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 1220/6/14 – מיום 1220#6 מס' הנהלה פרוטוקול
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     .מידע  .1

 

 – גדי ירקוני 

השבוע התקיימה ישיבה עם תושבים שביקשו להיפגש ולדון בנושא הממ"דים. התושבים עודכנו   :  ממ"דים 

בהמשך יצא גם עדכון לציבור הרחב.  בניסיונות אנשי המועצה למול כלל הגורמים לקדם את הנושא. 

במקביל, מנסים לאתר דרכים  נעשית בימים אלו עבודה למיפוי פערי המיגון והיא תוצג לכשתסתיים. 

 פות להקלה על תושבי המועצה בבניית ממ"דים, כמו לדוגמה בקבלת ההיתרים.  נוס

המועצה מחפשת להתקשר עם חברת לובי חדשה שתפתח דלתות ותסייע לנו לקדם נושאים   :  שתדלנות

 משמעותיים בכנסת.  

ם  אנחנו מתכוונים לתת דגש נרחב על עניין מס רכוש. אנחנו נמצאים בקשר עם ועדת הכספי  :  מס רכוש

יש נזק היקפי בחקלאות, שנובע  של להביא להכרה בישובים ובאנשים שלא עבדו במהלך ימי הלחימה.  

 לדוגמה מאי היכולת להשקות או לדשן את האדמה, וגם על זה אנו מבקשים פיצויים לאנשינו.  

כביש   :  אנו רוצים להתמקד בעבודה מול הממשלה החדשה בשלושה תחומים עיקריים  :  ממשלה חדשה

   , ממ"דים והשפד"ן שלא יהיה ע"ח החקלאים.  232
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   –  התייעצות  .2

התקיים שיח על הזזת המועד של המליאה הבאה בשל כנס של חברי מליאה    -   9#2021מועד למליאה  

להקדים את המליאה הקרובה לתאריך    -במועצות האזוריות, ומסיבות סוף שנה במערכת החינוך. סוכם 

 .  21/06/21-ה

 .  קרובהלבקשת חברות וחברי ההנהלה, דיון על תפקוד הוועדות יתקיים בהנהלה   - עבודת הוועדות 

 

 -  4/5/21מיום  5#2021ור פרוטוקול הנהלה איש .3

   החלטה:

 .   4/5/2021מיום  5#2021ההנהלה מאשרת את פרוטוקול ההנהלה  

 

 –  ועדות המועצה  .4

 :  התקיים דיון על חוסרים בוועדות המועצה, כדלהלן 

התקבלה הסכמה בגין הצורך להוספת חבר מליאה נוסף לישיבות הנהלת   :  הנהלת מליאת המועצה

, מקרב המושבים. ייצא קול קורא ולאחריו יבחרו חברי המליאה את המועמד המתאים ברוב  המליאה

קולות. התקיים שיח על הרכב חברי הנהלת המליאה, ועמדת חברי ההנהלה היא שהנוכחים בישיבה זו  

ייצא קול קורא להוספת חבר מליאה להנהלה    -סוכם  קטוריאלי של המועצה. וסצריכים לייצג חתך אזורי 

 מספר והרכב חברי הנהלה והקול קורא יותאם להחלטה[. קיימת החלטת מליאה על ]  . מקרב המושבים

  חברי מליאהייצא קול קורא לשלושה    -סוכם חסרים שלושה חברים בוועדת המכרזים   :  ועדת מכרזים 

 לוועדת המכרזים.  

 סגן ראש המועצה, דודי אלון, הביע רצון וצורך באנשי מקצוע מקרב הציבור בוועדה,    :  ועדה חקלאית

שר את מנהל החקלאות  א. בנוסף, יש לבתחומי הלול, המטע והירקות  על מנת לתת לה ערך מוסף 

להיות חבר בוועדה זו  חבר ההנהלה, השי רובין הביע נכונות החדש, אוהד בן גיגי, כחבר בוועדה. 

ייצא קול קורא לשני חברים לוועדה חקלאית, ואישורו של מנהל החקלאות,    -סוכם  כמומחה ללולים. 

