ס99070 :

מועצה אזורית הר-חברון
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 61/4
מיום  61141/4כ"ב סיוון תשע"ו

על הפרק:
.9
.0
.3
.5
.0

דווח ראש מועצה
סקירה ודיון התחדשות מח' הנדסה
הקמת מוקד שירות מועצתי משולב חירום +מוניציפאלי.
אישור צו ארנונה 0997
תב"רים
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מועצה אזורית הר  -חברון

ישיבת מליאה מן המניין מס' 61/4
מיום כ"ב סיוון תשע"ו61141/4 ,
יוחאי דמרי
רעות מעודה
ראובן טל
מיקי הראל
ישי גבאי
אתי אדרי
יאיר שנייד
אין עדיין
אין עדיין

-

ראש המועצה
חברת מועצה  -נגוהות
חבר מועצה – בית חגי
חבר מועצה  -תלם
חברת מועצה – אשכולות
חברת מועצה  -שני ליבנה
חבר מועצה  -סנסנה
חבר מועצה  -אדורה
חבר מועצה  -פני חבר

משתתפים:

נוכחים:

אלירם אזולאי
עו"ד עמיר פישר
אריק דאובה
אלון קרקובסקי
מנהלי אגפים
אבנר חדד

-

מנכ"ל המועצה
יועץ משפטי
גזבר המועצה
מנהל מטה ר.מ.
יונתן שמיר
אבנר חדד יו"ר מזכירות שמעה

חסרים:

שוש אדר
נעם חן
הדר בן גרא
אלישבע רוזנפלד
רפי קדוש
רועי גולדשמידט
איתמר קינד

-

חברת מועצה  -שמעה
חבר מועצה  -מעון
חברת מועצה – מצדות יהודה
חברת מועצה  -כרמל
חבר מועצה  -טנא עומרים
חבר מועצה  -עתניאל
חבר מועצה  -סוסיא

הערה :לישובים אדורה ,פני חבר אין נציג מליאה( .החברים התפטרו)

ד.נ .הר חברון ,פארק תעשייה מיתרים ,מיקוד  ,0953009טל ,90-0090990 .פקסwww.hrhevron.co.il E-mail: harhev@hrhevron.co.il 973-0379959 :

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

ריכוז החלטות
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס'  61/4מיום 61141/4
 ./דיווח



















בחירת גזבר – מתוך  00מועמדים החליטה ועדת בחינה על  9מועמדים שעברו לשלב המיונים השני
בו הוחלט על בחירת אבי שליש כגזבר המועצה.
בשם המועצה והמליאה יוחאי מודה לאריק על שנים רבות של מסירות מקצועית ואחראית להובלת
הר חברון לפיתוח ומיסוד המערכת הכלכלית.
מכרז רכז נוער יצא ובמהלך השבועיים הקרובים פתוח להגשת הצעות.
תחם שיפוט שני-לבנה –ייחתם להערכתנו בקרוב.
גויס תקציב ייחודי ממשרד החינוך כ 9 -מלש"ח נוספים ליבילים למוסדות חינוך .צפויות להיפתח 5
כיתות גן חדשות .גידול  90%בילדי בי"ס בשנת תשע"ז.
סיור יגאל צרפתי ממונה אזורי תעשיה במשרד הכלכלה לנושא הקמת  0אזורי תעשיה בעומרים
ובתרקומיה כחלק מהתכנית האסטרטגית והוכר הצורך בעניין .סוכם על צוות משותף לקידום .
שי לוחי מונה כרכז הקרקעות במרחב המועצה.
סיור מוצלח עם מירי רגב בה אושר מימון מלא לאולם הספורט בעתניאל ,מגרש כדורגל קטן ב0999-
וכן ב 0997-תקציב של כ 5.0-מלש"ח למס' מגרשי כדורגל בישובים במקביל אנו פועלים לתכנון
מגרש במיתרים.
אדוריים – דיונים לאכלוס מוסד חינוכי להכנסת חיים למקום.
פגישה של מנהלת מחוז דרום במשרד החינוך אמירה חיים – התקבלו תוספת שעות.
התקיים סיור של מנהל המרחב החדש במשטרה ועלו סוגיות מרכזיות של מעבר מיתר (שוק לא חוקי
ועומסים) עלו סוגיות האנרכיסטים והברחות סמים.
התקבלו תקציבים ממשרד המדע להפעלת  0קייטנות בחופש הגדול.
סיור של מינהל החירום של משרד הפנים הניב תקציב למחסן מל"ח במועצה.
בקרוב צפוי לעבור חוק עידוד השקעות הון ביו"ש.
החלטת הממשלה על תוספות של  75מלש"ח ליו"ש צפויה לתקצב נושאים כגון מרכזי חוסן ,תקציב
לתיירות ולחיזוק תשתיות הביטחון ,כבישים ותאורות.
צפוי תקציב ייעודי ליו"ש עבור תיירות – נתי ישראלי מרכז את הגשת קול קורא בנושא.
משרד התיירות הקים חממות יזמות לתיירנים שיכולה לשרת את היזמים בהר-חברון.

