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 /628286/1מיום  81/5פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה  מס' 

המועצה מר שלמה אלימלך, משה מאיר, יוסי דוד, נועם אוקס, נעם  ראש :השתתפו
-טלמור, יצחק סמינה, תומר עזריהשפר, אריאל עשירי, רן פרקר, רפי כהן, גיורא 

 הגיע באיחור.

מר דוידוב רו"ח, רונית עובדיה יועמ"ש, אידה אוהר גזברית המועצה, לאה  נוכחו:
 מימון מבקרת המועצה, אביבה חיימוביץ מזכירת המועצה .

 : דביר מלניק, עדי ווגה, שייקה בילו. נעדרו

 יום : פותח את הישיבה ומבקש להוסיף לסדר ה ראש המועצה

 בחירת מזכירת הבחירות  .1
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  6/12צו הטלת המסים והמכסות לשנת 
 

 .6/12: העברנו לעיונכם את צו המסים והמכסות לשנת  ראש המועצה
 

 ע"פ הנחיות משרד הפנים. 36%./ -: הצו הועלה באידה אוהר
 

 אושר . 6/12צו הטלת המסים והמכסות לשנת 
 

 *תומר עזריה הגיע באיחור לישיבה.
 

 מועסקים בחוזה אישיהתיקון לפרוטוקול שכר בעלי תפקידים 
 

הוחלט להעלות את שכרן של  /148686/1מיום  /186/1: בישיבה מס'  ראש המועצה
שרד הפנים בנושא . בישיבה לא אביבה חיימוביץ ולאה מימון בהתאם להנחיות מ

ן בטעות ממתי העלאה מאושרת . מבקש מאביבה ולאה לצאת מחדר הישיבות כדי צוי
 לקבל  את ההחלטה.

 : מסבירה את הנושא. רונית עובדיה

. כמו כן יש לאשר את /18186/1: לא צוין שהתוספת הינה מיום צהראש המוע
 במועצה אזורית חבל יבנה. %/5העסקתה הנוספת של לאה מימון שכן עובדת 

 /18186/1אושר להעניק לגב' אביבה חיימוביץ ולאה מימון את התוספת החל מיום 
 לפי החוזר.

 -כמבקרת המועצה ב  אושרה ללאה מימון עבודה נוספת במועצה אזורית חבל יבנה
5/%. 

 ועדת בחירות מינוי 

: פנו לאביבה ממשרד הפנים וביקשו לקבל את רשימת חברי הועדה, ראש המועצה
ואז נמסר לאביבה  שזה  /658286/1אביבה הודיעה שישיבת המליאה הבאה תהיה 

 עשתה . כן שתערוך פרוטוקול טלפוני וכךמאוחר ל

 פיש את המועצה .: אני מבקש לתבוע את מי שמכרן פרקר

מישהו שאינו חבר מועצה עולה על  ,: לא מובנת לי ההתנהלות  רונית עובדיה
המיילינג ליסט של חברי המליאה ושואל שאלות, אין לי כוונה לענות על שאלות 

 במסגרת הזו.

עצמון  רז: אני מעלה לאישור את הצעתי למינוי אריאל עשירי, א ראש המועצה
 בחירות.  כועדת ושריתה מעוז

שרור כדי שלא יאני מציע  שתעלה את הנושא לישיבה ראשונה ולא לא יוסי דוד :
 יהיו טענות לאף אחד .



 

 

את ארז ,, אני מציע את אריאל עשירי יו"ר כך זה עולה : אין בעיה ראש המועצה
 עצמון מנטעים , שריתה מעוז מפלמחים  כחברי ועדת הבחירות. 

אמרתי שע"י שלמה שש המתמודד לראשות המועצה : מציין שנאמר  אריאל עשירי
שאני אתנגד למינוי של שלמה שש. אני איש פוליטי ומותר לי להגיד מה שאני רוצה 
ומאותו רגע שאשמש כיו"ר ועדת הבחירות לא עשיתי דבר ולא דיברתי דבר כנגד 
המתמודד, לתשומת לבכם ראש המועצה בחר חבר אגודה חקלאית תושב הקיבוץ 

 עים.ותושב נט

: לועדת הבחירות יש כללים מאד ברורים, מה עושים ? איך? ומתי ?  רונית עובדיה
מה שאני מנסה לומר זה שדעתו הפוליטית של יו"ר ועדת הבחירות היא לא רלוונטית 

 , הוא חייב לפעול ולעשות את תפקידו נאמנה. 

