
 

    www.hrhevron.co.il  E-mail: harhev@hrhevron.co.il  073-2370640פקס: , 02-9969102, טל. 9043550ם, מיקוד ד.נ. הר חברון, פארק תעשייה מיתרי

  תלם שמעה  עתניאל  עומרים  סנסנה  סוסיא  נגוהות  חבר - מעלה מעון  ליבנה  כרמל  בית יתיר  בית חג"י  אשכולות  אדורה  אביגיל 

              

  
  
  

  72296ס: 
  

  חברון-מועצה אזורית הר
  

  7/16פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 
 ל' תשרי תשע"ז 1/11/16מיום 

  
  

  
   על הפרק:

 דיווח ראש מועצה. .1
 היכרות מח"ט נכנס איציק כהן.  .2
 .2017לתכנית עבודה דיון יעדים מרכזיים  .3
 הצגת דו"ח תכנון מול ביצוע תב"רים. .4
 היתר לקבלת אשראי. .5
 תב"רים. .6
 שונות. .7
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  ראש המועצה  -     יוחאי דמרי     משתתפים:
  נגוהות -   חברת מועצה  -     רעות מעודה      

  בית חגי –  חבר מועצה   -     ראובן טל
  תלם -   חבר מועצה    -     מיקי הראל

  מעלה חבר -   חברת מועצה  -   שמוליק צביאל   
  אשכולות  –חברת מועצה   -     ישי גבאי

  שני ליבנה - חברת מועצה   -     אתי אדרי
  סוסיא -   חבר מועצה  -     איתמר קינד

 סנסנה - חבר מועצה        -             יאיר שנייד
  שמעה - חברת מועצה    -     שוש אדר

      

 
  

  חבר מועצה מעון  -       נעם חן    חסרים:
      מצדות יהודה חבר מועצה  -     הדר בן גרא

  חבר מועצה  טנא עומרים  -     רפי קדוש
  חבר מועצה כרמל  -   אלישבע רוזנפלד

  חבר מועצה אדורה   -     
  חבר מועצה    -     

  מנכ"ל המועצה  -   אלירם אזולאי                        
  

  

    נוכחים:
  יועץ משפטי  -                                     

  גזבר המועצה  -     אבי שליש     
  מנהל מטה ר.מ.  -   אלון קרקובסקי

  דן קאפח   -    מנהלי אגפים      
  מבקר המועצה           -    דוד סגל                          
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  ריכוז החלטות

  

  
 דיווח .1
 
 הוצג סיכום פעילות התרבות והמופעים -פעילות תרבות קיץ וחגים  .א

  חוה"מ סוכות מבקרים ביקרו בהר במהלך 10,000-כ -פעילות מח' התיירות בסוכות  .ב

ראש המועצה סקר את התכנית ואת חשיבותה הרבה לחיזוק הממשק וזיקות העבודה בין  - כנס הנהגות  .ג
 היישובים למועצה.

  חברי המליאה מבקשים לבטל את התניית הרישום באישור היישוב ובנוסף מבקשים סבסוד מהמועצה.

  2017ציב הממשלה אישרה את חזרתה לעבודה החל משנת תק - חטיבה להתיישבות  .ד

  סטודנטים קיימו שבוע של תרומה לקהילה בהר חברון 200-כ -שבוע קדמה בהר חברון  .ה

אושר תקציב ממשרד לשיוויון חברתי לצורך הפעלת מרכז צעירים אזורי ראשון בהר  -מרכז צעירים אזורי  .ו
  חברון

סיע לחקלאות בשעה טובה התחילו את פעילותם חניכי ש"ש תחת מטריית הכפר סטודנטים הן ב -שנת שרות  .ז
 והן בליווי הנוער ביישובים החילוניים.

במסגרת  -פיילוט ארצי לתכנית לליווי כלכלי ליישובים בשיתוף סוכנות מעו"ף ומשרד רו"ח אושר קידר  .ח
שעות ייעוץ והכוונה כלכלית הכוללת יישור קו לכללי ניהול  100התכנית כל יישוב יזכה לסבסוד של חבילת 

 תקין

 כבישים:  .ט

מקטעים שהעבודות למקטע הראשון כבר בביצוע. המועצה תמשיך לעקוב  3-הביצוע יתחלק ל :316כביש 
  ולזרז ככל הניתן.