 אוהד בן גיגי, יובא לאישור המליאה.  

 .  לחברי המליאה ייצא קול קורא  - סוכם ישנו צורך של חבר נוסף בוועדה זו.   :  ועדה נגע הסמים 

, את אוהד בן גיגי מנהל החקלאות, ואת דקלה  2יש לאשר את נועם גל בתור רמ"ט מספר  :   ועדת מל"ח

 השלושה יובאו לאישור המליאה.   - סוכם קצוני, מנהלת אגף האסטרטגיה לוועדה זו. 

לוועדה יובא   צירופו -סוכם  .  יש לאשר את מהנדס המועצה, בוריס נמירובסקי לוועדה זו  :  ועדת הקצאות 

 .  לאישור המליאה

, עד אשר לירון, מנהל  יש צורך לאשר את קצין הבטיחות החיצוני של המועצה לוועדה זו :  ב רכועדת 

מחלקת התחבורה, יסיים את קורס קציני הבטיחות שהוא עובר. בנוסף, נשאף להוסיף חבר מליאה  

הוספת קצין הבטיחות לוועדה זו יובא לאישור   -סוכם    לוועדה זו על מנת לחזק בה את הציבוריות.

 המליאה. במקביל, ייצא קול קורא להצטרפות חבר מליאה לוועדה זו.  

יש צורך לצרף לוועדה זו  מדובר בוועדה גדולה מאוד עם אחריות רבה. :  ועדת תנועה ובטיחות בדרכים 

המועצה, קב"ט מוסדות   מספר נציגים: קצין בטיחות, מנהל התחבורה, מהנדסה המועצה, סגן מהנדס

 צירוף בעלי התפקידים שתוארו לעיל, יובאו לאישור המליאה.   - סוכם חינוך ונציג מאגף החינוך. 

ועדת בחינה זו ועדה שמשרד הפנים חייב אותנו בכינוסה, בכל מיון כ"א לתפקידים   :  ועדת בחינה

הסף, עובר בחינה של ועדה זו,   במועצה. כל אדם שמעוניין לעבוד במועצה, עונה על מכרז ועומד בתנאי
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הרכב הוועדה משתנה בהתאם לתפקיד שאליו מתמיין  המורכבת ממספר נציגים מהמועצה ומחוצה לה. 

, ובכל הרכב משתנים הגורמים הנוכחים. לעתים ראש המועצה נוכח בוועדה ולעתים הסגן,  המועמד

, וקובע כי במקום גורמים חיצוניים  כיום, מחיל משרד הפנים רפורמה על נוהל זההמנכ"ל או מנהל אגף. 

אנו מעוניינים להכשיר  נציגי ציבור מהמועצה. רבים שמרכיבים את הוועדה, ניתן להרכיבה באמצעות 

ייצא קול קורא לשישה או שבעה נציגי ציבור   - סוכם שישה או שבעה נציגי ציבור לתפקיד בוועדה זו. 

 בוועדה זו.  

יש לאשר את קרי לי טל, מנהלת העמותה לקידום תושבי אשכול, ואת מיכל עוזיהו,   :  ועדת מלגות 

 צירופן של קרי לי טל ומיכל עוזיהו יבוא לאישור המליאה.   -סוכם  מנהלת המרכז הקהילתי לוועדה זו.  

 

 –  תב"ריםאישור  .5

 גזברית המועצה, כבי שקולניק, הביאה לעיון חברות וחברי ההנהלה את השינויים בתב"רים כדלהלן:  

 7#2021תב"רים למליאה 

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 
הגדלה  
 ₪  -הקטנה ב

 סה"כ  

 125 הנדסה 
שדי  

 אברהם 
יח'ד   24תשתיות 

 ש.אברהם 
4,054,655 588,127 4,642,782 

 125מימון 
)הגדלה( קרנות מועצה   1,496,000  -משרד הבינוי והשיכון   3,092,127  -השתתפות הישוב 

- 54,655 

 2,350,700 639,000 1,711,700 נחלות  37תשתיות ל -נווה נווה  1017 הנדסה 

 )הגדלה(              1,900,700 -משרד הבינוי והשיכון  450,000  -השתתפות הישוב  1017מימון 

