים מעת לעת ממשרדי
הממשלה ובהחלטות המועצה .
אשור צו מיסים ותקציב גאליה לשנת 2015
ראש המועצה :מבקש לאשר צו מסים ותקציב גאליה לשנת 2015
רן פרקר :פונה למשה מאיר ומבקש הסברים על הוצ' מינהל האם המשכורות
עברו דרך הגזברות של הועד המקומי
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משה מאיר  :הועד המקומי מקבל שרות מהאגודה החקלאית
רן פרקר :אין לי בעיה כל זמן שהגזברית אישרה את זה  ,יש פה  ₪ 300,000הוצ'
מינהל מי הרשה לו בכלל
משה מאיר :לפני שנתיים הסתבר שהועד המקומי לקח  ₪ 400,000בלי אישור
וזה זעק לשמיים וההחלטה היתה שיש לסגור את החוב מיד  ,מושב גאליה קיבל
את ההערה ובשנת  2015המושב מסיים את החוב החזרנו עד היום כ400,000 -
 ₪ונשאר כ₪ 100.000 -
יוסי דוד :אכן היתה גיבנת אך טיפלנו בה .
ראש המועצה  :לא רצינו להשבית את גאליה ולהפסיק הכל  ,גאליה חייבת
היום עוד כ₪ 100.000 -
רן פרקר :השנה גאליה סוגרת את החוב ?
ראש המועצה  :כן  ,מה שלא מוצא חן בעיני זה אי התייחסות לנושא התברואה
משה מאיר  :למה? יש כאן התייחסות בתקציב מ 180,000 -ל 280,000 -ש"ח
ראש המועצה  :אני חוזר.
אושר תקציב בסך  ₪ 1,336.000וצו מסים גאליה לשנת , 2015בכפוף
להחלטות מליאת המועצה מעת לעת ובהתאם להנחיות ממשרדי הממשלה
השונים ,השתתפות המועצה מותנית בקבלת תקציבים מעת לעת ממשרדי
הממשלה ובהחלטות המועצה .
אשור צו מיסים ותקציב בית עובד לשנת 2015
ראש המועצה :מבקש לאשר צו מסים ותקציב בית עובד לשנת 2015
נערך דיון
ראש המועצה :משבח את מושב בית עובד על הגשת התקציב בזמן ממצב של
הגשת תקציב באיחור אנחנו רואים כאן שכל התקציב ביתרות .מבקש להגדיל
את תקציב התברואה – הוכח שבית עובד באמת יעילים .
שייקה בילו  :בהחלט מגיע מילה טובה זה לא מה שהורגלנו אליו בעבר  ,הוגש
התקציב בזמן כל הכבוד .
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אושר תקציב בסך  606,000ש"ח וצו מסים בית עובד לשנת ,2015בכפוף
להחלטות מליאת המועצה מעת לעת ובהתאם להנחיות ממשרדי
הממשלה
אשור צו מיסים ותקציב גן שורק לשנת 2015
ראש המועצה :מאחר ונציג גן שורק אינו נמצא בישיבה צו מסים ותקציב גן
שורק לשנת  2015יובא לדיון בישיבת מליאה הבאה .
הוחלט תקציב גן שורק יובא לדיון בישיבה הבאה .
אשור צו מיסים ותקציב כפר הנגיד

לשנת 2015

ראש המועצה :תקציב כפר הנגיד הועבר לעיונכם היום
רן פרקר :הישובים לא יכולים לנהל את התקציב שלהם לבד ואם הישוב מגיש
צו מיסים ללא תקציב אז לא נדון בזה.
רפי כהן :אנחנו לא חותמת גומי אי אפשר לדון בתקציבים .
הוחלט תקציב כפר הנגיד יובא לדיון בישיבה הבאה .
צו מיסים של כפר הנגיד לשנת  2015אושר בתוספת של 0.75%


הוחלט שכל הישובים יוסיפו בשנה הבאה עמודה בטבלה נוספת של
התקציב של שנה קודמת על כל מרכיביו על מנת להקל על הצגת
התקציב.

אשור תב"ר להחלפת רכב ברלינגו בסך של ₪ 80,000
ראש המועצה  :הרכב הברלינגו שמשרת אותנו שווק חיים ויש עליו הוצאות
רבות מבקש לאשר תב"ר לרכישת רכב חדש.
שייקה בילו :למה לקנות רכב יד שניה מציע לקנות רכב חדש
נערך דיון בנושא מבקשים לקנות רכב חדש .
אושר לרכוש רכב חדש למועצה
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אשור תב"ר לרכישת טרקטורון למחלקת התחזוקה בסך של ₪ 75,000

ראש המועצה :מבקש לאשר תב"ר להחלפת הטרקטורון .
נערך דיון מבקשים לרכוש טרקטורון דיזל ורצוי מחברה טובה כדוגמת "גון דיר"
אושר .
הישיבה ננעלה
נרשם ע"י א .חיימוביץ

בכבוד רב,
שלמה אלימלך
ראש המועצה
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