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     .מידע  .1

 

   -  גדי ירקוני

 יב' לבית ספר 'נופי הבשור' ללימודים בקפסולות.  - השבוע חזרו שכבות יא' -  קורונה

: בלימודים עצמם וגם בהסעות    מאוד ומסובכת בניית תוכנית לימודים עם מגבלות הקורונה מורכבת 

אבל יש   ,התלמידים הלוך וחזור מבית הספר. לשמחתי כרגע כמעט אין תחלואה באשכול )חולה אחד( 

מאמין שאם המגמה בארץ תמשך, תוך פרק  אני עלייה בתחלואה בכל הארץ ולצערי אני לא אופטימי.  

זמן קצר תהיה גם עלייה בתחלואה באשכול. נעשות פעולות מניעה ושכנוע בבתי הספר עם דגש על  

 חשיבות חבישת מסכות. בנוסף, אנחנו מתרגלים תרחישים במקרה של עלייה בתחלואה.   

 שלישי תגיע לאשכול נייד בדיקות. הניידת תוצב באולם הספורט החדש בנופי הבשור )כלנית(.   ביום 

מבקש מחברי המליאה להיות שגרירים לחשיבות  אני  כשכל הפרטים יסגרו יצא פרסום מסודר לציבור.  

 חייבים הסכמת הורה לביצוע הבדיקה.    18ביצוע הבדיקות. חושב לציין שילדים מתחת לגיל 

 

העבודה סביב החלטת הממשלה ממשיכה בכל אגפי המועצה. כרגע    -החלטת ממשלה עוטף עזה  

עושים עבודת מטה מדויקת במטרה להבין כיצד ניתן לנצל את המייטב מסעיפי ההחלטה השונים.  

בהמשך השבוע אפגש עם כל מנהל אגף בנפרד בשביל לנתח ולבנות את דרכי הפעולה בכפוף  

 להחלטת הממשלה.  

 

 – בדיון  עלה 

 תפקידים בתחומי החקלאות ואיכות הסביבה.  לסגן   תוכנן לאצול, סגן ראש המועצה בחירת  במועד  •

ו במשותף תחומי אחריות נוספים  ציעי שיבחר ראש המועצה והסגן למליאה, ש במעמד זה נמסר 

אחריות נוספים  תחומי על להחלטת מליאה המלצתם מגבשים גדי ודודי את בימים אלו   .שיינתנו לסגן 

 קרובה. מליאה  בההמלצה המתגבשת תובא לאישור   שיינתנו לסגן.

 

   – חילופין במליאה  .2

 במליאה התפטר מחברות במליאה,    תלמי יוסףאיתי ציפורי נציג 

 . תמיר בהצלחה ל במליאה.   תלמי יוסףכנציג  תמיר בוקובזהובמקומו התמנה 

 

   –שאילתות  .3

 לדיון. לא עלה  הנושא ו ו לא נדרששאילתות 

 

 –  16/11/20מיום  13#2020אישור פרוטוקול מליאה  .4

 

 

 

 

 

 #202016-95-1 החלטה מס'

 . 16/11/20מיום  13#2020מאשרת ברוב קולות, את פרוטוקול מליאה מליאת המועצה 
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 –  18/11/20מיום  14#2020אישור פרוטוקול מליאה  .5

 

 

 

 

 –  23/11/20מיום  15#2020אישור פרוטוקול מליאה  .6

 

 

 

 

 –  אישור תקציב ותוכנית לחינוך חברתי בקורונה .7

 ,  תקצוב תמיכה בחיזוק מערכות החינוך היישוביות""עקרונות ו  לחינוך חברתי בזמן הקורונה תוכנית

   מיכל עוזיהו מנהלת המרכז הקהילתי. ע"י  ו הוצג

 :  תנאי סף 

 . פעילים יישוביים לפחות  3ועדת חינוך ישובית המורכבת מ 

 . אישור תוכנית עבודה ע"י צוות המרכז הקהילתי 

 . ילדים 50משרה של איש חינוך על כל  50%מינימום 

 :  אבני דרך לתקצוב 

 התמיכה לכל ישוב מורכבת מתמיכה בחיזוק ב כ"א ותמיכה בפעילות העשרה יישובית. 

