פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 28202/
שהתקיימה ביום שני כ' שבט תשע"ח 52/2/02/
בשעה  - 21:30בלשכת ראש המועצה.
פרוטוקול
נוכחים :מר יצחק רייך -ראש המועצה
מר פינחס ברויאר
מר שלמה הומינר
מר יואב טל
מר שרגא המאירי
מר דן כהן –סגן רה"מ ומ"מ
חסרים :מר אברהם מישקובסקי
מר נתנאל חיאק
מר חננאל דחבש
משתתפים נוספים :עו"ד לירן כהן  -יועץ משפטי למועצה
מר דוד בליוגרונד -גזבר המועצה
מר משה אדלר -עוזר רה"מ
על סדר היום:
 .2אשור פרוטוקול .218202/
 .2אשור תב"ר מס'  2/02בנין כתות "מפי עוללים" בסך  ₪ 294999,,0מתקציב משרד החינוך.
 .4אשור תב"ר מס'  2/02הצטיידות ת"ת "מפי עוללים" בסך  ₪ 299,00מתקציב משרד
החינוך.
 .,אשור תב"ר מס'  2/04חדוש מבנים "בית יעקב" יסודי בסך  ₪ ,0/9921מתקציב משרד
החינוך.
 .1אשור תב"ר מס'  2/0,חדוש מבנים "אור חדש" בסך  ₪ 22292,/מתקציב משרד החינוך.
 .6אשור תב"ר מס'  2/01אמצעים דיגיטליים בסך  2209916ש"ח מתקציב המשרד לשוויון
חברתי.
 ./אשור תב"ר מס'  2/06הנגשת בנין המועצה בסך  ₪ 4/,9,00מתקציב הנגשה  202/משרד
הפנים.
 ./אשור תב"ר מס'  2/0/הנגשת המתנ"ס בסך  ₪ 2109000מתקציב הנגשה  202/משרד
הפנים.
 .9אשור תב"ר מס'  2/0/הנגשת ספריה צבורית בסך  ₪ 22999//מתקציב הנגשה משרד
הפנים.
 .20אשור תב"ר מס'  2/09הנגשת מועדון פיס (ביתר) בסך  ₪ ,99919מתקציב הנגשה 202/
משרד הפנים.
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 .22אשור תב"ר מס'  2/20הנגשת מקלט משטרה (שיטור קהילתי) בסך  ₪ 22/9000מתקציב
הנגשה  202/משרד הפנים.
 .22עדכון תב"ר  2609השלמת בית כנסת "בית שמאי" תב"ר מעודכן בסך  9₪ /009000תוספת
 1009000ש"ח מתקציב נגב וגליל.
 .24אשור תב"ר  2/22ביצוע הסדרת רח' כלניות בסך  ₪ 292969220מתקציב משרד התחבורה
ביצוע ח.פ.ת.
 .2,עדכון תב"ר  2/21פחים טמונים תוספת  ₪ 291009000התב"ר המעודכן בסך ₪ 29/009000
התוספת מתוך הלואה  1.1מליון.
 .21אשור תב"ר  2/22התיעלות אנרגטית בסך  ₪ 291009000מתוך הלואה  1.1מליון.
 .26אשור תב"ר  2/24שילוט בסך  4009000ש"ח מתוך הלואה  .1.1מליון .
 .2/אשור תב"ר  2/2,שיקום מפגעים ותשתיות בסך  ₪ 292009000מתוך הלואה  1.1מליון .
ר"ה :אני מבקש את הסכמת החברים להעלות סעיף נוסף לסדר היום מס' .2/
 .2/אשור תב"ר מס'  2/21לחידוש מבנה בית ספר "דרכי תורה" בסך  ₪ /19000מכספי משרד
החינוך.
אין התנגדות להעלות סעיף זה.
סעיף  :2אשור פרוטוקול .218202/
ר"ה :האם יש הערות לפרוטוקול  218202/של הישיבה האחרונה בשנת .202/
אין הערות.
המועצה מאשרת פרוטוקול .218202/
סעיף  :/אשור תב"ר מס'  2/02בנין כתות "מפי עוללים" בסך  ₪ 294999,,0מתקציב משרד
החינוך.
ר"ה :ביה"ס "מפי עוללים" נמצא במבנה הישן מאוד של ביה"ס זבולוני לשעבר .הגשנו בקשה
למשרד החינוך להרחבת המבנה מפני שביה"ס גודל וחסרות כיתות לימוד ואושר לנו תקציב
לבנית קומה נוספת של  4כתות למוד.
לפני שנה בצענו בבית הספר פרוייקט לחזוק המבנה נגד רעידות אדמה וביצענו פעולות לחיזוק
המבנה וגם כביסוס לבנית הקומה הנוספת.
ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד
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המועצה מאשרת תב"ר מס'  2/02בנין כתות "מפי עוללים" בסך  ₪ 294999,,0מתקציב משרד
החינוך.
סעיף  :3אשור תב"ר מס'  2/02הצטיידות ת"ת "מפי עוללים" בסך  ₪ 299,00מתקציב משרד
החינוך.
ר"ה :בסעיף הקודם אישרנו את התב"ר להוספת  4כתות לבית הספר "מפי עוללים" ועפ"י
המפתחות של משרד החינוך ישנו גם תקציב להצטיידות עבור כתות אלה.
ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד.
המועצה מאשרת תב"ר מס'  2/02הצטיידות ת"ת "מפי עוללים" בסך  ₪ 299,00מתקציב
משרד החינוך.
סעיף  :4אשור תב"ר מס'  2/04חדוש מבנים "בית יעקב" יסודי בסך  ₪ ,0/9921מתקציב
משרד החינוך.
ר"ה :מרכז החינוך העצמאי חתם עם משרד החינוך הסכם להקצאת תקציבים לשפוץ בתי
הספר של החינוך העצמאי במסגרת הסכם זה קבלנו תקציב לחדוש המבנים בבית ספר "בית
יעקב" יסודי וכן לשפוץ מבנה בית הספר האזורי "אור חדש" שמופיע בסעיף הבא ביצוע
השפוץ יתבצע בהתאם לתקציב ובתאום עם מנהלת בית הספר.
ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד.
המועצה מאשרת תב"ר מס'  2/04חדוש מבנים "בית יעקב" יסודי בסך  ₪ ,0/9921מתקציב
משרד החינוך.
סעיף  :5אשור תב"ר מס'  2/0,חדוש מבנים "אור חדש" בסך  ₪ 22292,/מתקציב משרד
החינוך.
ר"ה :לפי האמור בסעיף הקודם מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד.
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המועצה מאשרת תב"ר מס'  2/0,חדוש מבנים "אור חדש" בסך  ₪ 22292,/מתקציב משרד
החינוך.
סעיף  :6אשור תב"ר מס'  2/01אמצעים דיגיטליים בסך  2209916ש"ח מתקציב המשרד
לשוויון חברתי.
ר"ה :קבלנו מהמשרד לשוויון חברתי תקציב לפרויקטים להנגשה לצבור של אתר האינטרנט9
הכנת ארכיון דיגיטלי והנגשת שירותי הגביה לצבור באמצעות המדיה המגנטית.
ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת תב"ר מס'  2/01אמצעים דיגיטליים בסך  2209916ש"ח מתקציב המשרד
לשוויון חברתי.
סעיף  :7אשור תב"ר מס'  2/06הנגשת בנין המועצה בסך  ₪ 4/,9,00מתקציב הנגשה 202/
משרד הפנים.
ר"ה :בסעיפים  /עד  22מדובר על הנגשה פיזית של מוסדות הצבור לנכים בהתאם לחוק.
משרד הפנים מתקצב את הכסף עפ"י האומדן שהציג יועץ בטיחות שעשה סקר בנושא.
ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת תב"ר מס'  2/06הנגשת בנין המועצה בסך  ₪ 4/,9,00מתקציב הנגשה
 202/משרד הפנים.
סעיף :/אשור תב"ר מס'  2/0/הנגשת המתנ"ס בסך  ₪ 2109000מתקציב הנגשה  202/משרד
הפנים.
ר"ה :לפי האמור בסעיף  /מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת תב"ר מס'  2/0/הנגשת המתנ"ס בסך  ₪ 2109000מתקציב הנגשה 202/
משרד הפנים.
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סעיף  :1לפי האמור בסעיף  /אשור תב"ר מס'  2/0/הנגשת ספריה צבורית בסך ₪ 22999//
מתקציב הנגשה משרד הפנים.
ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת תב"ר מס'  2/0/הנגשת ספריה צבורית בסך  ₪ 22999//מתקציב הנגשה
משרד הפנים.
סעיף  :20אשור תב"ר מס'  2/09הנגשת מועדון פיס (ביתר) בסך  ₪ ,99919מתקציב הנגשה
 202/משרד הפנים.
ר"ה :לפי האמור בסעיף  /מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת תב"ר מס'  2/09הנגשת מועדון פיס (ביתר) בסך  ₪ ,99919מתקציב הנגשה
 202/משרד הפנים.
סעיף  :22אשור תב"ר מס'  2/20הנגשת מקלט משטרה (שיטור קהילתי) בסך ₪ 22/9000
מתקציב הנגשה  202/משרד הפנים.