 35,582,935 1,100,000- 36,682,935 22011בית ספר יסודי   מועצה  1138 הנדסה 

 1138מימון 
משרד   1,458,593 -)הקטנה( תרומות  10,900,000 -הלוואה  16,190,782 -מפעל הפיס 

 35,128  -משרד התחבורה  6,998,432 -החינוך 

 גבולות  160 הנדסה 
תשתיות להרחבת ישוב  

 גבולות 
4,474,500 762,600 5,237,100 

 )הגדלה(  2,235,100משרד הבינוי והשיכון     3,002,000השתתפות הישוב   160מימון 

 47,813,517 889,727 46,923,790 סה"כ :       

 

 :   החלטה

 לאישור המליאה.    תובא  לעיל תב"רים רשימת ה

 

 –  2022נוסח מתוקן לצו ארנונה  .6

בדיון הקודם על צו הארנונה עלתה בקשה לשנות את ההגדרות של חלק מהסעיפים. גזברית המועצה,  

כבי שקולניק, תיארה כי לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי, לא ניתן להיכנס להגדרה ספציפית מאחר  

עוד צוין, כי התעריפים  לט שלא לשנות את ההגדרות הקיימות.  ומשרד הפנים מקשה בנושא. לכן, הוח 

הגדרה נוספת שנתבקשה הגזברית לבחון היא הגדרה  לשיווק ומסחר למשרדים נמוכים באופן יחסי. 
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ספציפית לשטחי מטווחים. לבדיקתה, אין הגדרה שכזו ובצו הארנונה הבא יעשה ניסיון לנסח הגדרה  

חברות וחברי ההנהלה, צורפו דו"ח חיובי ארנונה לפי סיווגים, טבלת   לחומרים שהובאו בפנילעניין זה.  

מינימום ומקסימום לחיובי ארנונה, וצו ארנונה מבוקש. גזברית המועצה נתבקשה להוסיף לצד חיובי  

המינימום והמקסימום את החיובים בפועל של המועצה לשם ההשוואה. כלל החומרים יובאו לעיון חברי  

ה, לתאר את השינויים שבין צו הארנונה הקודם לחדש. צוין, כי שינויים אלה יהיו  עוד נתבקשהמליאה. 

ברורים יותר לאחר סקר המדידות שנערך במועצה בימים אלו, ולכשיגובשו התובנות הן תובאנה לעיון  

 חברי המליאה.  

   החלטה:

   המליאה.  צו הארנונה המעודכן יובא לאישור 

 

 –  2021תוכנית שימושים מפעל הפיס  .7

 , כדלהלן : 2021הובאה בפני חברות וחברי ההנהלה הצעה לשימושים בתקציבי מפעל הפיס לשנת 

 6#2021להנהלה   2021מפעל הפיס 

 סכום מומלץ    הבקשה: המבקש: תחום: 