 . לחודש    4,140.5 -₪ לשעה( 35: עלות מעביד לחצי משרה )לפי   הבסיס לתקצוב

 . ₪ לילד לחצי שנה 500בית לפי  ותקצוב העשרה ייש 

   :  עקרונות מנחים

 . ילדים יתוקצב לפי חצי משרה  50-ישוב שיש בו פחות מ

 . סכום התמיכה יקוזז באופן חלקי או מלא לישובים שקיבלו תמיכה בכ"א של חיילי פרק משימה

 :  נקבע מדד איתנות לישובים שהיווה מרכיב בחישוב היקף התמיכה 

 . מהעלות המוערכת  40%ישובים עם איתנות גבוהה קיבלו תמיכה בגובה 

 . מהעלות המוערכת  60%ישובים עם איתנות בינונית קיבלו תמיכה בגובה 

 . מהעלות המוערכת 80%ישובים עם איתנות נמוכה קיבלו תמיכה בגובה 

 :  בסיס החישוב 

 הסכום שנקבע לתמיכה בכל ישוב הינו שיקלול של מספר הילדים בישוב והאיתנות הכלכלית של הישוב 

 :   דוגמא

 :   ות בינונית ילדים באיתנ 100ישוב עם 

 . ₪ לחצי שנה 49,686לחודש כלומר   X  2   =8,281   4,140.5 - תקציב חיזוק כ"א

 . ₪ לחצי שנה X   100   =50,000   500  - תקציב חיזוק העשרה

 . ₪ לחצי שנה 99,686סה"כ 

 ₪   X 60%   =59,811.6  99,686:   מהסכום 60%מכיוון שהישוב מדורג באיתנות בינונית הוא יקבל 

 . ₪ בחודש אם יעמוד בתנאי הסף  9,968סה"כ הישוב יקבל תמיכה בגובה 

 #202016-69-1 החלטה מס'

 . 18/11/20מיום  14#2020קולות, את פרוטוקול מליאה מאשרת ברוב מליאת המועצה 

 

 

 #202016-97-1 החלטה מס'

 . 23/11/20מיום  15#2020מאשרת ברוב קולות, את פרוטוקול מליאה מליאת המועצה 
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 תקציב לחינוך החברתי בקורונה : סה"כ 

התקציב מבוסס על הנחה  . 21-עד יוני 20- , שייפרס מאוק' ₪  1,200,000  -של כ מתוכנן תקציב בסך

תעשה חשיבה  ,  ישתנו תנאי הבסיס להנחהו. היה  ללימודים סדירים שמגפת הקורונה לא תאפשר חזרה 

 מחודשת על התוכנית ועל התקציב. 

 :  ומליאה שיתוף ישובים 

בתי הספר, הנהלות  מלא עם הנהלות בשיתוף  אגף החינוך, ונבנתה ע"י המרכז הקהילתי  התוכנית 

מובאת לאישור המליאה )טרם  התוכנית המלאה . וקהילה בישובים והנהגות הישובים, וגורמי חינוך 

 תן 'אור ירוק', לביצוע. י, נמבין חברי המליאההתנגדות  וככל שלא עולהכניסה לביצוע(,  

 :   עלה בדיון

בתוכנית, כמו גם על ההחלטה האמיצה    המאמצים שהושקעועל מברכים על היוזמה וחברי מליאה 

 לחלוקה דיפרנציאלית בין הישובים. 

 

 –  )דיון ראשוני(   2021הצעת תקציב לשנת  .8

ולהביע    בכל נושא,  שאולל, בכוונה לאפשר לחברי המליאה  גה ע"י כבי הוצ  2021התקציב לשנת  הצעת

את הצעת התקציב  לאישור המליאה  להביא  . בשלב הבא, מתוכנן  את עמדתם בסעיפי התקציב השונים

 תוכניות העבודה של המועצה. ביחד עם 

 נושאים שעלו בדיון : 

