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   מידע  .1

 

 - גדי  

בהמשך לפגישה עם מנכ"ל רמ"י, צוות העבודה בנושא פרוגרמת הקרקעות נפגש עם   –  מתווה אשכול

מבחינת החלפת הקרקעות, אנחנו בישורת האחרונה.  המנהל ואנחנו לקראת סוף שלב א' של המתווה. 

 נותר עוד עניין משפטי לא סגור אבל הוא יתקדם יחד עם המתווה.  

דונם שאמורים    9,000-דונם מפרטיים, וכ 6,000-7,000  סדר גודל   -  ? ת כמה דונם המתווה -  ש

 להשתחרר משטחי האש.  

הסתיימה העבודה על המכשול התת קרקעי בגבול עזה ואנחנו נשתתף    –  שולכסיום העבודה על המ

 .  ו יישובינמשמעותי להגנה על  המכשול סרט. המחר בטקס גזירת 

נקרא להנהגות היישובים על מנת לפתח יחד איתם   22-וארינבמהלך    –  תכנית לצמיחה דמוגרפית

גם משרד השיכון. נאפשר ליישובים   תוכניתתכנית רחבת היקף לצמיחה הדמוגרפית במועצה. שותפים ל

 ולא נחליט עבורם.  על קצב וייעדי הצמיחהלהחליט 
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 –  התייחסויות 

יש בעיה בגני הילדים מתחילת שנת הלימודים הנוכחית. הגנים לא מתוקשבים. אין בהם    –מזל 

 למה ?  , מתוקצב אך לא מתבצע המיחשובאינטרנט ואין איש מחשבים שיודע לתת לזה מענה. 

יחד עם    ןנדע לטפל ב ות ומוכר הבעיות בגניםאבל  כרגע אין מנמ"ר לאחר שהאחרון עזב במפתיע,  – ניר

 מי שאחראי על הגנים במועצה.  

אנחנו מדברים על שקיפות כל הזמן, וחברי מליאה שמבקשים חומרים לא מקבלים אותם. הם    –מזל 

 צריכים לקבל את החומרים על פי חוק. אני מתכוונת לוועדת הבחינה לתפקיד הגזבר במועצה.  

ועדת הבחינה ביקשה את החומרים בשלוש פעימות. תחילה, ביקשו את חו"ד היועמ"ש כפי   -  ניר

לאחר מכן ביקשו את פרוטוקול  חברי המליאה.  כל וקיבלו אותה יחד עם   –הפנים שנשלחה למשרד 

עדיין בודקים  ולבסוף ביקשו את האבחונים של המועמדים, ואת זה הם לא קיבלו עד כה,  . הוועדה וקיבלו 

 אם על פי חוק מותר לנו להעביר מידע רגיש שכזה.  

   מפרים אותה בהקשר הזה.   יננו אנחנו מבררים שאו  ,יש פה את עניין צנעת הפרט -  גדי 

 

 –  /21/111מיום   #202110אישור פרוטוקול  .2

   החלטה:

   . הערותהפרוטוקול אושר ללא 

 

   –  23/11/21מיום   12#2021אישור פרוטוקול  .3

   –  התייחסויות 

  תמידהסעיף לא עלה, מאחר ולא  -  נכתב שהסעיף לא נידון אבל יובא למליאה. ניר 6-7 בסעיפים  – נעמי 

 . סדר היום למליאהשהסעיפים הנ"ל יכללו ב בהנהלה . החלטנו הנהלהבמקדים דיון   נדרש ו/או מתבקש

   החלטה:

 הפרוטוקול אושר.  