  בשבועות הקרובים צפויה פגישת עדכון עם שר התחבורה בנושא. -שוקת-מיתר 60כביש 

קידום לצפון: בקרוב יחלו עבודות למעקף צומת הגוש לבאים מדרום, אנו ממשיכים לעקוב אחר  60כביש 
  ערוב.-פרויקט עוקף אל
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  היכרות מח"ט נכנס איציק כהן .2
 

  המח"ט החדש הציג את תפיסתו הביטחונית ואת שלל הפרויקטים ותגבורי הכוחות הצפויים באזור.
  

חברי המליאה מבקשים להודות על הרוח החדשה ומציעים את עזרת היישובים בכל הדרוש לחיילים והמפקדים 
  והן לרווחתםהן בביצוע משימתם 

  
  
  
  2017דיון יעדים מרכזיים לתכנית עבודה  .3
  

  .2017ראש המועצה הציג את היעדים לתכנית העבודה מקושרת תקציב לשנת 
  

  
  
  
  
  

 הצגת דו"ח תכנון מול ביצוע תב"רים.  .4
  

  חברי המליאה קיבלו לבקשתם את הדו"ח המסכם של כלל התברי"ם הפתוחים והסגורים.
 

  ראש המועצה סקר את התהליך המנהלי הקשור למימוש תב"ר החל משלב קבלתו ועד לסגירתו.
  

חברי המליאה קיבלו עדכון על נוהל תיקי הפרויקט הנדרשים מהיישובים לצורך הגשת בקשות למשרדי 
  הממשלה.

  
חות חברי המליאה מבקשים להצטרף לרשימת הדיוור של פרסומי הקולות קוראים והתמיכות כפי שנשל

  ליישובים.
  
 היתר לקבלת אשראי. .5

 
בכדי לגשר על הפערים התזרימיים  הנובעים ממימון ביניים בתקציב השוטף  ובתב"רים הועלה בפני 

  . ₪מיליון  4ארכת מלוות לזמן קצר (לשנה), בסך של הלאישור  המליאה בקשה
  

  

 4הארכת מלוות לזמן קצר (לשנה), בסך של  המליאה מאשרת פה אחד: החלטה
  בהתאם לפירוט הבא: ₪מיליון 

  

  לאומיבנק  ₪מ'  2
  מרכנתיל דיסקונטבנק  ₪מ'  1
  אוצר החיילבנק   ₪מ'  1
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 תב"רים .6
  
  
  

  
  
  
  
 

  
סכום התב"ר  נושא תב"ר

 המקורי בש"ח
מקורות התב"ר 

 המקורי בש"ח
 - בהגדלה 

 / (הקטנה)
סה"כ כולל 

הגדלה / 
 (הקטנה)

  מקורות 
 הגדלה / (הקטנה)

 למדבר שער 1655
 כרמל בישוב

  ישוב - 187,500₪ 1,250,000 250,000 משרד החקלאות 1,000,000
62,500 ₪-  

  העברה מתב"ר 
1664 

 הסבר לתב"ר:עדכון תב"ר בהתאם להתחייבות משרד החקלאות.

סכום התב"ר  נושא תב"ר
 המקורי בש"ח

מקורות התב"ר 
 המקורי בש"ח

/  - הגדלה ב
 (הקטנה)

סה"כ כולל 
הגדלה / 
 (הקטנה)

  מקורות 
 הגדלה / (הקטנה)

 33-ל תשתיות 1385
 דרומית.ש ד"יח

 בסוסיא

  מ.השיכון 4,823,409
  חטיבה

 בתי אמנה

-( בתי אמנה, 3,472,142 )1,351,267(
1,153,518(  

 )197,749-(מ.שיכון
  הסבר לתב"ר: 

 

סכום התב"ר  נושא תב"ר
 המקורי בש"ח

מקורות התב"ר 
 המקורי בש"ח

 - הגדלה ב
 / (הקטנה)

סה"כ כולל 
הגדלה / 
 (הקטנה)

  מקורות 
 (הקטנה) הגדלה /

 חקלאות מרכז 1654
 מרחבי תיירותי

 יתיר בית

  ישוב -₪ 187,500 1,250,000 250,000 משרד החקלאות 1,000,000
62,500 ₪-  

  העברה מתב"ר 
1664 

 הסבר לתב"ר: עדכון תב"ר בהתאם להתחייבות משרד החקלאות.

