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 1220/1/25  – מיום 1220#1 מס' מליאה פרוטוקול

 

   בוקובזה,  תמיר רובין, השי  ארי,  בן    רבקה  הוכמן,  ידידיה   בר,  יובל  אהרון, אלי  אלון,  דודי  ירקוני,  גדי :  נוכחים

  בלברמן,   שמואל   ברזילי,   דני   אווקרט,   חנניה  דג'אווי,   רויטל   ספקטור,   שמואל   ברקאי,   מירב  קוברסקי,   אדוארד 

 .   רביבו  קובי  רומנו,   בן רונית  מימון,  יהודית  , אדמון  דנה גל,  נועם  דניאל,   קארי   פרידמן, ראובן   ,פלג  אמיר 

 . מאיר  בר  תמי :  מתנצלים

   , סלע  נעמי ,גרין   סילביה ,טל  משה  בוקסבאום,   רותם ,ערוסי   מזל גולני, סטלה   יפרח, מאיר  :  חסרים

 . שמעיה אליהו  בורנשטיין,  טל  משה, צפניה , קלדרון  שרון 

 35 :  מליאה  חברי סה"כ 

 . דוברת-יפעת  הנהח"ש,-יפה  גזברית,-כבי  ,מנכ"ל -ניר  :  קבועים נוכחים

 . לשכה-תמרה  מבקר,-זנטי  יהודה , האישה קידום- חן ענת  :  קבועים  חסרים

 . אלפרן  ליאורה  עוזיהו,  מיכל  פירט, יודן  איסר,   ישראל שבע,  בת  :  ומציגים  אורחים 

 

 :  על סדר היום 
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     .מידע  .1

 

 -   גדי ירקוני

 אנשים עם מוגבלויות,  רכב מונגש להובלת   –ניתנה תרומה מהקרן לידידות  –  רכב מונגש

 .  פעילות כל ל הגעהאפשרות אמצעי ניוד מתאימים ו תושב מבחינת המועצה זהו ערך עליון, לאפשר לכל ו

לקדם מתן חיסונים לכולם,  מאוד. אנחנו מנסים  קצב ההדבקה גבוה  וחולים,    44-נכון להיום כ  – קורונה  

 כולל לבני נוער. 

 . התנגדויות מצד ח"א, גבולות וצאלים  בדיונים על , ואנחנו בשלב האחרון לאישור התב"ע –  אתר דיה

 בעוד כחודש. שנושא ההתנגדויות ייפתר, ונוכל לצאת למכרז בינלאומי  מתוכנן
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, בכוונה לשתף תושבים בקבוצות  לנושא פיתוח עסקי באשכולנקיים זום    27/2/21בתאריך    –   פיתוח עסקי 

 אשכול. למועצה ולטובת תושבי , כבסיס כלכלי על מיזמים עסקייםחשיבה 

ממושב עין הבשור, ובתפקידה זה    דקלה קצוני  :נבחרה לנהל את האגף    –   מנהלת אגף תכלול ופיתוח

 שמסיימת את תפקידה כמנהלת האגף האסטרטגי. שיהיה בהצלחה לרננה ולדקלה. תחליף את רננה 

 

 -   דודי אלון

ת  ולהכין תשתי, במטרה  את סוגי הפסולת השונים  וןסקר בין החקלאים לאפי   מתבצע  –  פסולת חקלאית

 חקלאית. למענים מתאימים לסוגי הפסולת ה

 .  שיתוף עם רננה מנהלת אגף אסטרטגיהב  ,מוצגות לישובים התוכניות  – תוכניות פל"ח 

 .  טווח הקצר והארוךבבמתחם, המתאימים השימושים חשיבה על ל  ,הוקם צוות מועצתי  –  מתחם הבשור

 

 -   "פברואר יוצא מהכלל" 

 (,  המרכז הקהילתי )ומיכל עוזיהו   ( השירותים החברתיים)אלפרן  ליאורה  

 אנשים עם מוגבלויות.המודעות לתוכניות "פברואר יוצא מהכלל", שהוא חודש חשפו לחברי המליאה את 

 

   –  30/12/20מיום  18#2020אישור פרוטוקול מליאה  .2

 

 

 

 

 

 

 –  שאילתות  .3

 נתן במליאה הבאה. יתאתר דיה, בעניין , תשובת ראש המועצה לשאילתה של תמיר בוקובזה

 

 –מוזמנת דורית 'אלקסיר' – הצגת סקר שביעות רצון תושבים  .4

  להציג  ניסיון ונעשה להגיע,  מדורית  נמנע לצערנו  המליאה. לחברי  הסקר את   תציגו  תגיע שדורית תוכנן

 קרובה.  במליאה  הסקר  של פרונטלית  הצגהל  תוזמן ודורית   ,צלח  לא   הניסיון בזום. הסקר  תוצאות את

 

 –  מוזמן עו"ד חי. ]נדחה למליאה קרובה[ - ועדים מקומיים  .5

 

 

 

 

 

 

 

 11#202-1-1החלטה מס' 