 

   – 2021מענק פיתוח משרד הפנים  .4

 ,  2021ת לשימוש במענק הפיתוח של משרד הפנים לשנת וכבי מבקשת להביא למליאה בקש 

 :  על פי הפירוט הבא 

 לרכישת טרקטור מנוף.   ש.ח   160,000 -

 עמדות טעינה במועצה.  ותחנות   , תכנון מכרז ליסינג לרכבים חשמלייםליעוץ/ ש.ח   100,000 -

חלונות לשחרור   150,000)  לשיפוץ מבנה תרבות במועצה בהיבטי בטיחות ש.ח   400,000 -

 .  ( להחלפת גג אסבסט  250,000ן, עש

 ת הביוב במועצה.  והתחברויות פיראטיות למערכ –לסקר נכסים   ש.ח   140,000 -

   – התייחסויות 

אנחנו יכולים לבחור במה להשקיע   -  ? כבי  משרד הפנים נותן לנו את המענק לשימושים הללו  -  יובל

 מתוך קריטריונים שמשרד הפנים מכתיב. אנחנו נדרשים לקבל החלטה מיד בשל טווח זמנים קצר.  

 להביא.  שרצוי חייבים להביא את זה למליאה אבל החלטנו  לא   -  ? כבי זה דורש החלטת מליאה -  דני

 החלטה: 

 .  לדיון ואישור במליאה 2021אושר להביא את נושא מענק פיתוח מ.הפנים 
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 -  תב"רים למליאה  .5

 20#2021תב"רים למליאה 

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 
הגדלה  
 ₪  -הקטנה ב

 סה"כ  

 1228 חינוך 
בני  
 נצרים 

 הסבת מעון יום -בני נצרים
     

933,333  
     460,000    1,393,333  

 1228מימון 
)חדש( קרנות מועצה   230,000התחייבות הישוב   933,333משרד העבודה והרווחה 

 )חדש(  230,000

  253,000      100,000 153,000 תכנון מעון יום - כיסופים כיסופים  619 הנדסה 

 )חדש( 100,000 -קרנות מועצה   153,000  -משרד הכלכלה  619מימון 

 מועצה  1068 הנדסה 
פרויקט ביוב, תחנת  

כרם   -שאיבה וקווי סניקה 
 שלום 

100,000 

9,448,352 
 

11,810,440  
2,262,088 

 )הגדלה(  2,362,088)חדש(  קרנות מועצה  9,448,352  -רשות המים  1068מימון 

   1116 הנדסה 
תכנון מרלוג )מרכז  

 לוגיסטי( 
600,000 101,000      701,000  

 )הגדלה(  561,000  -קרנות מועצה  140,000 -החטיבה להתיישבות  1116מימון 

 מועצה  1224 הנדסה 
מרכז הפעלה לילדים  

 ונוער 
300,000 3,568,000   3,868,000  

 )הגדלה(         3,868,000 -משרד הפנים  1224מימון 

 מועצה  1318 הנדסה 
 -הקמת פארק אתגרי 

 סקייט פארק 
              -         600,000       600,000  

 )חדש(  600,000 -הפנים משרד  1318מימון 

 הנדסה  1319 ביטחון 
שיקום תאורת חירום  

 בישובי המועצה 
              -         574,017       574,017  

 )חדש( 574,017 -משרד הביטחון  1319מימון 

 1319הסבר 
יבוצע ביישובים: ישע, מבטחים, עמיעוז, בארי, שלומית, נווה, בני נצרים, יתד, שדה  

 אברהם ופריגן 

 19,199,790 17,113,457 2,086,333 סה"כ :       

 

   – התייחסויות 

מימון  ך ס נדע בהמשך את עלות הפרויקט ואת  -  ? ת , האם הסכום יוחזר לקרנות 619תב"ר  -  ש

 לקרנות.    הם יוחזרואם יישארו עודפים נ  בפרוייקט.המועצה 

 כן. בהמשך נבחן לקיחת הלוואה לטובת המימון.   -  ? ת  , האם הסכום משוריין מהקרנות 1068תב"ר  -  ש

 לא. זה בכרם שלום.  -  ? ת  , האם מדובר במרלו"ג באבשלום1116תב"ר  -  ש
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 .  בתי הספר  ליד מגרש הכדורגל בקמפוס   -  ? ת מוקםי, איפה המבנה 1224תב"ר  -  ש

 התאורה ההיקפית בישובים.   -  ? ת חירום  , מה הכוונה בתאורת1319תב"ר  -  ש

 החלטה: 

