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 :  מידע  .1

 

 – גדי ירקוני 

הכוונה היא לנסח יעדים  .  2022המועצה נכנסת למרתון בנושא תוכניות העבודה לשנת    –תוכניות עבודה  

 ומטרות שיעזרו לנו לדייק את העבודה השוטפת. ייעשה ניסיון לקשר בין התקציב לבין תכנית של כל אגף.  

הייעוץ    –   טארא תכנית אסטרטגית בשיתוף   מובילים עם חברת  גם בתהליך שאנחנו  אנחנו מתקדמים 

 . נוציא סיכומי ביניים כבר השבוע או בשבוע הבא על המפגש שהיה ועל המשך התהליך.  טארא 

אנחנו מפעילים לחצים על הממשלה על כספים שאנחנו אמורים לקבל בשוטף ובקולות    –   תקציבי ממשלה 

 קוראים. מקווים לבשורות בהקשר זה בהקדם.  

 

 – דודי אלון 

 יש כרגע   במועצהמסגרות החינוך חזרו לשגרה, כולל החוגים והצהרונים.    כל – במועצה  וחינוך  קורונה

 . הוראה  צוותי 2 ביניהם, מבודדים  55-ו  חולים 24 יש הספר  בבתי .  ישובים  מעשרה קורונה  חולי  41-כ

     לא.  לדעתי :    דודי-ת?   מהמועצה מאושפזים  או   קשה  במצב  חולים יש האם :   תמיר-ש

 

 -  שאילתות  .2

למשוך את השאילתה    ביקשנוהתשובה לא מלאה, ולא הועמק בה כמו שצריך, ולכן  :  הקדמה ניר 

 . והמענה שניתן  השאילתא  מוצגתשהתפתח הדיון לאור , אך  ולהביא אותה במסודר למליאה הבאה

   

 דנה אדמון   –ש 

במועצה   השחיה על השאילתות ולמי שבריכות  המצפה לתגובת הממונה למען הסר ספק זוהי שאילתא 

בגוש צוחר מתקצבת כיום המועצה בסכום של   את הבריכה הנמצאת תודה.  -נכנסות תחת תחום ניהולו  

מים לפי תעריף   -ש"ח בשנה. בנוסף למיטב ידיעתי, משלמת חשבונות עבור המפעיל    250-350.000כ

ה כמות המנויים קטנה מאוד ולאחרונה יותר מתמיד הבריכה מלאה  כפי הנרא ש"ח וחשמל. 1.8של 

על פי הדיווח של המפעיל ברשתות החברתיות לאור תלונותיהם של   ברוחצים שאינם תושבי המועצה.

ש"ח   12.000מנויים. אם דיווח זה מדויק יוצא שהמועצה משקיעה כ  26תושבי גוש צוחר ישנם השנה  

ם הוא אינו תושב המועצה משלשל לכיסו את שווי מכירת הכרטיסים  בתושב,זאת תוך כדי שהמפעיל שג

 שנים האחרונות.   5מצ"ב דיווח תקצוב שנתי של המועצה בבריכת צוחר ב לרוחצים חיצוניים למועצה.

  - אבקש לשאול 

 . כמה מנויים רשומים לבריכה בגוש צוחר ? 1

וכמה   או לתושבי המועצה ? /ו   נמכרים בבריכה לתושבי גוש צוחר . כמה כרטיסים חד פעמיים 2

 לתושבים חיצוניים ? 

. האם הופעלה גביית אגרת ביוב בבריכה בצוחר כפי שעדכנו את יתר הבריכות השנה ? וכיצד  4

 לבריכות ?  מחושבת אגרת הביוב

את כל הבריכות הציבוריות בתחומה ? ומשווה את תעריפי   . מדוע המועצה לא מתקצבת באופן שוויוני5

 המים לתשלום ? 

למיטב הבנתי מטרת הסיוע של המועצה להפעלת הבריכה בצוחר היא לשרת את תושבי   -לסיכום  

לאור תלונות   המועצה ולאפשר להם לרחוץ בבריכה בחודשי הקיץ החמים. מטרה ראויה ומבורכת. 
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לכאורה, המצב בשטח הוא    התושבים, העולות גם ברשתות החברתיות, נראה כי מטרה זו אינה מושגת.

משקיעה את התקציבים בבריכה לטובת רוחצים חיצוניים וזאת מתוך שהמפעיל, על מנת   שהמועצה

 תודה  למקסם את רווחיו, מארגן באופן אקטיבי מכירת כרטיסים לרוחצים שאינם תושבי המועצה.

 

 דודי  - ת 

לשולחן   הבגלל מיקומה במתחם הבשור הגיע   בריכת צוחר אין אחראי בריכות במועצה.  - להקדמה 

 הסגן.  