 : מבקש להיות חבר בועדת הבחירות. שי קידר

 רף אותך כחבר בועדת הבחירות. : אין בעיה לצראש המועצה

 בחירות את :  תועדכחברי הוחלט לאשר 

 אריאל עשירי יו"ר 

 ארז עצמון  חבר

 שריתה מעוז חברה 

 .שי קידר חבר

 

 ₪ ///,//4 -ל₪  ///,/34 -חורשת הצנחנים מ 565שור הגדלת תב"ר יא

 : מבקש לאשר תב"ר זה? ראש המועצה

: מבקש להסביר למה זה  קורה שכל פעם אנחנו מגדילים תב"רים ומקטינים שי קידר
 תב"רים אין הערכה לעבודות שמתבצעות ?

 : גם כשבונים בית מתכננים על סכום מסוים ובסוף זה תמיד יוצא יותר. סמינה יצחק

: אתה רואה מידי פעם הקטנה והגדלה ברב המקרים יש אומדן  ראש המועצה
ולפעמים הביצוע בפועל יוצא יותר או פחות ולכן אנחנו חייבים לאשר הגדלה או 

 תוספת התב"ר תשולם ע"י רשות הטבע והגנים  . הקטנת תב"ר

  ₪ ///,//4 -ל₪  ///,/34 -הצנחנים חורשת  565אושר הגדלת תב"ר 

 



 

 

 

 ₪  ///,/6,35 -ל₪  ///,///,6מועדון נוער מסך  4/1תב"ר שור הגדלת יא

את היה מכרז, זו אך יחד עם זכאשר אישרנו את התב"ר ,היה אומדן :  ראש המועצה
 במכרז. מבקש לאשר. נתקבלה ההצעה הכי זולה ש

 ₪ ///,/6,35 -ל₪  ///,///,6 -מועדון נוער מ 4/1הגדלת תב"ר אושר 
 

 ש"ח. 25,621,5/3 -ל₪  24,134,353 -פיתוח אירוס להגדיל מ 325 תב"ראישור הגדלת 
 

₪  24,134,353 -להגדיל מפיתוח אירוס  325תב"ר מס : מבקש לאשר  ראש המועצה
 ש"ח . 25,621,5/3 -ל
 

 : מה זה הסכומים האלה רן פרקר
 

פיתוח האירוס הסכומים הם  : נגבו עוד היטלי פיתוח וזה הולך לתב"רראש המועצה
 .זה גובה ההכנסות בהיטלי פיתוח הסכומים שנגבו בלבד

 
 ש"ח . 25,621,5/3 -ל₪  24,134,353 -פיתוח אירוס להגדיל מ 325תב"ר אושר הגדלת 

 
 
)הביצוע כיום ₪  ///,/62 -ל₪  ///,/63 -קו מים  עיינות מ 452שור הגדלת תב"ר  יא

 ₪. 642,442עומד על 
 

קו המים לבית הספר והגנים עובר דרך עיינות למועצה, הקו היה ישן ראש המועצה: 
עשינו את זה בשלבים , לא רצינו להחליף הכל מהתחלה כי מאד ונאלצתי להחליפו.  

 רצינו לחסוך .
 
 ₪  ///,/62 -ל₪  ///,/63 -קו מים  עיינות מ 452ר הגדלת תב"ר ושא
 
 ₪ . ///,//6בסך  תכנון מועדון באירוס -שור תב"ר יא
 

 מבקש לאשר תב"ר תכנון אירוס ראש המועצה :
 

 יבצע את העבודה . ממשרד אדריכלים  : רוצה להבטיח שרק "פיצו קדם"שי קידר
 
 
 



 
 
 
 
 

: בעבר אפשר היה להתקשר עם יועצים לפי סעיף פטור. החל  רונית עובדיה
בסכומים שעוברים את הסכום הפטור ממכרז חייבים לעשות ועדת  /18286/1מ

 יועצים.
 
, במידה ופיצו קדם לא יהיה ₪  ///,//6תכנון מועדון באירוס בסך  –ר תב"ר ושא

 .האדריכל יובא הנושא לדיון נוסף 
 

 . ₪ ///,//2שיפוץ מגרש ספורט בביה"ס בסך  אשור תב"ר
 

ומבקש לאשר תב"ר שיפוץ מגרש ₪  ///,//5:מבקש לתקן לסכום של  ראש המועצה
 ש"ח הכוונה היא לקרות את מגרש הספורט. ///,//5ספורט בביה"ס בסך 

