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סיכום ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר  1121.מתאריך 11.11..01.
בנושא תקציב ותוכניות עבודה .013
משתתפים :מטי צרפתי הרכבי ,אהרון גלוזמן ,מנחם מנשהפור ,דרור יעקב ,אתי לוי ,נחמיה
עזרא ,משה לב-רן ,סמי גרס ,ירון הרמן ,יונית פרטוק ,יואב כהן ,אמיר סנדר ,עמיצור בר,
חסרים  :גלית ברקת ,עופר סלע ,יחיעם יוגב ,דוד יוריש ,אלון ענבר ,אמג'ד אל עזי ,מוטי קצביץ
אליז זלינגר ,מורדי ונטורה
משתתפים נוספים :ורד בן ארי ,יואל ברקאי ,אהוד אברהמי ,שלום כץ ,אורי מלול ,נתן בר ,יוסי
שיש ,יחיאל כהן ,טובה הרפניסט ,שלומי שקד ,ליאת רותם.
בפתיחת הישיבה משה טנא מזכיר גת ברך את חברי המליאה היוצאת והתייחס בדבריו למצב
הביטחוני והתקווה לשלום.
ראש המועצה מטי צרפתי הרכבי הודתה לחברי המליאה היוצאת על פעילותם ,מסירותם
ותרומתם לדיונים ולהחלטות שהתקבלו במליאה בשנה וחצי האחרונות.
 .1עדכונים
 המצב הביטחוני – ראש המועצה עדכנה בנושא הערכות המועצה .המועצה פועלת
בהתאם להנחיות פקוד העורף .לאור זאת לא מתקיימים לימודים במוסדות החינוך
במועצה .נפתח מרכז הפעלה עם היקל"ר (נציגי פקוד העורף) ומתבצע קשר שוטף עם
צוותי החירום היישובים.
 וועדת החקירה לחלוקת הכנסות י.ש .גת – התקבלה החלטה ע"י משרד הפנים לאמץ
את המלצות וועדת ולרשטיין עיקרי ההמלצות הם שהמועצה תקבל  68%מהכנסות אזור
התעשייה ללא מדרגות .מבחינת המועצה זהו שיפור אל מול המלצות ועדת גיבשטיין
משנת ( 2883כ ) 67.8% -והמלצות אלכס אלטר משנת ( 2866כ.) 69% -
הוועדה ממליצה לבחון חלוקה מדי חמש שנים בהתאם לפרמטרים מוגדרים.
 ..אישור פרוטוקול המליאה מתאריך 11.10..01.
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את פרוטוקול הישיבה מתאריך 65.68.2862
 .3אישור מסגרות אשראי לשנת .013
לצורך הבטחת ניהול תזרים המזומנים השוטף של המועצה בבנקים המסחריים  ,מוצע
לאשר אפשרות לנטילת הלוואות בתנאים המפורטים (תנאי מקסימום) לפני ניהול מו"מ
להטבות.
עמלת הקצאה בשיעור  8.727%לרבעון מהיקף המסגרת.
 88%ממסגרת האשראי בתנאים של פריים 7.6%+
 28%ממסגרת האשראי בתנאים של פריים 5.6%+
נטילת הלוואה בסך עד  788,888ש"ח מבנק לאומי ("הבנק") לתקופה של שנה
א.
בעלויות המפורטות לעיל ובתנאים המקובלים בבנק .ההלוואה למטרת הון חוזר.
נטילת הלוואה בסך עד  788,888ש"ח מבנק פועלים ("הבנק") לתקופה של שנה
ב.
בעלויות המפורטות לעיל ובתנאים המקובלים בבנק .ההלוואה למטרת הון חוזר.
נטילת הלוואה בסך עד  788,888ש"ח מבנק דקסיה ("הבנק") לתקופה של שנה
ג.
בעלויות המפורטות לעיל ובתנאים המקובלים בבנק .ההלוואה למטרת הון חוזר.
להסמיך את מורשי החתימה המוסמכים של המועצה לחתום על מסמכי ההלוואה
ד.
המקובלים בכל בנק ,כולל המסמכים הקשורים לקבלת שרותי בנקאות בתקשורת
לחתום על מסמכי המשכון הקשורים להלוואה.
לאשר משכון לטובת כל בנק של הכנסות עצמיות עד לסכום של  788,888ש"ח ,
ה.
כבטחון לפירעון ההלוואה בתנאי המשכון הכלולים במסמכי ההלוואה .
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את מסגרות האשראי לשנת .2869
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 .4אישור תקציב פתוח לשנת .013
החלטה :המליאה מאשרת תקציב פתוח (לבצוע) לשנת  2869בהיקף של  595אש"ח בהתאם לסעיפים
המפורטים מטה.
א .תב"ר מס'  - 6965שיקום תאורת בטחון היקפית  -בבית גוברין.
₪ 38,888
עלות הפרוייקט
₪ 57,888
מענק משרד הבטחון
₪ 27,888
מענק משרד הפנים
ב .החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את תב"ר מס'  -6965שיקום תאורת בטחון היקפי בבית גוברין
ג.