הזכיין פר מנוי או   . הבריכה מופעלת עי זכיין בחוזה )מצורף החוזה למייל ( המועצה לא התקשרה עם1

 פר מכירת כרטיסם.  

הזכיין פר מנוי או   . הבריכה מופעלת עי זכיין בחוזה )ניתן לצרף את החוזה( המועצה לא התקשרה עם2

 טיסם. פר מכירת כר

 . בריכת צוחר אינה מחוייבת באגרת ביוב . 4

 כללי על בריכות.   . יש לקיים דיון בנושא הנושא לא נידון למיטב ידעתי באופן 5

 

 -  המשך  דיון

חוזה שנחתם לפני כשנתיים מסתיים בחודש מאי הקרוב. ככל הנראה יהיה מפעיל חדש. בחוזה  ה:   דודי

היכנס לספרים של  ים שבאפשרות המפעיל למכור. לא ניתן לאין התייחסות לכמות המנויים או הכרטיס 

 הלקחים מהחוזה הנוכחי הופקו וייושמו לקראת המכרז הבא.   זכיין פרטי, שמקושר עם חוזה למועצה. 

 : מבקש לצרף את הדיווח השנתי ואת החוזה שנחתם לעיון חברי המליאה.    תמיר

 : מבקשת שהתשובה המלאה תירשם בפרוטוקול.   דנה

 

 -   21/08/16מתאריך  #202111אישור פרוטוקול מליאה  .3

 .  ן ויבא למליאה קרובה לא עלה לדיו הסעיף 

 

 -   30/08/21מתאריך  12#2021אישור פרוטוקול מליאה  .4

 לא עלה לדיון ויבא למליאה קרובה.   הסעיף 

 

 -  2021אישור דו"ח סקור חצי שנתי   .5

,  תחשיב מענק האיזון שהמועצה מקבלת ממשרד הפנים בהתבסס על נתוניה את  הציג  רו"ח אלון מררי  

. אלון מציין כי המועצה עמדה בתקציב ולא חרגה  2021של שנת  הראשון  ואת הדו"ח הכספי הסקור לחציון  

 שיש חוסר בהכנסות מארנונה בשל שינוי שיטת הרישום של משרד הפנים לבסיס מצטבר.   למרות ממנו, 

 

 

 

 

 

 

 

 1#20213-65-1 החלטה מס'

 . 2021הכספי הסקור לחציון הראשון של שנת הדו"ח את המועצה מאשרת ברוב קולות את מלי

 0 - , נגד 1 – , נמנעים 23 – בעד 
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 –  הוועדות  עבודת על דיון .6

 

 :   בחירה של חברים לוועדות /. השלמה 6.1

.  המוצעים להצטרף לוועדותמצוינים שמות האנשים    בהלחומרים שקיבלו חברי המליאה צורפה טבלה,  

   ,  מריו ברק מקיבוץ ניר יצחק )  המועמדים שהוצעו  שנייש לבחור אחד מבין  בתחום הלול  לוועדה החקלאית  

 ,  שלבים   2-ההצבעה תערך ב הציגו את עצמם לחברי המליאה.. מריו ובני ( בני חסון מקיבוץ כיסופים

 . שהוצעו לוועדות השונות  אישור רשימת המועמדיםשלב א' בחירה בין מריו לבני, שלב ב' 

 

   

 

לא נשמעו  , וכיוון ש המועמדים לוועדות כל אחד מעניין  לדבר, להעיר ולהתייחס ל התאפשר לחברי המליאה  

 החלטה. הקבלת התייחסויות עברנו לשלב  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1#20213-66-1 החלטה מס'

 . המועצה מאשרת ברוב קולות את מינויו של בני חסון לוועדה החקלאיתאת מלי
 

 

 

 

 

 

 

 

 1#20213-67-1 החלטה מס'

   .הצטרפות החברים הבאים לוועדות המועצהאת המועצה מאשרת פה אחד את מלי

 . 0 –  נמנעים  , 0 –  נגד ,24 – בעד 

 כממלאת מקום  –  סילביה גרין –חברת מליאה  – וועדת מכרזים  .1
 איתן אהרון   –חבר מליאה  – וועדת איכות הסביבה  .2
 אוהד בן גיגי  – מנהל חקלאות  –וועדה חקלאית  .3
 בני חסון  –נציג ציבור לול   –וועדה חקלאית  .4
 יהונתן צוויג   –נציג ציבור ירקות  –וועדה חקלאית  .5
 דקלה קצוני   –אגף אסטרטגיה   –וועדת אתרי מורשת  .6
 דליה כורם   –אגף הנדסה   –וועדת אתרי מורשת  .7
 נועם גל  –  2רמ"ט   –וועדת מל"ח  .8
 אוהד בן גיגי  –מנהל חקלאות  –וועדת מל"ח  .9

