
 
 

  
   1/2019פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 

  )9201 ביואר 13( טתשע" שבט ז',  ראשוןביום  שהתקיימה
  

 שלומי שוקרוןמלאכי לויגר,  , ליטי סעייד,ישראל אזולאיאליהו ליבמן, ישראל ברמסון, : משתתפים
  
  , סטס גרשיקוב, חיים זליגראליעזר רודריג :פולא השתת

  
  אבי יירחיים שחר, שולי שמעון, : וכחים

  
  ;אישור תברי"ם. 1  :סדר יום

 ;כיתות מעון יום 4הקצאת . 2    
  ;ערבות מועצה לחכ"ל. 3
  ;אישור תקון חכ"ל. 4
  . הבעיה בפעוטוים (אליעזר);5
  . משרת פקח מועצה (סטס, שלומי);6

  
  תברי"םאישור : 1סע' 

  
   ₪  200,000 –סיורים בארץ יהודה להצחת זכרו של רחבעם זאבי  – רוה"מ 1063תב"ר 

  
  פה אחד  –הצבעה: בעד 

  
  13/1/2019מיום  1/2019בישיבה מס'  1החלטה בסע' 

   ₪  200,000 –סיורים בארץ יהודה להצחת זכרו של רחבעם זאבי  – רוה"מ 1063 הוחלט לאשר תב"ר 
  

  ש"ח 30,000 -כיתה אקוסטית ת"ת הגשת – חיוך 1062תב"ר 
  

  פה אחד –הצבעה: בעד 
  

  13/1/2019מיום  1/2019בישיבה מס'  1החלטה בסע' 
  ש"ח 30,000 – ת"ת הגשת כיתה אקוסטית –חיוך  1062 וחלט לאשר תב"רה
  

  ₪  M21 – 50,000אולפא עיצוב מרחבי למידה  – חיוך 1061תב"ר 
  

  פה אחד  –הצבעה: בעד 
  

  13/1/2019מיום  1/2019בישיבה מס'  1החלטה בסע' 
  ₪ M21 – 50,000אולפא עיצוב מרחבי למידה  –חיוך  1061תב"ר הוחלט לאשר 

  
  

    ₪  300,000 –תוכית אב לביוב בקרית ארבע  – שיכון 1057תב"ר 
  

  פה אחד  –הצבעה: בעד 
  

  13/1/2019מיום  1/2019בישיבה מס'  1החלטה בסע' 
  ₪    300,000 –תוכית אב לביוב בקרית ארבע  –שיכון  1057תב"ר הוחלט לאשר 

  
  



 
 

  
  

  ₪  80,000 –מרכז פסג"ה  – M21  עיצוב מרחבי למידה -חיוך  1056תב"ר 
  

  פה אחד –הצבעה: בעד 
  

  13/1/2019מיום  1/2019בישיבה מס'  1החלטה בסע' 
  ₪ 80,000 –מרכז פסג"ה  – M21 עיצוב מרחבי למידה  -חיוך  1056 תב"רהוחלט לאשר 

  
  ₪  300,000 -הגדלה  ב – חיזוק מערך הדיגיטלי בקרית ארבע –שיוויון חברתי  1049תב"ר 

  ₪  2,803,500 – 1049סה"כ תב"ר                 
  

  פה אחד  –הצבעה: בעד 
  

  13/1/2019מיום  1/2019בישיבה מס'  1החלטה בסע' 
  ₪  300,000 -הגדלה  ב –חיזוק מערך הדיגיטלי בקרית ארבע  –שיוויון חברתי  1049תב"ר הוחלט לאשר 

  2,803,500 – 1049סה"כ תב"ר                 
  
  

  תוכית אב לספורט בקרית ארבע  – הל הספורט מ 956תב"ר 
  וסגירת תב"ר₪  17,500 –קע"פ  –העברה לעודף סופי 

  פה אחד  –הצבעה: בעד 
  

  13/1/2019מיום  1/2019בישיבה מס'  1החלטה בסע' 
  תוכית אב לספורט בקרית ארבע  –מהל הספורט   956תב"ר הוחלט לאשר 

