פרוטוקול מליאה שלא מן המניין בתאריך 16/12/2018
משתתפים :ערן דורון  ,ערן עמר  ,מוטי אברג'ל ,ארז ירדני  ,דוד בן לולו  ,ענן שיאון  ,מוני
מונין ,איתן כהן  ,יריב מילוא  ,ארז לברן  ,צביקה טוכטרמן  ,דוד פלמ"ח ,משה אטס
התנצלו  .:ברוריה גולדבלט ,אליאסף פלמר ,ארז לוזון
נוכחים  :צחי רם ,אליעזר בן סעיד ,אמיר אלחייק ,זוהר שוקרי ,גד גולדווסר ,שירה
מוריוסף ,מוטי זנה ,עוזי חבשוש ,ורד חדידה ,מיכל פריאל ,ספי מלכיאור ,יענקלה
מוסקוביץ ,עדן דרור ,הילה קפלן.
סדר יום:
 .1דו"ח ראש המועצה
 .2אישור פרוטוקול מליאה מספר  12/2018מתאריך .2/12/2018
 .3דיון ואישור תקציב המועצה לשנת  , 2019האצלת סמכויות,
 .4אישור פרוטוקול ועדת רכב ותב"ר.
 .5אישור שינוי תקציב מס'  2שנת 2018
 .1דו"ח ראש המועצה -
ערן דורון ,ראש המועצה עדכן את הנוכחים בדבר הועדה הגאוגרפית אשר עתידה להתקיים
ב  19/12/18כאשר על פי ישיבת הועדה האחרונה ,מצפה רמון תובעת להעביר את מחנה רמון
לשטחה בנוסף לשאר חלוקת ההכנסות שהם תובעים .תקבלה תרומה של  4מליון  ₪וחצי
לתיכון מ JNFאוסטרליה ,ואישור לתרומה למבנה קהילה בקדש ברנע .הקשר עם הקהילה
היהודית באוסטרליה הולך ומתחזק וכרגע קיימים ארבעה פרויקטים בפיתוח.
 .2אישור פרוטוקול מליאה מספר ) 2018 (12מתאריך 2/12/2018
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול מליאה מס' .12
 .3דיון ואישור תקציב המועצה לשנת  2019והאצלת סמכויות
ראש המועצה הציג את עקרונות התקציב שמבטאים ,התמודדות עם הצמצום בהכנסות
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המועצה ובצורך לשפר את אופן העבודה של הארגון .לצורך זה התקציב מבטא את השינויים
במבנה הארגוני הנדרש ,המשך הפיתוח ומימוש יעדי החומש של המועצה כפי שנקבעו
בתוכנית החמש המועצתית.
הצגת תכניות עבודה לשנת  2019ומענה לשאלות חברי המליאה ע"י :ד"ר ספי מלכיאור
)קהילה וחינוך( ,הילה קפלן )שפ"ה( ,ורד חדידה )שירותים חברתיים( ,מוטי זנה )בטחון(,
שירה מור יוסף )הנדסה והתיישבות( ,יענקלה מוסקוביץ' )מו"פ( ועוזי חבשוש )חכ"ל(.
הצגת תקציב המועצה לשנת  2019ע"י גזבר המועצה ,אליעזר בן סעיד ועוזרו אמיר אלחייק.

תקציב השנה הינו בסכום של . ₪ 107,100,000
התקיים דיון בו לקחו חלק חברי המליאה ,העירו הערות ושאלו שאלות נקודתיות.
החלטות:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב המועצה לשנת  2019בסך של .₪ 107,100,000
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את תקציב הג"א הכלול בתקציב המועצה
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את האצלת הסמכויות לועדים המקומיים
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את שיא כח אדם הכלול בתקציב הנ"ל
 .4אישור תב"רים ונושאים כספיים
א( אישור תב"ר :

סה"כ סכום חדש:

הסדרת אספ אשלים
 ₪ 14,000,000קרן כללית
₪ 14,000,000
 ₪ 6,400,000קרן כללית
 ₪ 3,000,000תקציב רגיל 199000920
₪ 23,400,000

תב"ר :1685

מטרה) :חדש(
סכום:
סה"כ:
הגדלה :

תב"ר :1734

מטרה) :חדש(
סכום:
סה"כ:

התקנת מונה נטו במבני ציבור
 ₪ 1,800,000קרן כללית
₪ 1,800,000

תב"ר :1735

מטרה) :חדש(
סכום:
סה"כ:

רכישת  4רכבים
 ₪ 520,000קרן כללית
₪ 520,000

הסבר :הוחלט לרכוש  3רכבים לבעלי תפקידים הבאים:
•
•
•
•

למנהלת התיכון בהקמה
למנהלת מרכז צעירים
לרכז מוניציפלי של שפ"ה
רכב ראש המועצה

הוחלט לעשות סבב ברכבים שברשות בעלי תפקידים אחרים לפי:
א( מנהלת התיכון תקבל את רכב חדש עד סכום של ₪ 95,000
ב( מנהלת מרכז צעירים תקבל את רכבו של דוד כהן רישוי עסקים ופיקוח בנייה והוא יקבל רכב חדש עד
₪ 95,000
ג( לרכז המוניציפלי יועבר רכבה של מנהלת שפ"ה וירכש רכב חדש למנהלת אגף שפ"ה בסך עד .₪ 117,000
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החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרוטוקול ועדת רכב הרצ"ב והמהווה חלק בלתי נפרד
מפרוטוקול זה.
כמו כן את החלפת רכב ראש המועצה ההתאם לכללי משרד הפנים )ק"מ גבוה( .
ב( נושאים כספיים נוספים :
א .אישור שינוי  4לתקציב ועד מקומי רביבים

תקציב נוכחי ₪ 1,860,592 :
תקציב לאחר העדכון ₪ 1,710,592 :
ב .אישור שינוי  1לתקציב ועד מקומי מדרשת בן גוריון

תקציב נוכחי ₪ 3,503,542 :
תקציב לאחר העדכון ₪ 3,853,329 :
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התב"רים וההחלטות הכספיות.
 .5אישור שינוי מס'  2של תקציב שנת :2018
ע' גזבר המועצה הציג את השינוי התקציבי מספר  2לשנת .2018
מוצע להגדיל את התקציב מ ₪ 107,285,000-לסך של  ₪ 117,800,000זאת על סמך ההתאמות שיש לבצע
עקב הגדלת הן בהכנסות והן בהוצאות.
התפתח דיון על השינוי בו לקחו חלק חברי המליאה בהצגת עמדות ושאלות.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את שינוי מס'  2של תקציב  2018לסך של .₪ 117,800,000

ערן דורון
ראש המועצה
רשם :עידן דרור
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