 דקלה קצוני  –פינוי אוכלוסיה  –וועדת מל"ח  .10
 בוריס נמירובסקי  –מהנדס מועצה  – וועדת הקצאות  .11
 אבנר ק.בטיחות   –קצין בטיחות בתעבורה  – וועדת רכב  .12
 אבנר ק.בטיחות  – קצין בטיחות בתעבורה   –וועדת תנועה ובטיחות בדרכים  .13
 לירון כהן – מנהל תחבורה  –וועדת תנועה ובטיחות בדרכים  .14
 בוריס נמירובסקי  –  מהנדס מועצה –וועדת תנועה ובטיחות בדרכים  .15
 שבתאי גבאי  –  אגף הנדסה  –וועדת תנועה ובטיחות בדרכים  .16
 אבי יאנוס  – מנהל אגף חינוך  –וועדת תנועה ובטיחות בדרכים  .17
 אלדד גד סעד   –קב"ט מוס"ח   –וועדת תנועה ובטיחות בדרכים  .18
 דודי אלון   –סגן ראש המועצה  – ועדת הנצחה  .19
 אושרה גבאי  –אתרי מורשת  – וועדת הנצחה  .20
 אלינוער פלג  – נציגת ציבור  – וועדת בחינה  .21
 סתיו כהן  – נציגת ציבור  – וועדת בחינה  .22
 יהונתן צוויג   –נציג ציבור  – וועדת בחינה  .23
 הודיה טרפה  –מרכז צעירים   – וועדת מלגות  .24
 לי טל -קרי   –נציגת עמותה  – וועדת מלגות  .25
 אושרה גבאי  –נציגת ציבור   – וועדת מלגות  .26
 טלי רויטמן  –נציגת ציבור   – וועדת מלגות  .27
 מיכל עוזיהו  –קהילתי מרכז   – וועדת מלגות  .28
 הילה קטרי  –רכזת התנדבות  – וועדת מלגות  .29
 הודיה טרפה  –מרכז צעירים   – וועדת מלגות  .30
 ידידיה הוכמן  –חבר מליאה  -  נציג בוועדה לתכנון נגב מערבי .31
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 :     התייחסויות 

 ים מקומיים. נציגי ציבור שהם גם חברים בוועד  )בחינה(,   מכהנים בוועדות השונותלבדוק אם  •

 נבחר ציבור. יו"ר וועדת החינוך צריך להיות לבדוק אם  •

 לבדוק הוספת חבר/ת מליאה לוועדה לנגע הסמים.  •

   . הוועדה הרלוונטית לא מתכנסת, ויש בעיה עם בני הנוער במועצה עם אלכוהול וסמים קלים   •

 אחת לרבעון צריך לקבל דיווח מהוועדות שהן מתכנסות ומתפקדות.   •

 סיכמנו שיהיה פורמט מסודר לדיווח.   •

: כל הוועדות החסויות לא   דודי -ת ?    : יש עוד ועדות שלא מתפרסמות חוץ מוועדת משאבי אנוש  תמיר-ש

 מתפרסמות.  

 

  :  דו"ח וועדת איכות הסביבה  6.2

 .  לא הוצג ויובא למליאה קרובה הדו"ח  בשל קוצר הזמן 

 

 אישור מדיניות המועצה בתחום רישוי עסקים )עינת(:   .7

מקווה שתהא יד ימינה של העסקים  חל בהצלחה לעינת בתפקידה בתחום רישוי העסקים במועצה.  אי  גדי 

 שרוצים לקבל רישיון עסק, ומי שלא ירצה רישיון עסק, לא יוכל להיות עסק במועצה.  

לרישוי עסקים הציגה  עינת   ואת עיקרי הרפורמה שהתווה משרד הפנים בנוגע  יש  במהות  .  את עצמה 

 ובריאות הציבור.    ,על פי התקנות שנקבעו בחוק בהיבטי ביטחון, בטיחות  ים עובד  יםשהעסק  להבטיח 

 .  מדיניות המועצה לרישוי ע"פ חוק רישוי עסקים כפי שצורפה לחומרים שקיבלו לעיון חברי המליאה  הוצגה

 

 

 

 

 

 :   התייחסויות 

 נים. ש 15. חובה לחדש אחרי : אין יותר רישיון לצמיתות  ? ת  : יש רישיון עסק לצמיתות ש

   . דיון פנימי במועצהעל זה מתקיים  בימים אלה :  ? ת  : מי הולך לבצע את הפיקוח ש

: ההגדרה מאתגרת, והיא אומרת שכל מה שהוגדר בצו רישוי עסקים    ? ת  : מה ההגדרה הברורה לעסק  ש

יזמים יגיעו לעינת והיא על  הוא עסק. לדוגמה, ארבעה חדרי אירוח לא מצריכים רישיון, אבל חמישה כן.  