 סכום התב"ר נושא תב"ר
 המקורי בש"ח

מקורות התב"ר 
 המקורי בש"ח

 - הגדלה ב
 / (הקטנה)

סה"כ כולל 
הגדלה / 
 (הקטנה)

  מקורות 
 הגדלה / (הקטנה)

1656  
 

 חזות שיפור
 חבר מעלה הישוב

  ישוב -₪ 131,629 1,316,291 263,258 משרד החקלאות 1,053,033
131,629 ₪  

העברה מתבר הלוואה  
1664 

 : עדכון השתתפות המועצה והישוב בפרוייקט.הסבר לתב"ר
 

סכום התב"ר  נושא תב"ר
 המקורי בש"ח

מקורות התב"ר 
 המקורי בש"ח

 - הגדלה ב
 / (הקטנה)

סה"כ כולל 
הגדלה / 
 (הקטנה)

  מקורות 
 הגדלה / (הקטנה)

 חזות שיפור 1657
 שמעה הישוב

  ישוב -₪ 126,956 1,269,562 253,912 משרד החקלאות 1,015,650
העברה  -₪ 129,956

 1664מתבר הלוואה 
 הסבר לתב"ר:  עדכון השתתפות המועצה והישוב בפרוייקט.

 
סכום התב"ר  נושא תב"ר

 המקורי בש"ח
מקורות התב"ר 

 המקורי בש"ח
 - הגדלה ב

 / (הקטנה)
סה"כ כולל 

הגדלה / 
 (הקטנה)

  מקורות 
 הגדלה / (הקטנה)

 חזות שיפור 1658
 י"חג בית הישוב

  ישוב -₪ 123,251 1,232,510 246,502 משרד החקלאות 986,008
העברה  -₪ 123,251

 1664מתבר הלוואה 
  הסבר לתב"ר:  עדכון השתתפות המועצה והישוב בפרוייקט.
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  התב"רים והגדלות התב"רים המצ"ב: הוחלט פה אחד לאשר את החלטה
  

  
  
  
  
  
  

  

  אלון קרקובסקירשם: 
  
  
  

                  ____________                                      _____________  
  אבי שליש     יוחאי דמרי                                                                                                    

  גזבר                           ראש המועצה                                   
  
  
  

' הפנים.ממונה על הישובים היהודים ביו"ש  מש –העתק:    אבנר כהן      
חברי מליאה                     

סכום התב"ר  נושא תב"ר
 המקורי בש"ח

מקורות התב"ר 
 המקורי בש"ח

 - הגדלה ב
 / (הקטנה)

סה"כ כולל 
הגדלה / 
 (הקטנה)

  מקורות 
 (הקטנה)הגדלה / 

 חזות שיפור 1659
 ליבנה הישוב

  ישוב -₪ 152,444 1,524,442 304,888 משרד החקלאות 1,219,554
העברה  -₪ 152,444

 1664מתבר הלוואה 
 הסבר לתב"ר:  עדכון השתתפות המועצה והישוב בפרוייקט.

 
סכום התב"ר  נושא תב"ר

 המקורי בש"ח
מקורות התב"ר 

 המקורי בש"ח
 - הגדלה ב

 (הקטנה)/ 
סה"כ כולל 

הגדלה / 
 (הקטנה)

  מקורות 
 הגדלה / (הקטנה)

 חזות שיפור 1660
 עתניאל הישוב

  ישוב -₪ 115,015 1,150,147 230,030 משרד החקלאות 920,117
העברה  -₪ 115,015

 1664מתבר הלוואה 
 הסבר לתב"ר:  עדכון השתתפות המועצה והישוב בפרוייקט.

 
 סכום התב"ר נושא תב"ר

 המקורי בש"ח
מקורות התב"ר 

 המקורי בש"ח
 - הגדלה ב

 / (הקטנה)
סה"כ כולל 

הגדלה / 
 (הקטנה)

  מקורות 
 הגדלה / (הקטנה)

 לבינוי השלמה 1664
 ח"מוס

 ופרוייקטים

הלוואה מבנק  4,800,000
 לאומי

  העברה לתבר"ים 4,025,705 )774,295(
1654-1660 

 הסבר לתב"ר:  