תב"ר 6מס'  - 6965השלמת גדר בטחון היקפית – בית ניר.
₪ 678,888
עלות הפרוייקט
₪ 678,888
מענק משרד הבטחון
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את תב"ר 6מס'  -6965השלמת גדר בטחון היקפית בבית ניר.

ד.

תב"ר מס'  – 6968שיקום תאורת בטחון היקפית – בית ניר.
₪ 85,888
עלות הפרוייקט
₪ 85,888
מענק משרד בטחון
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את תב"ר מס'  –6968שיקום תאורת בטחון היקפית בבית ניר.

ה.

תב"ר מס'  – 6963נגישות אקוסטית  2כיתות.
₪ 58,888
עלות הפרוייקט
₪ 58,888
מענק משרד החינוך
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את תב"ר מס'  – 6963נגישות אקוסטית  2כיתות.

ו.

תב"ר מס'  – 6928תכנון שביל אופניים בין תחנת רכבת למכללת אחווה.
₪ 288,888
עלות הפרוייקט
)58%( ₪ 608,888
מענק משרד התחבורה
₪ 58,888
קרן פיתוח
החלטה :אושר תב"ר מס'  – 6928תכנון שביל אופניים בין תחנת רכבת למכללת אחווה בהצבעה 0
בעד  2נגד השאר נמנעים.

ז.

תב"ר מס'  – 6926שיפוץ מקווה אזורי בנחלה.
₪ 678,888
עלות הפרוייקט
₪ 678,888
מענק המשרד לשירותי דת
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את תב"ר מס'  – 6926שיפוץ מקווה אזורי בנחלה.
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אישור קרנות פיתוח
.1
הוצגו התקבולים והתשלומים בקרן הפיתוח בשנת  .2862היתרה הצפויה בקרן לסוף השנה 2,892
אש"ח .החלטה :המליאה מאשרת את השימושים הצפויים.
תחזית קרן פיתוח לשנת .013
2,032
יתרה מיועדת בקרן הפיתוח ליום  - 1212.013נטו בניכוי יתרות היטלי השבחה של הישובים
מקורות צפויים :
6,300
אזור תעשיה משותף
380
חלף היטל השבחה
8,712
סה"כ ביניים
שימושים הכרחים :
)(7,631
לתקציב שוטף 2869
)(650
למינהל להנדסה
431
רזרבה
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את תחזית קרן פיתוח לשנת . 2869
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 .1אישור תקציב ותוכנית עבודה לשנת .013
הוצגה הצעת התקציב ותוכניות העבודה ע"י מנהלי המחלקות.
ניתן הסבר ע"י הגזבר על הנחות העבודה בבניית תקציב  .2869מצ"ב לפרוטוקול .
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את הצעת התקציב לשנת  51,1.6 - 2869אש"ח .ע"פ חוברת
תקציב מפורטת.
 .5אישור תקציב השכר והמשרות .013
המליאה מאשרת את תקציב משרות לשנת . 2869סה"כ  673.35משרות  .חלוקה למחלקות לפי דף
מצורף.
החלטה :המליאה מאשרת פה אחד את תקציב השכר לשנת  2869כפי שמופיע בדף המצ"ב.
 .8אישור צו ארנונה לשנת .013
החלטה :בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב),
התשנ"ג –  ,6332על תיקוניו והתקנות שהותקנו מכוחו ,ובתוקף הסמכויות לפי כל דין ,מחליטה המועצה
האזורית יואב להטיל על מחזיקי הנכסים שבתחומה ארנונה כללית לשנת  2869בסכומים שהוטלו בשנת
 2862כשהם מוגדלים בשיעור שנקבע או ייקבע בדין ,בכפוף להחלטות ולשינויים לפי כל דין.
 .6דוח כספי מבוקר  .011וועד מקומי נחלה
הוצג בפני המליאה דוח כספי מבוקר לשנת  .2866הדוח הוצג במתכונת הישנה .המליאה אישרה את
הדוח אך מבקשת לקבל דוח כספי חתום במתכונת הנדרשת על ידי משרד הפנים.
רשמה :ורד בן ארי

דר' מטי צרפתי הרכבי
ראש המועצה
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