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  201127.11.מיום  13 פרוטוקול ישיבת מליאה מס'

  
  נוכחים:

  יעל אפרת לביא  סלעית יעקובי  זיו ורהפטיג  אלי בן סימון  אבנר לוי  אייל בצר

  יוסי גת  שאול פינקרפלד  טאהא סוועאד  חנה פרידמן  דוד חדד  עמי יעקובסון

  אבנר כרמון  ירון גרוסמן  משה ציפורי  דני פז  מרדכי פורמן  רמי יחיא

  דפנה מאור  משה מרקוביץ  גבי בורנשטיין  יריב בן עזר  דודו הלפר  עידו דורי

        אלכס גן  דן קנריק  ורד מרקיאר
  

  

  , הודיעו:חסרים

  אמנון שלו  דוד דרורי  ניר שנער  יוחנן מעוז  אמיר כהן
  

  

  , לא הודיעו:חסרים

  יאיר שלו  זאב גור  ג'אמל עבד אל חלים  עופר אבירן  חיים חמי  ירון אוחיון

      אלי גור  אריק יחיאלי  מיכאל ראטה  סלעית גדעון

  

   משתתפים:

עו"ד יעל נורקין, מורן ניר, ליאת מלכה, מירי שריג, אסף אלייה, אברהם ברקן, , דן תנחומאדני עייק, 

  שגיא וייץ.

  

 :על סדר היום

 אישור פרוטוקול קודם .1

 ועדים מקומיים   -  2012צווי מיסים לשנת  .2

 2012תקציב המועצה לשנת  .3

 תב"רים  .4

 שונות .5

  

  

 דיווחים ראש המועצה

 מיקום:  -שדה תעופה משלים לנתב"ג  �

פתיחה חגיגית של הוועדה לפיתוח הנגב והגליל התקיים דיון בנושא במסגרת  21.11.2011ביום שני 

וועדת הכלכלה  ראשי מועצות, ח"כים ,עמד סילבן שלום וציפי לבניבראשות ח"כ רוברט טיבייב במ

  הדוברים (כולל ראשי רשויות מהדרום) תומכים בהקמת שדה התעופה בדרום.של הכנסת. רב 

  .2011דצמבר  ודשחבטחון ולשר התחבורה להביא הצעה משותפת יהממשלה החליטה לתת לשר הב

  
 ברכות לראש השנה המוסלמי שחל אתמול. �
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 אישור פרוטוקול מליאה קודם .259

  20.11.2011פרוטוקול מליאה מיום 

  
  החלטה

  20.11.2011פרוטוקול מליאה מיום לאשר את 
  

  0 -נמנע   0 - נגד   24 -בעד 

 מאושר �

  

  

 צווי מיסים ועדים מקומיים .260

של הועדים המקומיים; אלון הגליל, כפר גדעון,  2012ליאת מלכה מציגה את צווי המיסים לשנת 

  .מצ"ב נספח א' –מרחביה (קיבוץ), רמת דוד, שריד. 

  

רדוף ואלונים מביאים פעם נוספת לאישור את צו הארנונה ליאת מלכה: ועדים מקומיים דברת, ה

  שלהם, כיוון שנערך תיקון בתעריף "הקרקע התפוסה", בהתאם  להנחיות המועצה.

  

  החלטה

ואת  בנספח א'בישובים המפורטים ועדים מקומיים ה של 2012לאשר את צו המיסים לשנת 

  אלונים.תעריף  ה"קרקע התפוסה" בועדים המקומיים: דברת, הרדוף ו

  

  
  0 –נמנע   0 - נגד   24 -בעד 

 מאושר �

  

 

 2012תקציב המועצה לשנת  .261

  מלש"ח. 234 –, העומד על כ 2012מציג את תקציב המועצה לשנת  דני עייק

  תקציב במבנה רבעוני מצומצם ותקציב מפורט. – ונספח ג' נספח ב'מצ"ב 

  התקציב הובא לדיון בועדת התקציב, בפני ראש המועצה ובהנהלת המועצה.

