פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 87102/
שהתקיימה ביום ראשון כ"ב תמוז  217/72/תשע"ז
בשעה  -28:00בלשכת ראש המועצה.
פרוטוקול
נוכחים :מר יצחק רייך -ראש המועצה
מר דן כהן -סגן רה"מ ומ"מ
מר פינחס ברויאר
מר יואב טל
מר נתנאל חיאק
מר שרגא המאירי
חסרים :מר שלמה הומינר
מר חננאל דחבש
מר אברהם מישקובסקי
משתתפים נוספים :עו"ד לירן כהן -יועץ משפטי למועצה
על סדר היום:
 .2אשור פרוטוקולים  172/ו. /72/ -
 .1אשור חכירת בריכת השחייה מאור חדש בגוש  22211ח"ח  21בשטח של  21100מ"ר
ומסירתה למפעיל.
 .1אשור תב"ר מס'  -2/21תשתיות היקפיות  1גנ"י ח"מ בסך  ₪ 182111במימון משרד
החינוך.
 .1אשור תב"ר מס'  2/21בסך - ₪ 102000לרכישת גרור גנרטור לחירום במימון משרד הפנים.
 .1אשור תב"ר מס'  2/21בסך  -₪ 2002000אחזקת גני משחקים מתקציב קרנות הרשות.
 .1אשור הגדלת תב"ר  2121-גן בתיה בסך  ₪ 2102000מקרנות הרשות .התב"ר המעודכן
הינו בסך . ₪ 220112112
 ./אשור הגדלת תב"ר  -2/02הוספת כיתות "למגד גבעות" בסך  ₪ 2102000מקרנות הרשות.
התב"ר המעודכן הינו בסך .₪ 1/02000
 .8אשור הגדלת תב"ר  2101תכנון אולם רב תכליתי בסך  ₪ 1002000מקרנות הרשות התב"ר
המעודכן הינו בסך .₪ 1/12000
 .9עדכון תב"ר מס'  -2/01הרחבת מבנה המועצה תוספת  1102000אלש"ח מקרנות הרשות
התב"ר המעודכן הינו .₪ 221002000
 .20דיווח על סגירת התבר"ים הבאים:
א .תב"ר  2120עיר ללא אלימות בסך .₪ 1122000
ב .תב"ר  2122תכנון תשתיות תל רגב בסך .₪ 1112000