 . להחלטת המליאה מאשרת להביא את רשימת התב"רים ההנהלה 

 

 –  (85%-, ש 100%-בחירת גזבר/ית מועצה )מ  .6

 :   מוקרא לחברי ההנהלה נוסח שצורף לחומרים בגין ביטול המכרז שהתקיים ויציאה למכרז חדש כלהלן

לאור הסייגים שהועלו בפני ראש המועצה ולאור הקולות הרבים בשטח, ומתוך הרצון של הנהלת  "

המועצה לעבוד עם המליאה על בסיסם של יחסי אמון. אנו מבקשים להעלות להצבעה במליאה את  

ביטול הליך הבחירה לגזבר המועצה ולצאת במכרז חדש. וזאת על אף העובדה כי משרד הפנים אישור  

לאחר אישור הנהלת המליאה להבאת הסעיף לדיון, הסעיף יכנס לסדר היום של  דה ותקינותה.  את הווע

 .  "לצורך קבלת החלטה  13/12/21המליאה אשר מתקיימת בתאריך 

 החלטה: 

                                                  . הנהלת המליאה מאשרת ברוב קולות להמליץ למליאה לבטל את המכרז ולצאת למכרז חדש

   .1  –, נגד 2 –  ים, נמנע9 –בעד 

 

 –  התייחסויות 

 ?   מכרז, ידעו שהמבחנים שלהם ייחשפו לראש המועצה ולמנכ"ללהאם המועמדים שניגשו  - דנה

 שמזמין את האבחון,   הוא מי המועמדים שניגשים לאבחון יודעים שמי שמקבל את האבחונים  -  ניר

 .  ראש המועצה/קרי מנכ"ל המועצה 

אם ניתן לחשוף את  אם מדובר בנושא טכני, כי בסך הכל מבחני דירוג הם כלי תומך החלטה,    -  רותם

? אם למבחנים אין   כפי שהיא  המבחנים, ודעת של חברי ועדת הבחינה לא תשתנה, נשאיר את הבחירה 

 "מודה ועוזב ירוחם".   – ? אם נעשתה טעות בתם לב  משמעות, למה לצאת למכרז חדש

 הנוהל מחדש.   מוצע לקיים אתסביב המכרז הזה, הויכוח הנמשך בשל הצעה לגיטימית, אבל  ה -  גדי 

כגורם מקצועי וגם   כמי שיושבת בוועדותהישיבה של כבי כמשקיפה בוועדת הבחינה. בעניין  –  רונית

על תפקידים, אני היחידה שיכולה לשאול את המועמדים שאלות מקצועיות ולחוות   מתמודדים מכירה 

  צריך אני מתחברת להצעה של רותם ולא חושבת שכמשקיפה ללא זכות הצבעה.  ,דעה על מקצועיותם 

 לבטל את המכרז.  

? יכול להיות שאנחנו מפספסים   תוך כמה זמן נקבל החלטה אם החומר ייחשף לחברי הוועדה -  ידידיה

 פה מועמד איכותי.  

 אני מציע להצביע לאשר את ההצעה שהמועמד שנבחר יקבל את התפקיד.   -  השי

 .  בתמיכה רחבהלהיבחר ע"י המליאה, ראוי שייבחר בא גזבר  כש -  גדי 

 מנכ"ל חייב לשבת בוועדה הזו.   -  ? ניר  האם מנכ"ל יכול לשבת בוועדה הזו  -  מזל

 כן. מותר.   -  ? ניר  האם למותר למי שמכיר את המועמד לשבת בוועדה הזו -  מזל
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   -  2022הצעה לקיצוץ תקציב  .7

כל הסעיפים   מופו תקציב, ויחד עם מנהלי האגפים העל קיצוץ   יסודיתנעשתה עבודה כבי הסבירה ש

  15%, קיבלנו ממשרד הפנים הנחייה לקצץ שנעשתה העבודה לאחר שניתן להקטין בהם את התקציב. 