תרבות  
 וספורט 

 חגית 
חלונות שלאור בלאי של השנים   4 –החלפה של חלונות באולם סביון  

מחר אמורה לקבל    –מקור מפגש של ציפורים בלתי ניתנים לתיקון והם 
 הצעת מחיר 

                -    

    
יש צורך דחוף בשני מזגנים, כיור נירוסטה לסדנאות    –מרכז נוער 

₪ )יש הצעות   27,000עלות של  –אומנות ופתיחת דלת חדשה בקיר 
 מחיר( 

                -    

 הנדסה    
לבצע בדיקת תקינות ולבצע   –הדיונה מגרשים בחבל שלום ליד 

 תיקונים בהתאם בכדי שילדי החבל יוכלו להשתמש ולהנות מהם 
       

200,000  

 בור ספוגים וטרמפולינות   –אולם בסין   הנדסה    
       

100,000  

    
במצב קשה ממש עלות   –החלפת מושבי האולם   –אולם תרבות אשכול 

₪ נשמח להתחיל כבר השנה עם התקציב   1,000,000מוערכת  
 שישאר 

                -    

 רכישת אוטובוס  תחבורה   תחבורה 
       

180,000  

 ליאורה  רווחה 
ושירות פרה רפואי למרותקי    שירותים למרותקי בית )טיפול פסיכוציאלי

 בית( 
                -    

תרבות  
 וספורט 

מרכז  
 קהילתי  

 סקייט פארק 
    

1,000,000  

קול קורא  
 מועצתי 

 קול קורא לישובים  מועצה 
    

1,000,000  

 פעילויות 
רווחה  
 וחינוך 

 15%פעילויות רווחה וחינוך  
       

310,000  

    -                 9 -מדפסות לגני ילדים  9 -ילדים מחשבים לגני  יודן  מחשוב 

 שיפוצי קיץ גנים ביתד  חינוך   חינוך 
       

100,000  

 הגדלת תב"ר כיבוי אש  אולמות    
         

60,000  

 חינוך  יח' נוער 
שיפוץ: בתהליך לפתיחת מוסד במפעל הפייס,  -יחידת קידום נוער 

אלף ₪  220ע"ס   –בוריס מהנדס המועצה  מצורף פירוט מאושר ע"י 
 אלף נבצע לפי סדרי עדיפויות  120בשלב זה רק 

       
120,000  

 9 -מדפסות לגני ילדים  9 -מחשוב מוסדות חינוך מחשבים לגני ילדים  חינוך    
         

50,000  
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 חינוך     
  100אלף מרחבי למידה נועם בנים  80הצטיידות גלובלי מוסדות חינוך:  

 אלף ₪ מרחבי למידה כיתות ב' בשחר אשכול.  
       

180,000  

      
    

3,300,000  

 

התקיים שיח סביב קריטריון שהתווסף לתנאי הסף להגשת קול קורא, והוא אישור תקציב הוועד המקומי  

בקשות להגשת הקול הקורא לא התקבלו בגין קריטריון זה.   5-בישובים, והגשת הדו"חות הכספיים. כ

מו  גיבוש הקריטריון נעשה תוך התייעצות עם היועץ המשפטי של המועצה, שלא ראה מניעה ביישו

נקיים התייעצות ונחליט האם להסיר את הקריטריון של   2022כתנאי סף. לקראת הקול הקורא של שנת 

אישור תקציב וועד מקומי והגשת הדו"חות הכספיים או להשאירו כתנאי סף. חבר ההנהלה ידידה  

נס ועדים  הוכמן, נתן לדוגמה את בני נצרים, כמי שהקפיא מצב בענייני הוועד המקומי, עד לקיומו של כ

מקומיים והסדרת הנושא. לדבריו, הישוב נפגע מקריטריון זה כאשר לא יכול היה לגשת לקול הקורא.  

ראש המועצה הוסיף כי הוועדה לבחינת הקולות הקוראים אמורה להתכנס בשבוע הבא, ולכשיתקבלו  

 החלטות הן תובאנה לעיון ההנהלה והמליאה.  

   החלטה:

 ובא לאישור המליאה.  ת 2021ל הפיס תוכנית השימושים בתקציבי מפע

 

 -   21/6/21בתאריך   9#2021סדר יום למליאה  .8

    מידע. .1

 .  שאילתות  .2

      .24/5/21מיום  7#2021אישור פרוטוקול מליאה  .3

 . 2/6/21מיום  8#2021אישור פרוטוקול מליאה  .4

 וועדים מקומיים.  .5

 . 2022צו ארנונה  .6

 הקצאה לטווח ארוך לעמותת "לא מפקירים".                                 .7

 .                           2020המרכז הקהילתי  –דוחות כספיים אישור   .8

 .                          2020החברה הכלכלית  –דוחות כספיים אישור   .9

 אישור תב"רים.            .10

 . 2021תוכנית שימושים מפעל הפייס  .11

 וועדות המועצה.  .12

   החלטה:

 .  9#2021אושר סדר היום למליאה 

 

 

 

 גדי ירקוני                                                            ניר ים                     
 ראש המועצה                                                  מנכ"ל המועצה

 

 19/7/21 :  בתאריך אושר                                  