 
 . ₪ ///,//5ר תב"ר שיפוץ מגרש ספורט בביה"ס בסך ושא
 

 )ביה"ס גן רוה ובית ספר בטבע₪  /26,52בסך  אישור תב"ר

 %/5   -אבקש לאשר תב"ר זה מדובר בהשתתפות של המועצה ב ראש המועצה:
  – מהעלויות

רמקולים מיקרופון  מערכת צלצוליים  ורמקול  5בית הספר היסודי מערכת כריזה 
 ש"ח//5./1בסך 

 ₪ ///,6 גן שקמה לחצני מצוקה 

 ₪  ///,6     גן חרוב 

 ₪ ///,6     גן גורים 

 ₪  ///,6     גן פרחים 

לגבי בית הספר בטבע אנחנו רק צינור שמעביר את הכספים, אדאג לקבל התחייבות 
 של ביה"ס בטבע להשלמת חלקו .

 :בית ספר בטבע  קם באותה מתכונת של בית ספר זרקור  משה מאיר

 נו רק יכולים לזכות.: זה עסק פרטי של בית חנן לא קשור למועצה אנח סמינה יצחק

 : משרד החינוך חייב להעביר דרך המועצה רן פרקר

: גם בזמנו בית הספר בטבע הוקם אני רק מבקש שהנתונים שאנחנו  משה מאיר
 מאשרים יהיו תואמים את המציאות .



 

 

 

 : למה לא שולחים לנו את המסמכים קודם לכן ואז קל יותר לאשר.רן פרקר

לא בסדר שלא שולחים לנו מסמכים לסדר היום למה שלא : באמת חושב שזה יוסי דוד
 להעביר מידע מקדים , מה בעיה לספק יותר פרטים. 

: המועצה תשלם רק את החלק שלה וכמובן בית הספר בטבע ישלם את  ראש המועצה
הנוהל הזה קיים כבר מספר שנים חלקו נדאג להעביר מסמכים נלווים לפני הישיבה. 

 אנחנו משלמים את חלקינו ובית הספר בטבע משלם את חלקו 

 השתתפות. %/5שהינו  31,625תב"ר משרד החינוך אושר 

  6/12צו מיסים בית עובד לשנת 

 מבקש לאשר.  6/12: הועבר לעיונכם צו מיסים של בית עובד לשנת ראש המועצה

 ארנונה הכי יקרה מכל תושבי המועצה.: בית עובד משלמים אריאל עשירי

ש"ח שזה  /1 -בשנה שעברה ניסתי אך לא יצא לפועל , התושבים מבקשים להוריד ל
 הממוצע .

: המועצה היא גוף מייעץ , משרד הפנים יכול לאשר או לא לאשר.  ראש המועצה
להזכירכם מה קרה בפלמחים. אם זה רצונכם זה מה שנעשה נעביר לאישור משרד 

 . הפנים

 : האם אחרי שאנחנו מאשרים בית עובד ייגבה לפי התעריף החדש ?רן פרקר

: לא עד שלא נקבל אישור משרד הפנים אנחנו נגבה את אותו סכום ראש המוצעה
 שאנחנו גובים עד היום.

: כל תושב בית עובד משלם פי שתיים מכל תושב אחר האם זה נראה  אריאל עשירי
 לכם הגיוני .

 מועצה : אני פוחד שמחר אנחנו נצטרך לבוא ולתמוך בישוב.: לראש הרן פרקר

 : אני לא מוכן להיות זה שמשלם הכי הרבה ברשות . אריאל עשירי

 : יש סעיף שנקרא סעיף השקעות ואתה יכול להחזיר משם לתושב  סמינה יצחק

: בשל הבחירות ניתן לקבל החלטה בשלב מאוחר יותר ואין הכרח רונית עובדיה
 .הצו עד סוף יונילאשר את 

 

 



 

 

 

: שמעתי את דעתכם אני אחזור למושב ואבדוק זאת חוקית. פונה  אריאל עשירי
 לרונית ומבקש לקבל חוות דעת משפטית .

 : מפנה אותך ליועץ המשפטי של המושב לקבל חוות דעת בנושא.  רונית עובדיה

 לישיבה הבאה לפי בקשת בית עובד הוחלט לדחות את הנושא 

 ירת בחירות מינוי מזכ

 ראש המועצה : מציע את סופי תורג'מן למזכירת הבחירות 

 בעד  16

 נגד  1

  .הוחלט לאשר את סופי תורג'מן למזכירת הבחירות

 

 

 הישיבה ננעלה 

 נרשם ע"י א.חיימוביץ 

 

 

 

 

 שלמה אלימלך        

 ראש המועצה        

 

  

 

 

 


