
 
 

  8/2018פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 
  )8201 ביולי 15תשע"ח ( מ"א ג',  ראשוןביום  שהתקיימה

  
 : מלאכי לויגר, אריה סוד, ישראל ברמסון, גיא עשת, אליעזר רודריג, עה רויטל, משתתפים

  סטס גרשיקוב, יוסי זרמון ,ישראל אזולאי
  

   תמר סיקוראל, אלי הירשהורןחיים שחר, שולי שמעון, : וכחים

  
  .. אישור תברי"ם1  :סדר יום

 .מלש"ח לרכישת דירות עמידר 2אישור פתיחת חשבון וקבלת הלוואה ע"ס . 2    
  .שיוי תקציב –. הגדלת שיא כח אדם 3
  

  .2018ליוי  3מתאריך  6/2018אזולאי: "ברצוי לערער על פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 
  שלחתי בקשה להעלות ושא לסדר היום: " החה בארוה לחיילי  2018למאי  10בתאריך     

המילואים". בתחילת הדיון בושא זה טעתי שאי צריך להציג את הושא היות ואי ביקשתי 
להעלותו. לצערי הרב ראש המועצה לא אפשר לי להציג ושא זה, בטעה שזה ושא משותף גם לו, 

  זבר להציג ושא זה.ואפשר לחיים הג
עלי לציין שהדבר איו מכובד. הימוקים וההסברים שלי לא הובאו לביטוי בפרוטוקול ואי דורש 

  לכתוב אותם בפרוטוקול". 
  
  אישור תבר"ים: 1סע'  

  
  לתברי"םחיים, אלי, ותמר ותים הסברים 

         
  ₪  710,658 – פיתוח שצפי"ם, שיקום שכוות – שיכון  1051תב"ר 

  
  פה אחד –בעד : הצבעה

  
  15/7/2018מיום  8/2018בישיבה מס'  1החלטה בסע' 

   ₪ 658,710 –פיתוח שצפי"ם, שיקום שכוות  –שיכון   1051תב"ר מאושר 
  

  ₪ 0001,869, – תוכית חיזוק והעצמת הצעירים בקרית ארבע – שיוויון חברתי – 1050תב"ר 
  

  פה אחד  –הצבעה: בעד 
  

  15/7/2018מיום  8/2018בישיבה מס'  1' החלטה בסע
  ₪ 1,869,000 –תוכית חיזוק והעצמת הצעירים בקרית ארבע  –שיוויון חברתי  – 1050מאושר תב"ר 

  
  

  ₪  000,503,2 – חיזוק מערך הדיגיטלי בקרית ארבע –שיוויון חברתי  – 1049תב"ר 
  

  פה אחד –הצבעה: בעד 
  

  15/8/2018מיום  8/2018בישיבה מס'  1' החלטה בסע
  ₪ 2,503,000 –חיזוק מערך הדיגיטלי בקרית ארבע  –שיוויון חברתי  – 1049מאושר תב"ר 

  
  ₪  2,803,500 –חיזוק החוסן הקהילתי בחירום ובשגרה  –שיוויון חברתי  – 1048תב"ר 



 
 

  
  פה אחד –הצבעה: בעד 

  
  15/8/2018מיום  8/2018בישיבה מס'  1החלטה בסע' 
  ₪  2,803,500 –חיזוק החוסן הקהילתי בחירום ובשגרה  –שיוויון חברתי  – 1048מאושר תב"ר 

  
  
  
  

  ₪ ,855,5041 – 1652תוכית אב לפיוי פסולת ה.מ  – 4510תב"ר 
  

  פה אחד  –הצבעה: בעד 
  

  15/7/2018מיום  8/2018בישיבה מס'  1החלטה בסע' 
  ₪ 1,504,855 – 1652תוכית אב לפיוי פסולת ה.מ  – 1045מאושר תב"ר 

  
  ₪ 190,000 -רוייקט מאיץ)  מחדש (פמיתוג  –פים  – 1016תב"ר 

  
אחרי שה שאו מבקשים זאת. מציע  הזה, על התב"רמפורט אלי ותמר תו לו עכשיו הסבר ברמסון: 