  דו"חות כספיים מהעדר  דרישת משרד הפנים נובעת מהמענק לצמצום פערים.  50%-ממענק האיזון, ו

 ,  כבר בסוף הרבעון הראשון ו יגיע  בשלמותם  מענקיםשהגבוהה סבירות  יש  . רשויותשל   מאושרים

 .  מש"ח 2.8-ולהפחית כ   להתייחס למענקים כמותנים  אנחנו נדרשים עדיין ועם זאת  

 :   התייחסויות 

 ?   הניקיון בישוביםפרוייקט מי לקח על עצמו את ההוצאה לפועל של  -  ש

 לאיכו"ס. דודי ילווה את זה מטעם המועצה. יוקם צוות שיורכב מאנשי הוועדה החקלאית והוועדה  -  ת

 התקציב.  אישור בין המועצה ליישובים סוכם, וזה יאושר פורמלית עם   למימון מפתח החלוקה  -  דודי

כולל סיכום של הצוות  התקציב את כל ההחלטה של הניקיון של הישובים.  לאישורצריך להביא    - דנה

 בא קודם לאישור ראש המועצה.  ות  ותת הצו זה ייקרה והמלצ  -  תשילווה את הפרויקט. 

 מותנה.   36לא. סעיף  -  ? ת  מותנה בקבלת המענק  35סעיף   - דנה

 : החלטה

 .  לאישור המליאה    2022התקציב )המקוצצת( לשנת הצעת הנהלת המועצה ממליצה להביא את 

 .  1  –, נגד 1 –  ים, נמנע9 –בעד 

 

   - תקנון בית העלמין  .8

צוות   מינתהו  ,דחתה את האישור המליאה , 12#2021 למליאהבראשונה  ובא תקנון בית העלמין ה

   . התקנון את  , גיבש וניסח הצוות התכנסתקנון ויביא אותו לאישור המליאה. את ה  נסחשי

 :  החלטה

 להביא את התקנון לאישור המליאה.   מאשרת ההנהלה 

 

 –  21/2/13בתאריך   #202120סדר יום למליאה  .9

 מידע.  .1
 . 8/11/21מיום  16#2021פרוטוקול מליאה אישור  .2
 .            15/11/21מיום  17#2021אישור פרוטוקול מליאה  .3
 . 22/11/21מיום  18#2021אישור פרוטוקול מליאה  .4
 . 29/11/21מיום  19#2021אישור פרוטוקול מליאה  .5
 אישור תקנון בית עלמין.                            .6
 נוהל מחודש למינוי גזבר המועצה.              .7
 וועדים מקומיים.                                     .8
 אישור תב"רים.                                     .9

 .    2022אישור תוכניות העבודה לשנת  .10
 .     2022אישור תקציב המועצה לשנת   .11
 .                   2022מסגרות אשראי לשנת  .12
 .          2021נקי פיתוח משרד הפנים מע .13

    

 :  החלטה

 20#2021סדר היום למליאה  אושר 

  . 
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   –מסגרות אשראי בבנקים  .10

 נדרש לאשר את מסגרות האשראי בבנקים אחת לשנה.   -  כבי

 :   המסגרות כלהלן  אישורבקשה למבקשת להביא למליאה 

 . חמיליון ש.  4.0 ע"ס מסגרת אשראי בבנק מרכנתיל   •

 .  ש.ח מיליון  4.0 ע"סבבנק הפועלים אשראי מסגרת    •

 לשם קבלת מסגרות האשראי.  בנק   לכלמיליון ש.ח  4.0, שעבוד הכנסות שוטפות לבנקים •

ממסגרת   5%באפשרותנו לבקש מסגרת של עד , ולכל בנק   .חמיליון ש  3.5בשנה שעברה אישרנו )

   (. מיליון ש.ח 10.0 – התקציב, קרי 

 החלטה: 

 להביא את הנושא לאישור המליאה.  מאשרת ההנהלה 

 

 

 

 

 גדי ירקוני           ניר ים                                                         

 ראש המועצה         מנכ"ל המועצה                                         

 

 20/12/21 :  בתאריך אושר                                                                


