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דווח ראש מועצה  +מצב ביטחו י
הצגה למערכת  GISמועצתית ודיון שיתוף מידע לתושבים
מח' החי וך – סקירה  +היערכות לש ה"ל תשע"ז
הצגת דו"ח תלו ות ציבור
תב"רים
שו ות
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משתתפים:

יוחאי דמרי
רעות מעודה
ראובן טל
מיקי הראל
איתמר קי ד
עם חן
הדר בן גרא
שוש אדר

-

ראש המועצה
חברת מועצה  -גוהות
חבר מועצה – בית חגי
חבר מועצה  -תלם
חבר מועצה  -סוסיא
חבר מועצה  -מעון
חברת מועצה – מצדות יהודה
חברת מועצה  -שמעה

חסרים:

רועי גולדשמידט
ישי גבאי
אתי אדרי
אלישבע רוז פלד
רפי קדוש
חסר
חסר

-

חבר מועצה  -עת יאל
חבר מועצה  -אשכולות
חבר מועצה – ש י ליב ה
חבר מועצה  -כרמל
חבר מועצה – ט א עומרים
חבר/ת מועצה  -אדורה
חבר/ת מועצה  -מעלה חבר

וכחים:

אלירם אזולאי
עו"ד עמיר פישר
אבי שליש
אגף ה דסה

-

מ כ"ל המועצה
יועץ משפטי
גזבר המועצה
יו תן שמיר ,יפעת ועל י
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ריכוז החלטות

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המ יין מס'  5/16מיום 26/7/16
 .1דיווח ראש מועצה

התקופה האחרו ה מתאפיי ת באירועים ביטחו יים והחמור שבהם רצח מיכי מרק הי"ד.
במהלך השבעה החל קידום מהלך של הצעה להחלטת ממשלה קודתית לחיזוק הר-חברון,
לצער ו עקב לחץ בי לאומי רוה"מ הוריד את הע יין מסדר היום .משרדי ממשלה ש רתמו
לסייע מרגע הפ יה הם משרד החקלאות ומשרד החי וך כאשר השר ב ט מיד רתם את מ כלית
המשרד לישיבת עבודה מול ו.
הסיכום כרגע הוא שיתכ ס פורום מ כ"לי משרדי ממשלה בראשות מ כ"ל משרד רוה"מ
לחיזוק הר-חברון ,הפגישה מתוכ ת לספטמבר .א ו מקווים כי הפגישה תישא פירות ועיקר
העבודה כרגע היא מול משרדי הממשלה עד לפגישת המ כ"לים.
משרד הביטחון הציב בלון תצפית על כביש  60בקטע עת יאל חג"י.
מצב הקהילה בעת יאל מורכב מאד עקב תחושת הביטחון ש פגעה קשות.
עיקר פעולות ראש המועצה מתרכזות בחיזוק הביטחון בצירים ובעיקר ציר .60
עת יאל מקבלת ליווי אי ט סיבי של המועצה בתחומי הקהילה ,רווחה וחי וך לחיזוק הקהילה
ולעידוד קליטה.
 .2מח' החינוך – סקירה  +היערכות לשנה"ל תשע"ז.
ושאים מרכזיים לשיפור בתשע"ז – הסעות תלמידים :על מ ת לייעל את המערך ולשפר את
השירות סוכם על העברת התפעול ומרכז השירות לחל"פ שיקים מחלקת שירות הסעות מול
מוסדות החי וך מול הישובים ומול התושבים.
ב וסף כ סה רכזת מוג ות בהסעות שתפקידה לשפר את אקלים ההת הגות בהסעות.
א ו ערכים לפתיחת  4ג ים חדשים לקראת תשע"ז ,סה"כ יפעלו  39ג ים.
גויס תקציב משמעותי ממשרד החי וך להתאמות מב ים ושיפוצים.

______________________________________________________________________

פסטיבל פסיפס – השתתפו כ 1,500-איש הרבה הדים חיוביים ,מתוכ ת פעילות תרבות )הופעה(
משותפת למיתר והר חברון.

______________________________________________________________________
 .3הצגה למערכת  GISמועצתית ודיון שיתוף מידע לתושבים.