   וישתפו אותו בושא זה. איתואלי ותמר יפגשו לאור ההבטחה ש ,לאשר
  

  פה אחד –הצבעה: בעד 
  

  15/7/2018מיום  8/2018בישיבה מס'  1החלטה בסע' 
  ₪ 190,000 -מיתוג מחדש (פרוייקט מאיץ)   –פים  – 1016מאושר תב"ר 

  
  

  ₪  2,000,000 -רכישת דירות עמידר   –הלוואה  – 971תב"ר 
  

  בכפוף להתחייבות הגזבר שברגע שהדירות ירכשו ע"י המועצה, הם יוצאו  מציע לאשר את התב"ר רודריג:
  למכירה באופן מיידי עפ"י קריטריוים שיקבעו במליאת המועצה.           

ברמסון: מציע לממן את הרכישה מהרווחים של החכ"ל כפי שהוצגו לו בישיבה הקודמת ובכספי ההלוואה 
לו. בחלק מהדירות האלה יש כיום בי"כ ומתגוררת משפחה מלש"ח שהחכ"ל צריכה להחזיר  0.5בסך 

  ואי מציע למכור להם את הדירות במחיר שרכשו אותם.
  

  (אליעזר, מלאכי, אריה, סטס, יוסי) 5 -הצבעה: הצעת אליעזר: בעד 
  ( ברמסון, גיא, עה, אזולאי) 4 –הצעת ברמסון: בעד       

  
  התקבלההצעת אליעזר 

  
  15/7/2018מיום  8/2018בישיבה מס'  1' החלטה בסע
  ₪ 2,000,000 -רכישת דירות עמידר   –הלוואה  – 971מאושר תב"ר 

  .עפ"י קריטריוים שיוחלט עליהם במליאת המועצה רכישתם,הדירות יוצאו למכירה מיד לאחר 
  
  

  מלש"ח לרכישת דירות עמידר 2אישור פתיחת חשבון וקבלת הלוואה ע"ס : 2סע' 
  

חיים: לאחר אישור התב"ר, צריך לאשר פתיחת חשבון בבק מרכתיל דיסקוט בית"ר עילית ולקיחת 
  למש"ח לרכישת דירות עמידר 2הלוואה ע"ס 



 
 

  
  הצבעה: בעד פה אחד

   
  15/7/2018מיום  8/2018בישיבה מס'  2החלטה בסע' 

מלש"ח לרכישת דירות  2וקבלת הלוואה ע"ס בבק מרכתיל דיסקוט ביתר עילית מאושר פתיחת חשבון 
  .עמידר

  
  

  שיוי תקציב –הגדלת שיא כח אדם  :3סע' 

הכם מתבקשים לאשר , בהמשך לסקירת מהלת מח' רווחה בישיבה הקודמת והחומר שהועבר לעיוכםשולי: 
תקים לטובת פרוייקט לקידום  2משרות בגין תוספת  159-ל 157 -מ 2018הגדלת שיא כח אדם לשת 

משרה, עו"ס  50% , רכז תוכית "תלמים"משרה 75% –לקהילת בי משה כדלהלן: רכז מרכז עוצמה 
  ש"ש. 10 –משרה, מדריך מאתר  50% –התמכרויות 

  
  בעד: פה אחד

  
  15/7/2018מיום  8/2018בישיבה מס'  3החלטה בסע' 

תקים לטובת פרוייקט  2משרות, בגין תוספת  159 –ל  157 –מ  2018אושר הגדלת שיא כח אדם לשת 
משרה,  50%משרה, רכז תוכית "תלמים"  75% –רכז מרכז עוצמה  קידום קהילת בי משה כדלהלן:

  ש"ש. 10 –ר משרה, מדריך מאת 50% –עו"ס התמכרויות 
  

  
  

  מלאכי לויגר                                                שולי שמעון                                                                  
  ראש המועצה                                             מזכיר המועצה                                                                  

  

  רשם: שולי שמעון

  

  