  וסגירת תב"ר₪  17,500 –קע"פ  –העברה לעודף סופי 
  
  

  ₪  750,000 הגדלה –גבעת המחה תכון תב"ע  – שיכון 929תב"ר 
   ₪  1,478,000 – 929תב"ר סה"כ           

  
  פה אחד –הצבעה: בעד 

  
  13/1/2019מיום  1/2019בישיבה מס'  1החלטה בסע' 
  ₪  750,000 הגדלה –גבעת המחה תכון תב"ע  –שיכון  929תב"ר הוחלט לאשר 

  ₪   1,478,000 – 929סה"כ תב"ר           
  
  

וסגירת ₪  73,875 –קרן חלף היטל השבחה אישור הגדלת השתת'  – משרד התרבות והספורט  884תב"ר 
  תב"ר

      ש"ח 103,875 –השתת' קרן חלף הטל השבחה 
  ₪  156,000 –השתתפות משרד העבודה והרווחה           
  ₪  18,000 –השתתפות הקרן לעבודות פיתוח           
   25,800 –השתתפות תרומה           
                       ₪ 303,675 – 884סה"כ תב"ר             

  
  פה אחד  –הצבעה: בעד 

  
  
  

  



 
 

  
  13/1/2019מיום  1/2019בישיבה מס'  1החלטה בסע' 
 –קרן חלף היטל השבחה אישור הגדלת השתת'  –משרד התרבות והספורט   884תב"ר  הוחלט לאשר 

  וסגירת תב"ר₪  73,875
      ש"ח 103,875 –השתת' קרן חלף הטל השבחה 

  ₪  156,000 –השתתפות משרד העבודה והרווחה           
  ₪  18,000 –השתתפות הקרן לעבודות פיתוח           
   25,800 –השתתפות תרומה           
                      ₪ 303,675 – 884סה"כ תב"ר             
  
  

   משרד החיוך - ₪  193,510תוספת  –תוספת כיתות בי"ס אלוי ממרא  –חיוך  - 841תב"ר 
  ₪   8,064,083 – 841סה"כ תב"ר           
  

  פה אחד –הצבעה: בעד 
  

  13/1/2019מיום  1/2019בישיבה מס'  1החלטה בסע' 
  משרד החיוך - ₪  193,510תוספת  –תוספת כיתות בי"ס אלוי ממרא  –חיוך  - 841תב"ר הוחלט לאשר 

  ₪   8,064,083 – 841סה"כ תב"ר               
  
  

  השתתפות -₪  50,000תוספת  –ביה בי"ס גווים  –חיוך  - 813תב"ר 
  ₪  50,000 –השתתפות קרן חלף השבחה         

  ₪   283,062 – 813סה"כ תב"ר             
  

  פה אחד –הצבעה: בעד 
  

  13/1/2019מיום  1/2019בישיבה מס'  1החלטה בסע' 
  ₪  50,000תוספת  –ביה בי"ס גווים  –חיוך  - 813תב"ר הוחלט לאשר 

  ₪  50,000 –השתתפות קרן חלף השבחה         
  ₪   283,062 – 813סה"כ תב"ר           
  

  מקרן חלף השבחה וסגירת תב"ר₪  27,464תוספת  –גן ילדים ממ"ד רמת ממרא  -חיוך - 809תב"ר 
  ₪   243,136 –השתתפות קרן חלף השבחה 

  ₪  101,115 –ים השתתפות הקרן לשיקום רשת המ
  ₪  2,946,311 – 809סה"כ תב"ר 

  
  פה אחד –בעד  :הצבעה

  
  13/1/2019מיום  1/2019בישיבה מס'  1החלטה בסע' 
  מקרן חלף השבחה₪  27,464תוספת  –גן ילדים ממ"ד רמת ממרא  -חיוך - 809תב"ר הוחלט לאשר 
  וסגירת תב"ר