 . 30/12/20מיום  18#2021מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות, את פרוטוקול מליאה 

 . 2 –, נגד  0 – , נמנעים 15 –בעד 
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 –  אישור תב"רים .6

 רשימת התב"רים כלהלן : מבקשת מהמליאה לאשר את כבי 

    1#2021תברים למליאה 

 הפרוייקט  ישוב  מס' מחלקה 
סכום ב ₪  

 שאושר 
הגדלה  
 ₪  -הקטנה ב

ד  סה"כ  
ע
ב

 

ע
מנ

נ
ם

י
 

ד 
נג

 

 גבולות  160 הנדסה
תשתיות להרחבת  

 ישוב גבולות 
4,260,500 214,000 4,474,500 18 0 0 

 160הסבר 
  - , התחייבות היישוב 1,472,500 - והשיכון משרד הבינוי 

 ( 214,000)הגדלה ב 3,002,000
   

 גבולות  1099 הנדסה

שיפוץ  -גבולות 
ושידרוג בריכת  
שחיה מחוממת  

 ובריכת פעוט

3,000,000 -2,500,906 499,094 19 0 0 

 1099הסבר 
₪(, קרנות    ₪2,500,000 )הקטנה ב   0 - התחייבות הישוב 

₪(. השיפוץ בוצע ישירות    ₪906 )הקטנה ב  499,094 -המועצה  
 דרך הקיבוץ 

   

 חלוציות  1236 הנדסה
בריכת  -חלוציות 

 שחייה לישובים 
100,000 1,400,000 1,500,000 17 0 0 

    ( ₪1,400,000 )הגדלה ב  1,500,000 - קרנות מועצה  1236הסבר 

 אוהד  1274 הנדסה
תכנון   - אוהד 

תשתיות ופיתוח  
 נחלות  70-ל

0 500,000 500,000 18 0 0 

    ₪    500,000 - התחייבות הישוב  1274הסבר 

 מועצה  1275 הנדסה
מימון שיפוץ חדר  

שחר   - מורים 
 אשכול 

0 100,000 100,000 19 0 0 

    ₪  100,000 - משרד החינוך  1275הסבר 

 0 0 19 40,000 40,000 0 חישוף צמחייה  מועצה  1276 ביטחון 

    ₪  40,000 -משרד הביטחון   1276הסבר 

    7,113,594 246,906- 7,360,500 סה"כ :       

 

 

 

 

 11#202-2-1החלטה מס' 

 רשימת התב"רים לעיל. , את ללא מתנגדיםמליאת המועצה מאשרת  

 התב"ר. תוצאות ההצבעה על כל תב"ר רשומות לצד 
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 –  תפקידי סגן ראש המועצה  .7

 . הצעה לתפקידי סגן ראש מועצה אזורית אשכולהמליאה  אישורהובאה ל

 . = סמכותאחריות  : שהתקיים הובהר בדיון  

 להלן ההצעה : 

 
 –תפקידים ותחומי אחריות נוספים 

 ניהול תחום החקלאות.  •

 ניהול רכז החקלאות המועצתי.  •

 נציג המועצה במו"פ החקלאי המשותף.  •

 ניהול מתחם הבשור.  •

 קטנים. מחזיק תיק עסקים  •

 מחזיק תיק הבריאות.  •

 מחזיק תיק איכות הסביבה.  •

 מחזיק תיק דת.  •

 מחזיק תיק רכש, מכרזים, ביטוח וגינון.  •

 מחזיק תיק תחברה ורכב.  •

 מחזיק תיק ועדות המועצה.  •
 

 – החלפת הסגן הקודם בוועדות המועצה 

 סגן ראש המועצה בהנהלת המועצה.  •

 . יו"ר ועדת מכרזים  •

 יו"ר ועדת הנחות בארנונה.  •

 גן ראש המועצה בוועדת משאבי אנוש. ס •

 חקלאית. הוועדה יו"ר ה •

 יו"ר ועדת אתרי מורשת.  •

 סגן ראש המועצה בוועדת מל"ח.  •

 סגן ראש המועצה בוועדת רכב.  •

 יו"ר ועדת קליטה.  •

 סגן ראש המועצה בוועדת תנועה.  •
 

 – החלפת הסגן הקודם בהנהלות תאגידים 

 חבר הנהלת החברה הכלכלית.  •

 המרכז הקהילתי. חבר הנהלת  •

 נציג המועצה בוועדה מרחבית נגב מערבי.  •
 

 – זכויות חתימה 

 . , בכפוף לכללים המחייביםזכות חתימה בשם מ.א אשכול •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1#2021-3-1 החלטה מס'

 כפי שרשומים לעיל,  את תפקידי סגן ראש המועצהללא מתנגדים מאשרת  מליאת המועצה 

 . , בכפוף לכללים המחייביםלרשימת מורשי החתימה בשם מ.א אשכול צרופו של דודי אלון  לרבות  

 . 0 –, נגד  0 – , נמנעים 21 –בעד 
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 –  ( אש"ח 850חלוקת תקציב מפעל הפיס )  .8

 מפעל הפיס לישובי המועצה כלהלן : המליאה הצעת הוועדה לחלוקת תקציב  אישורהובאה ל

 
 3/12/20בחינה לקול קורא מפעל הפייס מתאריך סיכום ישיבת ועדת  

 
 : ניר ים, כבי שקולניק, בוריס נמירובסקי , ליאורה אלפרן, יהודית מימון, דני ברזילי,  משתתפים  
 שרון בסיל. 