 סמך שאלות מובנות תדע לענות האם נדרש רישיון עסק או שלא.  

 לטפל בזה במשרה מלאה.  : כרגע מספיקה עינת   ? ת  לקהבמח יהיו ש : כמה משרות  

או שזה משהו שקבוע בחוק ? ת יש לרשות מקום לקבוע נהלי עבודה לעסקים מסוימים   : : אנחנו    ש 

 כמועצה נצטרך לחשוב על מדיניות בנושא.  

 : אין התייחסות למיגון בחוק רישוי עסקים.   ש : באזור עימות כמו שלנו, יש מגבלות בחוק למיגון ? ת 

: אין קנסות. האכיפה היא   התייחסות לגביה של האכיפה ? אם יש ענישה תצטרך להיות גביה. תש : יש 

  אז אין גביה.     , שימוע לפני סגירה של עסק

 

 1#20213-68-1 החלטה מס'

   את המועצה מאשרת פה אחד את מדיניות המועצה לרישוי עסקים. מלי

 . 0 –  נמנעים  , 0 –  נגד ,24 – בעד 
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   -  אישור תב"רים .8

 :   תב"רים שלהלן אשר את הכבי מבקשת מהמליאה ל

    13#2021תברים למליאה  

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב 

 ₪
 שאושר 

הגדלה  
-הקטנה ב

 ₪ 
 סה"כ  

ד
ע
ב

ם  
עי

מנ
נ

 

ד
נג

 

 מועצה  1245 ביטחון 
שיפוץ מחסן חירום  

 2019אשכול  
   

85,000  
 113,870   198,870  20 0 0 

         35,000 -)הגדלה(, אגף ביטחון  163,870 -משרד הביטחון  1245מימון 

ראש 
 המועצה 

 מועצה  1305
קידום פרויקטים  
 לצמיחה כלכלית 

          -     200,000   200,000  18 0 3 

       )חדש( 200,000 -קרנות מועצה  1305מימון 

       398,870 313,870 85,000 סה"כ :       

 

 

 

 

 

 

   -  פרויקט מרכז יום לילד ולמשפחה  .9

בראיה לטווח ארוך,   . הפרוייקט מתוכנן, את יעדיו ומטרותיו ליאורה הציגה את הפרוייקט המתוכנן

לרכז את כל הגופים שפזורים   , צריך לרכז את כל הטיפול בילד ובמשפחה במקום אחדבמחשבה  ש

איכות הטיפול תשתפר,  לטיפול בילדים, ם  מותא ה יהי ההמבנתחת קורת גג אחת. ולכנסם במועצה 

   יהיו יעילים יותר. , התאום והחלפת המידע בין המטפלים ישתפר, הארגון והמנהלה הקשר 

 

 

 

 

 

 התייחסויות: 

 : לא. חשבנו כמה שנים קדימה.    ? ת : הפרויקט מותאם לכ"א הקיים כיום ש

 תקציבים בכדי לתת עוד שירותים.  להגדיל : צריך   ? ת : הייעול בהכשרות ובשירותים יקטין הוצאות ש

זה פרויקט שמסתכל על האנשים החלשים   , ממטרות העל של המועצה פרוייקט כזה הוא אחד •

 . כזה ובדומים לושירות להשקיע בבכדי שהחברה פה תהיה מאוזנת, אנחנו צריכים  , ו במועצה 

 

 

 1#20213-69-1 החלטה מס'

 מאשרת את רשימת התב"רים לעיל. מליאת המועצה 

 תוצאות ההצבעה רשומות לצד כל תב"ר ותב"ר. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1#20213-69-1 החלטה מס'

 מאשרת ברוב קולות לקדם את פרויקט מרכז יום לילד ולמשפחה.  מליאת המועצה  

 .  0 –, נמנעים  0 – , נגד 18 –בעד 
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 –  2022, על תוכניות עבודה לשנת 29/9/21הזמנה למפגש מליאה בתאריך   .10

 ההזמנה נמסרה לחברי המליאה    

 

 -  13/10/21הזמנה לסיור מליאה במוסדות חינוך חלוציות  .11

 ההזמנה נמסרה לחברי המליאה.    

 

 –  מידע על תפקיד רב מועצה  .12

 התבקש מידע על תפקידי הרב והוא מצורף כחומר למליאה לעיון חבריה.   11#2021במליאה 

 

 - מידע על עמותות נתמכות   .13

 צורף כחומר למליאה לעיון חבריה.  מוהוא   עמותות נתמכותהתבקש מידע על  11#20201במליאה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גדי ירקוני                                                            ניר ים                     
 ראש המועצה                                                  מנכ"ל המועצה

 

                                  

 25/10/21 :  בתאריך   אושר                                     

 

 

 

 

 

 

 