1

סעיף  :1אשור פרוטוקולים  172/ו. /72/ -
ר"ה :האם יש הערות לפרוטוקולים  172/ו. /72/-
אין הערות
ר"ה :מעלה להצבעה אשור פרוטוקולים  172/ו. /72/ -
הצבעה פה אחד.
המועצה מאשרת פרוטוקולים  172/ו./72/ -
סעיף  :2אשור חכירת בריכת השחייה מאור חדש בגוש  22211ח"ח  21בשטח של  21100מ"ר
ומסירתה למפעיל.
ר"ה :דברנו בעבר על הנושא ולא הבאנו זאת לסדר היום.
אור חדש חוכרת מהמנהל את שטח הבריכה והמצב היום שהבריכה צריכה לעבור שפוץ יסודי.
הגשנו בקשה למשרד לפתוח הנגב והגליל 2לתקצב את השפוץ ולשם כך המועצה צריכה לבצע
חכירת משנה של הבריכה .נוסח החכירה הועבר למנהל המחוז .המועצה לא תפעיל את
הבריכה אלא תוציא למכרז בחירת מפעיל לבריכה.
במשך כל השנה המקום הינו מוסד חינוכי ורק בתקופת החופשה השנתית הבריכה משרתת
את תושבי הישוב.
ר"ה :מעלה להצבעה אשור בצוע חכירת בריכת השחייה מאור חדש בגוש  22211ח"ח 21
בשטח של  21100מ"ר ומסירתה למפעיל.
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת בצוע חכירת בריכת השחייה מאור חדש בגוש  22211ח"ח  21בשטח של
 21100מ"ר ומסירתה למפעיל.
סעיף  :3אשור תב"ר מס'  2/21תשתיות היקפיות  1גנ"י ח"מ בסך  ₪ 182111במימון משרד
החינוך.
ר"ה :מדובר על  1גנ"י של החינוך המיוחד שנבנו ברח' הרב קוק ונמסרו לחכמת ישראל
ועכשיו קבלנו תוספת תקצוב של  ₪ 182111לתשתיות היקפיות.
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ר"ה :מעלה להצבעה אשור תב"ר מס'  2/21-תשתיות היקפיות  1גנ"י ח"מ בסך ₪ 182111
במימון משרד החינוך.
הצבעה פה אחד.
המועצה מאשרת תב"ר מס'  2/21תשתיות היקפיות  1גנ"י ח"מ בסך  ₪ 182111במימון משרד
החינוך.
סעיף  :4אשור תב"ר מס'  2/21בסך לרכישת גרור גנרטור לחירום במימון משרד הפנים בסך
.₪ 102000
ר"ה :המועצה הגישה בקשה למשרד הפנים לתקצב רכישת גנרטור לחירום וקבלנו תקציב של
.₪ 102000
ר"ה :מעלה להצבעה אשור תב"ר מס'  2/21בסך  ₪ 102000לרכישת גרור גנרטור לחירום
במימון משרד הפנים.
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת תב"ר מס'  2/21בסך  ₪ 102000לרכישת גרור גנרטור לחירום במימון משרד
הפנים.
סעיף  :5אשור תב"ר מס'  2/21בסך  ₪ 2002000אחזקת גני משחקים מתקציב קרנות הרשות.
ר"ה :בעקבות השווק בגבעה ג' נכנס כסף למועצה ובנוסף קבלנו מהוועדה  ₪ /002000כסף זה2
אנו אמורים להשקיע בנושאי פתוח בסעיף זה ובסעיפים הבאים.
ר"ה מעלה להצבעה אשור תב"ר מס'  2/21בסך  ₪ 2002000אחזקת גני משחקים מתקציב
קרנות הרשות.
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת תב"ר מס'  2/21בסך  ₪ 2002000אחזקת גני משחקים 2מתקציב קרנות
הרשות.
סעיף  :6אשור הגדלת תב"ר  2121גן בתיה בסך  2₪ 2102000מקרנות הרשות 2התב"ר
המעודכן הינו בסך . ₪ 220112112
ר"ה :תקציב משרד החינוך אינו מספיק עבור סיום בנית גני הילדים.
המועצה מבצעת דברים ברמה סטנדרטית בלבד ועם כל זאת חסר סכום להשלמת הגן.
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ר"ה :מעלה להצבעה אשור הגדלת תב"ר  22121גן בתיה בסך  2₪ 2102000מקרנות הרשות
התב"ר המעודכן הינו בסך .₪ 220112112
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת הגדלת תב"ר  2121גן בתיה בסך  2₪ 2102000מקרנות הרשות 2התב"ר
המעודכן הינו בסך .₪ 220112112
סעיף  :7אשור הגדלת תב"ר " 2/02ממגד גבעות" בסך  ₪ 2102000מקרנות הרשות 2התב"ר
המעודכן הינו בסך .₪ 1/02000
ר"ה :קבלנו ממשרד החינוך  ₪ 2102000עבור רכישת  1מבנים יבילים לתיכון "ממגד גבעות"
משרד החינוך לא נותן תקציב עבור פתוח החצר והתשתיות.
ברגע שהגשנו בקשה להיתר נבדק כל המגרש ונדרשנו לבצע פעילויות נוספות כגון :פתח נוסף
בקומה התחתונה 2הגדלת הממ"ד 2הוספת שירותים ועבור זה בקשנו תקציב נוסף ממשרד
החינוך בסך חצי מליון .₪
ר"ה :מעלה להצבעה אשור הגדלת תב"ר " 2/02ממגד גבעות" בסך  ₪ 2102000מקרנות
הרשות התב"ר המעודכן הינו בסך .₪ 1/02000
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת הגדלת תב"ר " 2/02ממגד גבעות" בסך  ₪ 2102000מקרנות הרשות 2התב"ר
המעודכן הינו בסך .₪ 1/02000
סעיף  :8אשור הגדלת תב"ר  2101תכנון אולם רב תכליתי בסך  ₪ 1002000מקרנות הרשות2
התב"ר המעודכן הינו בסך .₪ 1/12000
ר"ה :אני מבקש להוריד סעיף זה מסדר היום מאחר והמועצה אמורה לבצע את הפרוייקט
באמצעות בניה מתועשת שכוללת את התכנון.
העלות בבניה מתועשת כ 10%-מבניה רגילה ובנתיים אנו צריכים אשור של הטוטו ומפעל
הפיס לפרוייקט.
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת הורדת הסעיף מסדר היום.
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סעיף  :9עדכון תב"ר מס'  -2/01הרחבת מבנה המועצה 2תוספת  1102000אלש"ח מקרנות
הרשות 2התב"ר המעודכן הינו .₪ 221002000
ר"ה :קבלנו ממשרד הנגב והגליל סך  ₪ 222/02000ואנו רוצים להוסיף .₪ 1102000
בנוסף יש לנו תקציב נוסף של  ₪ 1002000בגין נגישות של הבניין 2כך שעומד לרשותנו סך 1
מליון  ₪לבצוע הפרוייקט שימשך כשנה.
ר"ה :מעלה להצבעה עדכון תב"ר מס'  -2/01הרחבת מבנה המועצה 2תוספת  1102000אלש"ח
מקרנות הרשות התב"ר המעודכן הינו .₪ 221002000
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת עדכון תב"ר מס'  -2/01הרחבת מבנה המועצה תוספת  1102000אלש"ח
מקרנות הרשות התב"ר המעודכן הינו .₪ 221002000
סעיף  :11דיווח על סגירת התב"רים הבאים:
א .תב"ר  2120עיר ללא אלימות בסך .₪ 1122000
ב .תב"ר  2122תכנון תשתיות תל רגב בסך 1112000
ר"ה :מדובר על סגירת  1תבר"ים שהסתיימו.
המועצה מאשרת סגירת התב"רים הבאים:
א .תב"ר " 2120עיר ללא אלימות" בסך .₪ 1122000
ב .תב"ר  2122תכנון תשתיות "תל רגב" בסך .₪ 1112000

הישיבה הסתיימה ב28:10-
מר יצחק רייך

מר גדעון בן אברהם

ראש המועצה

מזכיר המועצה
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