 עלויות הטמנה באתר דיה והסכם עם צאלים.  •

 נה.והסבר על גידול בהכנסות מארנ •

 ומינוי רכז חקלאות מועצתי.  בקשה להסדרת תקציבי הועדה החקלאית  •

 מ.ש"ח לו.חקלאית.  0.2+, 7מש"ח לישובי  1.0מש"ח לניקיון ישובים,  1.0בקשה להוסיף  •

 . 2021לגבי ודאות  -במלואם, וקיימת אי לא הגיעו  2020 לחינוך  תקציבי עוטף עזה  •

 תקציב עם יעדים מדידים.  מקושרותבקשה לתוכניות עבודה  •

 

 –  2021מועצתי לשנת  תב"ר  .9

 כלהלן :  2021מועצתי לשנת כבי מבקשת את אישור המליאה לתב"ר 

 :  לפי הפירוט ,  מיליון ₪  מותנה בקבלת אישורים  82.0תב"ר מרוכז בסך 

 הגורם המממן            מיליוני ש.ח                                       סעיף              

 עוטף עזה, איגום משאבים       7.0    והסעדה מבנה ציבור לפעילות פנאי   .1

 רשות המים והביוב, קרנות מועצה       13.0                            מאגר למי קולחין  .2

 משרד התחבורה ואיגום משאבים        30.0             תכנון וביצוע שבילי הליכה      .3

 משאבים ,תרומות תקציבי פיתוח איגום          7.0     מרכז להתפתחות הילד והמשפחה .4

 תרומות תקציבי פיתוח , איגום משאבים       25.0            בריכת שחיה מחוממת אזורית .5

 מיליון ש.ח       82.0סה"כ                                                       

 

 
 #202016-89-1 החלטה מס'

 ,  2021המועצתי לשנת התב"ר מאשרת ברוב קולות, את מליאת המועצה 

 . מיליון ש.ח עפי הפירוט לעיל 82.0בסך 
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 –  אישור תב"רים .10

 כבי מבקשת מהמליאה לאשר את רשימת התב"רים כלהלן : 

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 

הגדלה  
-הקטנה ב

 ₪ 
 סה"כ  

 נווה  1179 הנדסה 
  -נווה בנות

תורה  תלמוד  
 מבנה יביל  -

525,000 250,600 775,600 

 1179מימון 
₪ )הגדלה   460,600 -₪, קרנות המועצה  315,000-משרד החינוך 

 ₪( 250,600ב 

 1228 הנדסה 
בני  
 נצרים 

-בני נצרים
הסבת מעון  

 יום 
0 933,333 933,333 

 ₪   933,333 -משרד העבודה והרווחה  1228מימון 

 קרנות מועצה  -ארז ישלח הוצאות תכנון  1228הסבר 

 מועצה  1096 הנדסה 
הקמת מבנה  

 מדעים 
1,126,273 454,545 1,580,818 

 1096מימון 
₪(,   ₪454,545 )הגדלה ב 1,363,635  -משרד המדע והטכנולוגיה 

 ₪  217,183 -קרנות המועצה 

 מועצה  1268 חינוך 

עזרים  
לוגיסטיים  
במוסדות  

  -חינוך 
 קורונה 

0 720,000 720,000 

 ₪   138,449 -₪ , קרנות מועצה  581,551 -משרד החינוך  1268מימון 

 מועצה  1128 הנדסה 

סימון כבישים  
והתקני  
בטיחות  

2018 

114,220 129,400 243,620 

 1128מימון 
₪(,                                        ₪129,400 )הגדלה ב  163,666 -קרנות המועצה 

 ₪   79,954 -משרד התחבורה 

 היה טעות בסכום התבר  -תיקון ממליאה קודמת  1128הסבר 

 מועצה  1269 רווחה 
מרכז לילד  
 ולמשפחה 

0 100,000 100,000 

 קרנות המועצה  1269מימון 

 1270 הנדסה 
בני  
 נצרים 

- נועם נצרים
עיצוב מרחבי  

 למידה  
0 240,000 240,000 

 ₪   240,000 -משרד החינוך  1270מימון 

 מועצה  1271 הנדסה 
-שחר אשכול

עיצוב מרחבי  
 למידה 

0 80,000 80,000 
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 ₪   80,000 -משרד החינוך  1271מימון 