ר"ה :לפי האמור בסעיף  /מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת תב"ר מס'  2/20הנגשת מקלט משטרה (שיטור קהילתי) בסך ₪ 22/9000
מתקציב הנגשה  202/משרד הפנים.
סעיף  :2/עדכון תב"ר  2609השלמת בית כנסת "בית שמאי" התב"ר המעודכן הינו בסך
 9₪ /009000תוספת של  1/19000ש"ח .
ר"ה :משרד הנגב והגליל נתן הרשאה לסיום בנית בית כנסת "בית שמאי".
בתב"ר היה לנו תקציב של  ₪ 2219000של משרד הדתות ועכשיו יש תוספות של ₪ 1009000
ממשרד נגב וגליל.
האומדן הינו  ₪ /009000והבעלות תצטרך להשלים את ההפרש.
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ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת תב"ר  2609השלמת בית כנסת "בית שמאי" תב"ר מעודכן בסך 9₪ /009000
תוספת  1009000ש"ח מתקציב הנגב והגליל.
סעיף  :23אשור תב"ר  2/22ביצוע הסדרת רח' כלניות בסך  ₪ 292969220מתקציב משרד
התחבורה ביצוע ח.פ.ת.
ר"ה :מדובר על הפיכת רח' הכלניות לרח' חד סיטרי בכיוון למעלה .התקציב כולל ביצוע
מדרכות מ 2-הצדדים תאורה וניקוז .ביצוע העבודה יהיה באמצעות ח.פ.ת .חברה של משרד
התחבורה.
ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת תב"ר  2/22ביצוע הסדרת רח' כלניות בסך  ₪ 292969220מתקציב משרד
התחבורה ביצוע ח.פ.ת.
סעיף  :24עדכון תב"ר  2/21פחים טמונים תוספת  ₪ 291009000התב"ר המעודכן הינו בסך
 .₪ 29/009000התוספת היא מתוך הלואה  1.1מליון.
ר"ה :בישיבה הקודמת אמרנו שקבלנו אשור להלואה בסך  1.1מליון ש"ח לפרוייקטים לפתוח
הישוב .משרד הפנים מאשר שהכסף יהיה עבור פרויקטים של התייעלות וחסכון בהוצאות
עתידיות של המועצה וכן גם להסרת מפגעים בטיחותיים .בסעיף  2,מדובר על רכישת ובצוע
פחים טמונים כל פח עולה כ ₪ 229000-והוא יחליף כ 1-פחים של  2200ליטר .בפרוייקט זה
מדובר על כ /0 -פחים.
ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת תב"ר  2/21פחים טמונים בסך .₪ 29/009000
סעיף  :25אשור תב"ר  2/22התיעלות אנרגטית בסך  ₪ 291009000מתוך הלואה  1.1מליון.
ר"ה :לפי האמור בסעיף  2,מעלה להצבעה פרוייקט החלפת תאורת הרחוב לתאורה חסכונית.
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הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת תב"ר  2/22התיעלות אנרגטית בסך .₪ 291009000
סעיף  :26אשור תב"ר  2/24שילוט בסך  4009000ש"ח מתוך הלואה  .1.1מליון .
ר"ה :מדובר על ביצוע שילוט רחובות ושלטי מודעות אלקטרוניים שלטים גדולים לאורך
כביש ./62
שילוט זה יכניס כסף למועצה ע"י השכרתו לחברות פרסום ובתוך הישוב יותקנו גם שלטים
מוארים.
ר"ה מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת תב"ר  2/24שילוט בסך .₪ 4009000
סעיף  :27אשור תב"ר  2/2,שיקום מפגעים ותשתיות בסך  ₪ 292009000מתוך הלואה 1.1
מליון.
ר"ה :מדובר על תיקון בורות בכבישים 9סלילה 9תיקון גרמי מדרגות שאינם תקינים ותיקון
ליקויים נוספים.
ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד
המועצה מאשרת תב"ר  2/2,שיקום מפגעים ותשתיות בסך .₪ 292009000
סעיף  :2/אשור תב"ר מס'  2/21לחידוש מבנה בית ספר "דרכי תורה" בסך  ₪ /19000מכספי
משרד החינוך.
ר"ה :כפי שהזכרתי בסעיפים קודמים 9מדובר על תקציב של  ₪ /19000לשפוץ ביה"ס "דרכי
תורה" מתקציב משרד החינוך.
ר"ה :מעלה להצבעה
הצבעה פה אחד
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המועצה מאשרת תב"ר מס'  2/21לחידוש מבנה בית ספר "דרכי תורה" בסך  ₪ /19000מכספי
משרד החינוך.
הישיבה הסתיימה ב20:20-
רשם :גדעון בן אברהם
מזכיר המועצה

יצחק רייך
ראש המועצה
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