 .6סקירה ודיון התחדשות מח' הנדסה






יונתן סקר את השינויים המרכזיים במח' הנדסה וצפי המשך הטמעת המלצות היעוץ הארגוני.
מיקי הראל מציין את עבודת ועדת תכנון ובניה שעובדת בצורה יעילה  ,מהירה ומקצועית.
רעות מעודה מצטרפת לדבריו מתוך פרגונים שקיבלה מתושבים.
ישי גבאי כחבר ועדת תכנון מציין את עבודת הוועדה הנכונה והמקצועית שמתפתחת עם הצרכים.
יוחאי – השינוי שמבוצע במח' הנדסה מבורך ישנה עוד דרך לעשות על מנת לחזק את יכולות
המחלקה והמועצה בביצוע פרוייקטים ,אך ישנה מסירות גדולה ורצון במחלקה.
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 .3הקמת מוקד שירות מועצתי משולב חירום +מוניציפאלי.
הוצג מודל הקמת מוקד שירות מועצתי (מצ"ב)




אתי אדרי – מה מבטיח שהמוקד יצליח ?
אלירם – אנחנו פועלים עם יועץ מקצועי ותכנית לאחר שלמדנו מרשויות אחרות איך העניין פועל
ומקווים שנצליח.
ליווי הקמת המוקד על ידי יועצת מקצועית בעלות של כ 00-אש"ח.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את הקמת המוקד ותקציב שנתי של  644אש"ח לאחזקה וכ"א

 .6אישור צו ארנונה 64/2

לפני כשבועיים פורסם הצו באתר המועצה .תוספת אוטמטית .9.77%
שני סעיפים חדשים בצו – ארנונה לאדמת בניין וחיוב עבור שדות פנאלים סולריים מגודל מינימאלי של
 099מ"ר.

 .5תב"רים
הסבר לתב"רים חדשים
מס' תב"ר
/421

נושא
רכישת מבנה יביל לגן תלם

סכום תב"ר
בש"ח
/64,444

מקורות
משרד החינוך

הסבר לתב"ר:
פתיחת גן ילדים נוסף בתלם
מס' תב"ר
/421

נושא
רכש מכשירי קשר לישובים

סכום תב"ר
בש"ח
/45,444

מקורות
 45א"ש – משרד הביטחון
 64א"ש – משרד הפנים

הסבר לתב"ר:
מכשירי קשר משטרתיים לטובת קשר עם משטרת העיירות וכיבוי אש

מס' תב"ר
/414

נושא
סימון כבישים והתקני בטיחות
64/4

סכום תב"ר
בש"ח
/42,643

מקורות
 - ₪ 14,443מ .התחבורה
 - ₪ /4,264קרן פיתוח
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הסבר להגדלות/הקטנות לתב"רים
תב"ר

נושא

סכום התב"ר
המקורי בש"ח

מקורות התב"ר
המקורי בש"ח

 /515בניית גן ילדים
בבית חג"י
הסבר לתב"ר:
הרשאה לחתימת חוזה  -סכום סופי למימון ע"י משרד החינוך.
תב"ר

נושא

/461

 6כיתות גן
בסנסנה

/,516,116

משרד החינוך

סכום התב"ר
המקורי בש"ח

מקורות התב"ר
המקורי בש"ח

/,514,511

משרד החינוך

הגדלה ב-
( 1הקטנה)
514,416

הגדלה ב-
( 1הקטנה)
364,414

סה"כ כולל
הגדלה 1
(הקטנה)
6,/25,424

סה"כ כולל
הגדלה 1
(הקטנה)
/,134,415

מקורות
הגדלה ( 1הקטנה)
משרד החינוך

מקורות
הגדלה ( 1הקטנה)
משרד החינוך

הסבר לתב"ר:
הרשאה לחתימת חוזה  -סכום סופי למימון ע"י משרד החינוך.
סכום התב"ר מקורות התב"ר הגדלה ב -סה"כ כולל
נושא
תב"ר
הגדלה 1
1
המקורי בש"ח
המקורי
(הקטנה)
(הקטנה)
בש"ח
6,454,444
514,114
משרד החינוך
/,641,446
 6כיתות גן
/454
במעלה חבר
הסבר לתב"ר:
הרשאה לחתימת חוזה  -סכום סופי למימון ע"י משרד החינוך.

מקורות
הגדלה ( 1הקטנה)
משרד החינוך

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את התב"רים החדשים והגדלות התב"רים.

 .4שונות

אישור שכר גזבר חדש ומורשה חתימה

החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את מינוי אבי שליש כגזבר המועצה ומורשה החתימה שלה .
עפ"י ועדת הבחינה מאשרת  14%שכר בכירים בהתאם לחוזר מנכ"ל שכר בכירים של משרד הפנים.
רשם :אלירם אזולאי
____________
יוחאי דמרי
ראש המועצה

_____________
אלירם אזולאי
מנכ"ל

העתק :אבנר כהן – ממונה על הישובים היהודים ביו"ש מש' הפנים.
גולן שמואל – מנהל החטיבה ביקורת הרשויות מש' הפנים.
חברי מליאה
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