  ₪   243,136 –השתתפות קרן חלף השבחה 
  ₪  101,115 –השתתפות הקרן לשיקום רשת המים 

  ₪  2,946,311 – 809סה"כ תב"ר 
  

  
  
  
  
  



 
 

  מקרן חלף השבחה ₪ 50,000 –תוספת  –השתתפות באולם אירועים  - שיכון – 550תב"ר 
  ₪  8,876,000 –השתתפות משרד השיכון 

  ₪  2,066,000 –הקצבה מתקציב רגיל 
  ₪  199,204 –השתתפות הקרן לשיקום רשת המים 

  ₪  100,000 –השתתפות תרומה 
  ₪  50,000 –קרן חלף השבחה 

  ₪  11,291,204 –אולם אירועים  סה"כ 
  

  פה אחד  –הצבעה: בעד 
   

  13/1/2019מיום  1/2019בישיבה מס'  1החלטה בסע' 
  מקרן חלף השבחה. ₪ 50,000 –תוספת  –אולם אירועים  - שיכון– 550תב"ר הוחלט לאשר 

  ₪  8,876,000 –השתתפות משרד השיכון 
  ₪  2,066,000 –הקצבה מתקציב רגיל 

  ₪  199,204 –השתתפות הקרן לשיקום רשת המים 
  ₪  100,000 –השתתפות תרומה 
  ₪  50,000 –קרן חלף השבחה 

  ₪ 11,291,204 –סה"כ אולם אירועים 
  

  כיתות מעון יום 4הקצאת : 2סע' 
  

כיתות מעון יום  4להקצות את  31/7/2018אליהו: מציע לקבל את המלצת וועדת הקצאות בישיבתה מיום 
  שים. 5לתקופה של עד ,לעמותת המרכז הקהילתי קרית ארבע 510/9ברמת ממרא 

  
  פה אחד –הצבעה: בעד          

  
  13/1/2019מיום  1/2019בישיבה מס'  2החלטה בסע' 

לעמותת המרכז הקהילתי קרית ארבע  510/9כיתות מעון יום ברמת ממרא  4להקצות את הוחלט 
  שים. 5לתקופה של עד 

  
  : ערבות המועצה לחכ"ל.3סע' 

  
  מלש"ח. 1אליהו: מציע לאשר ערבות לחכ"ל ע"ס 

  
  הצבעה: בעד פה אחד

  
  13/1/2019מיום  1/2019בישיבה מס'  3החלטה בסע' 

  ש"ח 1,000,000לאשר ערבות לחכ"ל קרית ארבע ע"ס הוחלט 
  

  :: אישור תקון חכ"ל4סע' 
 2עם המוצג בפיכם סטדרטי של משרד הפים ה תקון החכ"ל בהתאם לוסחמציע לאשר את אליהו: 

  חברים.  15ולא יעלה על חברים  9 -. מספר חברי הדירקטוריון לא יפחת מ1שיויים דלהלן: 
   החכ"ל רשאית לפעול בתחומי רשות אחרת (עפ"י חוו"ד יועמ"ש החכ"ל)..  2                

     
  פה אחד –הצבעה: בעד          

  
  13/1/2019מיום  1/2019בישיבה מס'  4החלטה בסע' 

  שיויים דלהלן: 2לאשר את תקון החכ"ל עם הוחלט 
  חברים.  15חברים ולא יעלה על  9 -מספר חברי הדירקטוריון לא יפחת מ . 1
  החכ"ל רשאית לפעול בתחומי רשות אחרת. . 2

  



 
 

  
  
  
  

  הבעיה בפעוטוים: 5סע' 
  

  (עפ"י בקשת אליעזר) יורד מסדר היום
  

  : משרת פקח עירוי6סע' 
  

  (עפ"י בקשת שלומי) יורד מסדר היום
  

  

  שולי שמעון                                               אליהו ליבמן                                                                  
  ראש המועצה                                             מזכיר המועצה                                                                  

  

  רשם: שולי שמעון

  

  


