
                                                                                                                                       

 
 

                                                     

                                        

 

 

 תשע"ח איירב א'י                                                                  לכבוד                                                                                    

 2018 אפריל ב  16                     חברי ועדת הנהלה                                                                                                              

 ספיםחברי ועדת כ

 

 שיבת ועדות הנהלה וכספים יהנדון: סיכום 

 15/04/18ביום  והתקיימ ותהישיב

 

 :נוכחים

, אלקובי ישראל פרץ,חיים יובל אלון, משה סויסה,רותם בנבנישתה,מני ויקטור, חראש המועצה, יובל אנוך, -פטר וייס

 יהודה גבאי,  ניסים מימון, כרמל טל ויוחנן יומטוביאן.

 :בהשתתפות

-גלית דהןו מבקרת המועצה -עמירה מוסקוביץ', גזבר המועצה-דוד גמליאלמנכ"ל המועצה,  -אריאל הילדסהיימר

 מנהלת לשכת ראש המועצה.

 

 :הנהלה

 .579מליאה מס'  תאישור סדר יום לישיב

 

 מציג את סדר היום לאישור. פטר וייס:

 

 (:06/05/18) 795ת מליאה מס' וסדר יום לישיב

 מידע. . 1

 . 578אישור פרוטוקול מליאה מס'   .2

 אישור תב"רים..  3

 .2017אישור דו"ח הממונה על תלונות הציבור במועצה לשנת  .4

 אישור הגדלת התקשרות לביצוע המשך העבודה באולפנת שעלבים )ע"פ התוספת הרביעית לצו המועצות(.. 5

 ( בתשלום ארנונה למשרתי מילואים בפועל.5%אישור מתן הנחה ) .6

 . 09/04/18-אישור המלצות הוועדה המיוחדת למחיקת חובות ארנונה אבודים מ .7

 

השנים הקלנדריות  ימים בתקופה של שלושת 20משרת מילואים רגיל מוגדר כמבצע  לפי ההגדרות: דוד גמליאל

שנה או שנתיים רצופות החל בימי מילואים  14שנים לשחרור וביצעו  3חיילי מילואים שטרם מלאו להם  הקודמות

 . 08/05/13מהמועד 

 

 ילדים שגרים בביתם. 2משפחה שגרה במושב,  חיים אלקובי:

 



                                                                                                                                       

 
 

 קרא מחזקים בנכס.ים, יכולים להחודשי 11חייבים להיות בעלי הנכס או ששוכרים הדירה מעל  דוד גמליאל:

 ?יה בקיבוציםאיך יה אנוך: יובל 

 

 .פעיל בשירות מילואים  חייליםהקיבוץ יצטרך להצהיר על מגורי  דוד גמליאל:

 -םאולפנת שעלבי אישור הגדלת התקשרות

 ת קומה שלישית באולפנת שעלבים. ילצורך בנימדובר על הגדלת התקשרות  

מערך החוזה  50%הקיים עם הקבלן עד החוזה להוספת הקומה הינה הגדלת  הקיימת כיוםרלוואנטית האפשרות ה

 הנוכחי עמו. 

מאחר ואין אפשרות לבצע הגדלה של מכרזי מסגרת של החברה למשק קיבלנו על כך חוו"ד מהיועמ"ש של המועצה 

 ספציפי המאפשר לשר הפנים לתת פטור ממכרז.  וכלכלה, הוראות הפטור לא חלות אלא יש צורך להשתמש בפטור

בהליכים  ,משרד הפנים לקבלת אישורבכל מקרה נפנה  עצה לקבלת הגדלה ולאחריהאנו מבקשים אישור המו

 .המתאימים

 

 ? המה דעתם של האולפנ חיים אלקובי:

 

 מבקשים לבנות את הקומה השלישית. הבוודאי האולפנ דוד גמליאל:

 

 מי בעד? פה אחד.