 מועצה  1201 אסטרטגיה 
העצמה  

קהילתית  
2019 

1,723,454 731,820 2,455,274 

 1201מימון 
₪   1,463,641 -₪, נגב גליל  991,633 -החטיבה להתיישבות  

 ₪(  731,820)הגדלה ב 

 דקל  612 הנדסה 
פיתוח  
  28תשתיות 
 יח"ד 

3,850,777 630,000 4,480,777 

 612מימון 
ש.ח   1,932,000ש.ח, משרד השיכון    2,548,777השתתפות הישוב  

 ש.ח(.  630,000-ב)הגדלה  

 8/12/20חברי המליאה בתאריך  ע"יאושר  612הסבר 

 11,609,422 4,269,698 7,339,724 סה"כ :       

 

 

 

 

 

 –  בבנקים אישור מסגרות  .11

 . 2021כבי מבקשת מהמליאה לאשר את מסגרות בבנקים לשנת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  סעיפים נוספים לסדר היום  .12

 . סעיפים לסדר היום של המליאה  3ניר מבקש להוסיף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #202016-99-1 החלטה מס'

   . רשימת התב"רים לעילמאשרת ברוב קולות, את מליאת המועצה 

 ההצבעה נעשתה על כל תב"ר ותב"ר בנפרד. 

 

 

 #202016-101-1 החלטה מס'

 להוסיף לסדר היום את הסעיפים הבאים : מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות,  

                               - א'. אישור לקבלת הלוואה מרמ"י -12

                     -ב'. הגדלת התקשרות קבלן "קן מדידה"  -12

                 - ג'. הגדלת התקשרות אדריכל "רון פליישר" -12

 

 

 #202016-100-1 החלטה מס'

 כלהלן :  2021מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות, את המסגרות בבנקים לשנת 

 מיליון ש.ח.   3.5מסגרת אשראי בבנק מרכנתיל דיסקונט )דקסיה( ע"ס  .1

 מיליון ש.ח.  3.5מסגרת אשראי בבנק הפועלים ע"ס  .2

 לבנקים לשם קבלת מסגרות האשראי. אישור שיעבוד הכנסות שוטפות של המועצה   .3

 המסגרות נשארות ללא שינוי ביחס לשנה שעברה.  .4
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           - א'. אישור לקבלת הלוואה מרמ"י -12

 לקבלת הלוואה מרמ"י.  כבי מבקשת מהמליאה אישור 

 

 

 

 

 

 

                      

      - ב'. הגדלת התקשרות קבלן "קן מדידה" -12

 

 

 

 

 

                

                 -  ג'. הגדלת התקשרות אדריכל "רון פליישר"-12

 

 

 

 

 

 

 – נושאים שונים שעלו ע"י חברי מליאה 

 בישיבות המליאה. מורגש חסרונם של נציגי הישובים מהחלוציות  •

בתי  )מתחבר לבקשה לקבל סקירה על מתבקשת סקירה על בתי הספר הדתיים במועצה,  •

 (. קמפוס היסודיהספר ב 

 ישיבות מליאה לדיונים והעשרה. , כולל  2021מתבקש לו"ז מראש לישיבות מליאה בשנת  •

 

 

 

  

 גדי ירקוני                                                            ניר ים                     
 ראש המועצה                                                  מנכ"ל המועצה

 

                  

 12/20/21 :  בתאריך אושר                                  

 #202016-021-1 החלטה מס'

 מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות,  

 שנים,    10, למשך ש.ח   15,887,064 קבלת הלוואה מרשות מקרקעי ישראל ע"ס 

 . ללא ריבית וללא הצמדה

 היטל השבחה לרמ"י. או לחילופין, אישור עקרוני לקבלת מסגרת אשראי למטרת החזר 

 

 

 #202016-103-1 החלטה מס'

   , "קו מדידה"גדלת חוזה עם המליאת המועצה מאשרת ברוב קולות, 

 ש.ח.  35,970ע"ס  49%בשיעור הגדלה ה. ( 1100)תב"ר  תב"ע בני נצרים  לפרוייקט

 

 

 #202016-410-1 החלטה מס'

 ",  רון פליישר" אדריכל  הגדלת חוזה עם מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות, 

 ש.ח.  94,696.82ע"ס   32.5%(. ההגדלה בשיעור 1100לפרוייקט תב"ע בני נצרים )תב"ר 

 

 