 
הוועדה דנה בבקשות הישובים לתמיכה מכספי מפעל הפייס בהתאם לקריטריונים   : סיכום הישיבה 

 שפורסם לישובים. שנקבעו בקול קורא 
 

 התמיכות שאושרו : 
 

עלות   מהות הפרויקט  שם הישוב 
 הפרויקט 

תמיכה  
 מאושרת 

 נימוק הוועדה 

הצללות ומתקנים   גבולות 
 לגן שעשועים 

בתהליך קליטה, קיים   7ישוב + 170,000 200,000
צורך, מיעוט תמיכות בשנים  
 האחרונות )יש צורך בהיתר( 

שיקום פינת ישיבה   צוחר 
 דואר  

במיקוד מיוחד    7ישוב קהילתי + 58,000 58,000
 צורך גדול בשיפור פני הישוב 

נמצא בהליכי קליטה   7ישוב + 170,000 222,700 שדרוג גן שעשועים  שדה ניצן 
 והרחבה. )יש צורך בהיתר( 

מסלול נינג'ה   תלמי אליהו 
 לילדים 

ליטה,  , נמצא בהליכי ק   7ישוב + 170,000 193,413
₪   170,000קיבל בשנה שעברה 

ממשרד הפנים לגן משחקים. )ניתן  
 לבקש פטור מהיתר( 

לא קיבל תמיכות בשנים    7ישוב + 170,000 200,000 שיפוץ מועדון  צאלים 
האחרונות. )יש היתר כחלק  

 מפרויקט גדול( 

 אבשלום 
 

שביל הליכה  
 סביבתי ופיתוח 

במיקוד. נמצא בהליך  ישוב קהילתי   158,000 158,000
 קליטה מאסיבי. 

)אם יתקבל יתבצע באמצעות  
 הקבלן שכבר בשטח( 

 896,000   סה"כ  
 

 

 
על הימצאותן של יתרות בתקציב מפעל הפיס     2020לאחר עדכון של כבי לגבי תקציב מפעל הפיס 

 ישובים. ₪ ובכך לאפשר תמיכה לשישה   900,000, הוחלט להגדיל את התקציב לשנה זו לכ 2020
 

 :  החלטת הוועדה 
הישובים שיקבלו תמיכה בסבב הנוכחי  בהתאם החלטת הועדה ובכפוף לקריטריונים שנבחנו :   .1

   . צאלים, אבשלום, צוחר, שדה ניצן, תלמי אליהו, גבולות 
 

ישובים נוספים שהגישו בקשות ועמדו בתנאי הסף: בני נצרים, חולית, מבטחים, נווה, עמיעוז,   .2
 פריגן, שלומית, תלמי יוסף. 

 
המועצה באמצעות אגף ההנדסה ובסיוע שרון יפנו לישובים לצורך קידום הפרויקטים, בהינתן   .3

וב לבחון את  שאחד הפרויקטים שנבחרו לא יצא לפעל מכל סיבה שהיא , תתכנס הוועדה ש
 העברת התקציב לישוב אחר. 

 

 

 

 1#2021-4-1 החלטה מס'

 כספי מפעל הפיס לישובים, הצעת הועדה לחלוקת מאשרת ללא מתנגדים את מליאת המועצה 

 .0 – , נגד 0 – , נמנעים 19 –בעד          . כפי שרשומה לעיל 
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 –  אישור חוק עזר לסלילת כבישים ומדרכות .9

 אישור המליאה.  לסלילת כבישים ומדרכות הובאה להצעת חוק העזר 

 חוק העזר על תושבי המועצה.  בדיון שהתפתח עלתה סוגיית ההשפעה האפשרית של  

,  לעריכת שינויים )ככל שיידרשו(או / וחשיבה נוספת  הסבר נוסף ו/או ללהחזיר את הצעת החוק ל –  סוכם

 טרם הבאתו לאישור המליאה. 

 

 - סעיפים נוספים לסדר היום  .10

 חברת טלרן.    –הגדלת חוזה קבלן  - א' -10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 גדי ירקוני                                                            ניר ים                     
 ראש המועצה                                                  מנכ"ל המועצה

 

                  

 22/2/21 :  בתאריך אושר                                  

 1#2021-5-1 החלטה מס'

 תשתיות , לפרוייקט חב' טלרןהגדלת חוזה עם  , ללא מתנגדיםמליאת המועצה מאשרת  

 ש.ח.   786,740ע"ס    34%. ההגדלה בשיעור יח"ד בכרם שלום   22   ופיתוח 

 . 0 –, נגד  0 – , נמנעים 20 –בעד 

 