 .579מס' מליאת המועצה ת פה אחד סדר היום לישיבר : אושהחלטה

 

 :כספים

 אישור תב"רים
 

 -: מציג את התב"רים החדשים ועדכון תב"רים קיימים כדלהלןדוד גמליאל
 
 
 
 

 תב"רים חדשים  .א
 

 הבהרות מימון מקור ₪סכום                שם תב"ר מס' תב"ר

      765,711 גן ילדים בשעלבים 678
500,000 

1,265,711 
 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 

 

 85,470 גן ארז –הצטיידות  679
36,630 

122,100 

 ביטוח לאומי
 קרנות הרשות

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 

 ב. עדכון תב"רים קיימים
 

 מקור מימון ₪סכום  שם תב"ר מספר תב"ר

 

 הבהרות

 אושר -            250,000 סולר למקוואות 540
 הגדלה -             150,000
400,000 

 

 קרן דת
 קרן דת

 

552 
 

השלמת בניית מוסד 
אזורי הרצוג בית חינוכי 

 חשמונאי

 אושר -          3,814,587 
 אושר -          3,404,594 
 הגדלה -             247,242 
 הקטנה -      (   - 170,000)

7,296,423 
 

 מפעל הפיס
 קרנות הרשות

 מפעל הפיס
 מפעל הפיס

 

 
 

 תוספות אחוזיות
 –קידום מימון של מפעל הפיס 

ל התקבל בתקציב הרגיל ונוצ
 לצורך תכנון.

-בי"ס יסודי גוונים 563
 השלמת פרוגרמה

 אושר -          5,041,983
 אושר  -         1,500,000

 הגדלה -            254,683
6,796,666 

 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות
 משרד החינוך

 

 
 

 תוספת בגין תשתיות הקפיות

581 
 

בית  –בניית גן ילדים 
 חשמונאי

 

 אושר -            996,687
 אושר -            317,301

 הקטנה -(         - 63,767)
 הגדלה -             57,012 

1,307,233 
 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות
 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 
 

ביטול תוספת אחוזית שתוקצבה 
 פעמיים.

623 
 

בינוי כיתות בי"ס חדש 
בבית חשמונאי 

 )עתידים(

 אושר -        2,605,537
 אושר -        4,724,238

 הקטנה -    (   -560,000)
 הגדלה -             81,794

6,851,569 
 

 קרנות הרשות
 משרד החינוך
 קרנות הרשות
 משרד החינוך

 
 
 

 הנגשה -תוספות אחוזיות 

שינויים והתאמות  644
שדות –במוסדות חינוך 

 איילון

 אושר -            154,000
 הקטנה -       (    - 1,432)

152,568 
 

 משרד החינוך
 משרד החינוך

 

 הסתיימו העבודות

 אושר -        2,500,000 בית הרצל 665
 הגדלה -           620,000

3,120,000 
 

 קרנות הרשות
 קרנות הרשות

 

669 
 

 -בינוי בית ספר איתן 
 השלמת פרוגרמה

 

 אושר -        3,000,000
 הגדלה -      14,347,641

 הקטנה -      (- 487,248)
16,860,393 

 

 קרנות הרשות
 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 

 

 
 
 



                                                                                                                                       

 
 

 
 
 

 
 

 

 ה הכי הרבה בחינוך.השנה שהושקע 2014שנת ישראל פרץ: 

 .14,15,16ככל שהתווספו יותר ילדים משרד החינוך יכיר ויקצה לשנים  דוד גמליאל:

 מה עם הבי"ס הבא, היכן יפתח?יובל אלון: 

 התב"ע הראשונה שתאושר שם יבנה חולדה או כרמי יוסף, תלוי ועדה מחוזית וועדה מקומית. וייס:פטר 

 

 מי בעד? פה אחד.

 אושרו פה אחד התב"רים ע"פ הרשימה, לקראת הדיון במליאת המועצה. החלטה:

 
 
 

 רשמה: גלית דהן
 
 
 
 
 

 _________________________________   _______________________________  חתימות:
 אריאל הילדסהיימר-פטר וייס                              מנכ"ל המועצה-ראש המועצה                            