  מתקיים דיון בנושא.

  להגדלת הרזרבה. מלש"ח 1.5מותנה נוסף בסכום של כ קיצוץ הצעה לועדת תקציב מבקשים להכין  

  את סדרי העדיפות של המועצה. 2012לת ל המועצה להציג בתחי"מנכבאחריות 

  

  

  החלטה

  .2012קציב המועצה לשנת תלאשר את 

  , יובא תקציב המועצה לאישור נוסף.1, סוף רבעון 2012בחודש אפריל 

  

  1 –נמנע   0 - נגד   25 -בעד 

 מאושר �
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 תב"רים .262

  את התב"רים: המציגליאת מלכה 

מספר 

 שם תב"ר תב"ר

סה"כ 

  הערות גורם מממן באלש"ח

 ₪820 - כביש טופז  -חומש עדי  1626
 370עדי ₪ ,  350 -חומש חלק המועצה מהלוואה 

 , ₪  
 ₪  100היטל השבחה ישוב 

  ₪  2,870 -סה"כ חומש עדי מצרפי  
  ₪  2,162 -בוצע עד היום מצרפי     
 ₪  700 -יתרת חומש  מצרפי       

(היטל השבחה חלק ₪  450, עדי  450משרד הפנים  ₪900  כביש טופז  -חומש עדי  1626
 )₪  350,  מקורות עדי  100הישוב 

  ₪  2,870 -סה"כ חומש עדי מצרפי  
  ₪  2,162 -בוצע עד היום מצרפי     
 ₪  700 -יתרת חומש  מצרפי       

 ₪900 - מעגל תנועה בי"ס אזורי שמשית  1596
 מועצה  30%שח"ח ) ,  630משרד התחבורה ( 70%

  

) ,  משרד שח"ח  630משרד התחבורה ( 70% ₪1,040  מעגל תנועה בי"ס אזורי שמשית  1596
 ₪  40תקציב שוטף ₪ ,  370הפנים 

  

 ₪1,500  הקמת קו ביוב גבעת אלה שמשית  1640
 קרן חידוש  -קרנות ביוב 

  

 ₪210  הרחבת אמפי אזורי נהלל  1573
 הגדלה )₪  100תכנון , ₪  100קרנות פיתוח ( 

  

1641 
תכנון בית  -חומש אחוזת ברק 
מועצה ,  2/3ישוב ,  1/3אש"ח  750עד כללי חומש  ₪100  כנסת אחוזת ברק 

 מועצה 50%ישוב ,  50%והיתרה 

  ₪   2,430 -סה"כ חומש א.ברק  מצרפי  
  ₪  1,012 -בוצע עד היום מצרפי     
 ₪  1,418 -יתרת חומש  מצרפי       

הלוואה מועצה חומש ₪ ,  40היטלי חלק הישוב  ₪140  שיפוץ גן פרפר  -חומש בית שערים  1642
 ₪  50, בית שערים  ₪ 50

  

 ₪36  כיבש גישה ציפורי הושעיה  1643
 2012תקציב כבישים 

 ביצוע ע"י קק"ל 

 ₪722  הרחבת מעון תל עדשים  1644
 משרד התמ"ת 

  

 ₪250  הלוואת חומש  1504

) 350(                   - 1626העברה מתבר חומש עדי 
  ₪  

 50   -בית כנסת אחוזת ברק  1641העברה לתב"ר 
   ₪  

 50לגן פרפר בית שערים       1642העברה לתב"ר 
 ₪ 

  

 ₪4,218  סה"כ   
  

  

  

  
  החלטה

  לאשר את התב"רים

  0 –נמנע   0 - נגד   26-בעד 

 מאושר �

 

  

__________   ______________  

 אייל          בצר   דן      תנחומא

  מנכ"ל  המועצה

  

  

  

  ראש    המועצה 


