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משתתפים :רני טריינין ,אהרון גלוזמן ,אלון עינבר ,אליז זלינגר ,אמגד אלעזי ,אמיר סנדר ,אתי
לוי ,גדי שוורץ ,דוד יוריש ,יואב כהן ,יחיעם יוגב ,ירון הרמן ,מוטי קצביץ ,מורדי ונטורה ,עופר
סלע ,עמיצור בר.
חסרים  :דרור יעקב ,יונית פרטוק ,סמי גרס ,נחמיה עזרא ,מנחם מנשהפור ,משה לב-רן
משתתפים נוספים :עו"ד שמואל קדם ,אהוד אברהמי ,אילן סלמונה ,גלית ברקת ,ורד בן ארי,
יואל ברקאי ,יונתן לביא ,שלום נוריאל
עדכונים
א .תוספות תקציביות שהתקבלו ממשרדי ממשלה בגין :2010
משרד הפנים  42 -אש"ח תוספת למענק איזון ו 150-אש"ח רזרבת שר.
משרד הרווחה  150 -אש"ח.
משרד התחבורה  425 -אש"ח  -תחנות הסעה ו 1,050-אש"ח לסובה ומפרצי חניה
בבית ספר האלה.
ב .התקיים ביקור וסיור של יעל שאלתיאלי מנכ"לית קק"ל .פרויקטים מרכזיים שבתהליכי
ביצוע ע"י הקק"ל :הקמת כביש הגישה לגבעת תום ותומר ,פיתוח נחל גוברין .נושאים
שיקודמו ע"י הקק"ל בעקבות הביקור :שיקום חורשת גבעתי ,התקנת שתי כיתות שטח
עבור מכינת לכיש בבית גוברין ,הקמת קרן לתחזוקת גבעת תום ותומר.
 .2אישור פרוטוקול המליאה מתאריך 29.12.2010
החלטה :המליאה מאשרת את הפרוטוקול מתאריך .29.12.2010
 .3הטלי השבחה
התקיים דיון בנושא עם היועץ המשפטי עו"ד קדם.
החלטה:
 .1תקבולי היטל השבחה ,בניכוי הוצאות ועדת "שקמים" ,יועברו במלואם למועצה,
כמתחייב לפי החוק.
 .2המועצה תכין תוכנית פיתוח למספר שנים ,שתכלול את צרכי המועצה והיישובים
לתשתיות ציבוריות.
 .3צוות בהרכב  :אלון ענבר ,מורדי ונטורה ומוטי קצביץ יגבש הצעה לסדר עדיפות
בהקצאת כספי היטל ההשבחה שיצטברו בקרן הפיתוח של המועצה.
 .4המלצות הצוות יובאו לדיון והחלטה בהנהלת ובמליאת המועצה.
 .4אישור מאזנים  2009וועדים מקומיים
המליאה מאשרת את הדו"ח הכספי המבוקר ע"  BDOשל ועד מקומי בית ניר לשנת . 2009
המליאה מאשרת את הדו"ח הכספי המבודר ע"י בועז מקלר ושות' של ועד מקומי כפר מנחם
לשנת 2009.
המליאה מאשרת את הדו"ח הכספי המבוקר ע"י ברית פיקוח של ועד מקומי סגולה לשנת 2009
המליאה מאשרת את הדו"ח הכספי המבוקר ע"י ברית פיקוח של ועד מקומי גלאון לשנת 2009

 .5אישור תקציב וועד מקומי סגולה לשנת 2010
המליאה מאשרת תקציב וועד מקומי סגולה לשנת  2011בהיקף ₪ 362,000
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 .6אישור תב"רים
החלטה :המליאה מאשרת את התב"רים:
סובה ומפרצי חניה לאוטובוסים – בי"ס יסודי חדש
.1
נתקבלה התחייבות חשבית של משרד התחבורה לפרוייקט בהיקף של 1,500,000
 ₪מתוכו מענק של .₪ 1,050,000
₪ 1,500,000
עלות הפרוייקט
₪ 1,050,000
מימון משרד הדתות  -מענק
₪ 450,000
מימון מקרן פיתוח
.2

 5תחנות הסעה לתלמידים בישובי המועצה
נתקבלה התחייבות חשבית של משרד התחבורה לפרוייקט בהיקף ₪ 500,000
מתוכו מענק . ₪ 425,000
₪ 500,000
עלות הפרוייקט
₪ 425,000
מימון משרד התחבורה  -מענק
₪ 75,000
מימון מקרן פיתוח

.3

מקווה במושב סגולה  65מ"ר
התקבלה הודעה מהמשרד לשירותי דת על זכאות לבניית מקווה בסכום של
₪ 984,326
התחייבות חשבית תועבר לאחר מילוי מספר תנאים )תב"ר ,היתר בניה ,חוזה עם
קבלן וכד'( .
₪ 984,326
עלות הפרוייקט
₪ 984,326
מימון המשרד לשירותי דת  -מענק

.4

תכנון שיקום מחצבה נחלה
מינהל מקרקעי ישראל אישר השתתפות בתכנון ושיקום מחצבת נחלה ותכנון כפארק
ספורט אתגרי .
₪ 350,000
עלות הפרוייקט
₪ 245,000
מימון מ.מ.י  -מענק
₪ 105,000
השתתפות בעלים חכ"ל יואב

.5

תכנון פארק תעסוקה יואב – צפון
מינהל מקרקעי ישראל אישר השתתפותו במימון התכנון של הפרוייקט
₪ 741,000
עלות הפרוייקט
₪ 370,500
מימון מ.מ.י  -מענק
₪ 370,500
השתתפות בעלים חכ"ל יואב/הזרע
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 .7שונות
רני טריינין הודיע על יציאתו לחופשה בחו"ל בתאריכים  . 17.02.2011 – 24.1.2011אלון ענבר
ימלא את מקומו בתקופה זו.
מאשר  :רני טריינין
ראש המועצה

רשמה :ורד בן ארי
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