הוצגה המערכת לחברי המליאה כולל תהליך העבודה המשותף לבעלי התפקידים במועצה
ולמזכירי הישובים שקיבלו גישה ישירה למערכת.
הוצגו היישומים המרכזיים של המערכת והמטרות המרכזיות שהיא משרתת.
 .1מערכת שמסייעת בקבלת החלטות באופן יותר מקצועי הכולל תו ים ומידע.
 .2קיצור זמן תגובה לשירות מול הישובים  /בעלי תפקידים במועצה  /גורמי חוץ.
 .3עבודה מסו כר ת יותר בין מחלקות המועצה ובין המועצה לישובים.
 .4חיזוק העבודה המקצועית של המזכירים והמזכירויות
ד . .הר חברון ,פארק תעשייה מיתרים ,מיקוד  ,9043550טל ,02-9969102 .פקסwww.hrhevron.co.il E-mail: harhev@hrhevron.co.il 073-2370640 :

אביגיל  אדורה  אשכולות  בית חג"י  בית יתיר  כרמל  ליב ה  מעון  מעלה-חבר  גוהות  סוסיא  ס ס ה  עומרים  עת יאל  שמעה  תלם

 .5תשתית לטכ ולוגיה וספת שתולבש על המערכת או תסתייע בה כגון מוקד
מו יציפאלי ,אתר המועצה )מפות ומידע( ,הגשה למשרדי ממשלה ועוד.
 .4הצגת דו"ח תלונות ציבור
הוצג דו"ח תלו ות הציבור המפורט ל 2015-ע"י מבקר המועצה הממו ה על תלו ות הציבור.
המבקר מציין את שיתוף הפעולה של מחלקות המועצה לטיפול ופתרון לתלו ות שעלו ו מצאו
צודקות.

תב"רים

.5

תב"רים חדשים לאישור
מס' תב"ר
1681

ושא
רכישה מב ה גן יביל בסוסיה

סכום תב"ר
בש"ח
120,000

מקורות
משרד החי וך

הסבר לתב"ר :כיתת גן ילדים עבור חי וך ממלכתי
מס' תב"ר

ושא

סכום תב"ר
בש"ח

ושא

סכום תב"ר
בש"ח
120,000

70,000

רכישה יביל במרכז למידה תמרים
1682
בס ס ה
הסבר לתב"ר :שיפוץ יביל קיים למרכז למידה תמרים – רשמי שאי ו מוכר
מס' תב"ר

רכישת גן יביל בשמעה

1683

הסבר לתב"ר :גן יביל בשמעה – בהתאם לגידול מספר הילדים.
מס' תב"ר
1684

ושא
שיפוצים במכי ת בית יתיר

סכום תב"ר
בש"ח

100,000

מקורות
משרד החי וך

מקורות
משרד החי וך
מקורות
קרן פיתוח

הסבר לתב"ר :שיפוץ מב ה מכי ה קדם צבאית בבית יתיר

אישור להגדלות/הקט ות לתב"רים
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ושא

תב"ר

סכום התב"ר
המקורי
בש"ח
2,051,809

סה"כ כולל
מקורות התב"ר הגדלה ב-
הגדלה /
/
המקורי בש"ח
)הקט ה(
)הקט ה(
2,347,665
295,856
משרד החי וך

מקורות
הגדלה ) /הקט ה(

ב יית  2כתות גן
1529
בעומרים
הסבר לתב"ר :תוספת תקציב ממשרד החי וך עבור תשתיות הקפיות )עבור טופגרפיה קשה ,תימוכים ,והסרת
מטרדים( יתן בסוף הפרוייקט כחלק ולאחר בדיקת חשבון סופי
תב"ר

ושא

סכום התב"ר
המקורי
בש"ח
100,000

סה"כ כולל
מקורות התב"ר הגדלה ב-
הגדלה /
/
המקורי בש"ח
)הקט ה(
)הקט ה(
314,000
214,000
משרד הפ ים

שיקום מתק י
1676
משחקים 2016
הסבר לתב"ר :תוספת עבור שדרוג והבאת מתק י משחקים בישובים לתקן.
משרד הביטחון 191,063
2,420,000
רע ון  11רכבי
1638
הלוואה מבל"ל
בטחון בישובים
מכירת רכבים

2,611,063

משרד החי וך

מקורות
הגדלה ) /הקט ה(
משרד הפ ים
הקט ה – הלוואה –
 5א"ש
הגדלה – ₪ 196,063
מכירת רכבי ביטחון

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את התברי"ם המוצעים.

.6

שו ות

א .אישור לקיחת הלוואה לזמן קצר עבור מרכז פיס תב"ר  1528ע"ס  5מלש"ח לטובת
הון חוזר.
ב .השתתפות בקידום האכלוס ע"ס  ₪ 200,000מתקציב  2016עפ"י דרישת מועצת
יש"ע ללא שינוי תקציבי.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את סעיפים א' ו -ב' בשו ות.
ראובן טל מבקש לציין שבבית חג"י אין התקדמות לביצוע בתב"ר גרור כיבוי שאושר במליאה
לפ י מס' חודשים והמע ה במח' ביטחון שלא מכירים את התב"ר ה "ל.
יוחאי – ה ושא ייבדק מול מח' ביטחון.
________________
יוחאי דמרי
ראש המועצה

___________________
אלירם אזולאי
מנכ"ל
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