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 1220/12/13 – מיום 1220#20 מס' מליאה פרוטוקול

 

   רובין, השי  ארי,  בן   רבקה הוכמן,  ידידיה  ,בר   יובל  אהרון, איתן  אלון,  דודי  ירקוני,  גדי :  נוכחים
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   אדמון. דנה  גל,  נועם דניאל,  אריק   מאיר, בר תמי  פלג, אמיר  בלברמן,  שמואל  בורנשטיין,
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    נצרים.   בני  מזכיר -צברי  ארז עוזיהו,  מיכל  מימון, עופר   קטרי,  הילה
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 –  מידע  .1

 

 -   דודי אלון

כולם במצב טוב ואין   כיתות ירוקות. 6-מאומתים במועצה וילדים   8נכון להיום יש  –  קורונה במועצה

- במועצה כיש ניסיון של משרד החינוך דרך המחוזות להנגיש את החיסונים לבתי הספר.    מאושפזים.

ילדי המועצה. ביחס לממוצע הארצי אנחנו בממוצע גבוה.  סך  מ  23%-כ ילדים שהתחסנו, שמהווים 500

 אישיות. צריך להמשיך להקפיד על ההנחיות ה

 

 -  8/11/21מיום  16#2021אישור פרוטוקול מליאה  .2

 

 

 

 

 

 -  15/11/21מיום  17#2021אישור פרוטוקול מליאה  .3

 

 

 

 

 

 -  22/11/21מיום  18#2021פרוטוקול מליאה אישור  .4

 

 

 

 

 -  29/11/21מיום  19#2021אישור פרוטוקול מליאה  .5

 

 

 

 

 

 לפרוטוקולים : כלליות  התייחסויות 

 אני מבקש התייחסות על ההערה לעניין הצורך באדריכל נוף במועצה.   –נועם גל 

מגיעים    –דנה   שלא  מליאה  לחברי  מכתבים  לשלוח  המועצה,  לראש  שהופנתה  הבקשה  את  מזכירה 

 לישיבות. מבקשת לוודא שזה קורה.  

נשמח לקבל את הפרוטוקולים מוקדם ככל הניתן, על מנת שנספיק לקרוא אותם ולהתייחס לכתוב    –תמיר  

 בהם.  

 1#20220-95-1 החלטה מס'

 . 08/11/21מיום  16#2021מאשרת פה אחד את פרוטוקול מליאה מליאת המועצה 

 .  0 –, נגד  0 – , נמנעים 25 –בעד 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1#20220-96-1 החלטה מס'

 . 15/11/21מיום  17#2021מאשרת פה אחד את פרוטוקול מליאה מליאת המועצה 

 .  0 –, נגד  0 – , נמנעים 24 –בעד 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1#20220-97-1 החלטה מס'

 . 22/11/21מיום  18#2021מאשרת פה אחד את פרוטוקול מליאה מליאת המועצה 

 .  0 –, נגד  0 – , נמנעים 24 –בעד 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1#20220-98-1 החלטה מס'

 . 29/11/21מיום  19#2021מאשרת פה אחד את פרוטוקול מליאה מליאת המועצה 

 .  0 –, נגד  0 – , נמנעים 23 –בעד 
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 -   אישור תקנון בית עלמין .6

את  שוב  יבחן , שלהקים צוות והמליאה ביקשה   , , האישור נדחה12#2021 התקנון הובא לאישור במליאה

טל,  כלל את הרב יהודה, דודי, שהצוות  . 2021שיובא לאישור המליאה עד סוף שנת ינסח תקנון  הנושא ו

עבודה על  לטענת חברים בצוות, ה  במליאה הנוכחית. חנניה ותמיר, התכנס והביא הצעה להחלטה דנה, 

שתהייה גם  בדיון שהתפתח התבקש  הובא אינו מוסכם על הצוות. הושלמה, והנוסח שהתקנון לא 

 התייחסות לנושא קבורה אזרחית. 

 

 – סוכם 

ביא למליאה קרובה  . על הצוות להסיים את העבודה לצוות  ל  לדחות את ההחלטה על התקנון, ולאפשר 

 ברוב קולות חברי הצוות. , בין אם בהסכמה כללית של הצוות או הצעה להחלטה

 

 -  נוהל מחודש למינוי גזבר המועצה  .7

אל אף שמבחינת יועמ"ש  כולנו ערים לדיון שמתנהל מאז שהתקיימה ועדת הבחינה למינוי גזבר.   –ניר 

לבטל את המכרז ולצאת   ההנהלת המועצה מציע משרד הפנים, הנוהל שהתקיים היה תקין,המועצה ו

 למכרז חדש. המועמד שנבחר מבקש להסיר את מועמדותו ושומר את זכותו לגשת למכרז החדש.  

 מרגע שהמועמד שנבחר בחר להסיר את מועמדותו המכרז הזה מבוטל.  

 הנוהל.    פ"יע  להיכנס לתפקידו בתמיכה רחבה, ולכן אנחנו יוצאים למכרז חדש  נכון לגזבר –גדי 

 

 :    התייחסויות 

למרות פניות גם לפני הוועדה וגם במהלכה, לא קיבלנו את האבחונים של המועמדים, אלא רק    –איתן 

  –י קריש את עניין צנעת הפרט. היחיד שמקבל את האבחונים זה המזמין  – את התוצאה הסופית. ניר 

יעברו   האבחון מראש כי תוצאות  יתנו את הסכמתםבמכרז הבא, המועמדים .  ראש המועצה והמנכ"ל 

 לחברי ועדת הבחינה.  

 היא תיבדק ותיענה.   – הגשנו בקשה לקיומה של מליאה מיוחדת לצורך הנושא. ניר  – תמיר 

מכון עובד בשיטת דירוג  כל , נושא האבחונים חדש לנולא.   -  ? ת  האם נשלחו דרישות הסף למכונים  -  ש

 שכל המועמדים שאובחנו יגיעו לוועדת הבחינה. , ועל כן ביקשנו אחרת

זו פעם ראשונה שנעשה   -  ? ת אם לא נשלחו קריטריונים למכון, איך מחליטים על מועמד א' או ב'  -  ש

נקבל את  . לקראת המכרז החדש עד היום בחרנו מועמדים גם ללא אבחון מכרז תחת הנוהל החדש. 

 .  ונפעל בהתאםההנחיות המדויקות  

מי שרוצה להעלות את הנושא לדיון מוזמן להגיש   -  ? ת יעלה לדיון  התנהלות המכרזהאם נושא  -  ש

 בקשה מסודרת.  
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 -  ועדים מקומיים  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :   התייחסויות 

מבקשת לשים לב לבקשות של הישובים. הם צריכים לדעת על מה הם חותמים. לדוגמה   – רויטל 

הנוסח הוא סטנדרט אבל ניקח   – . ניר בישובים הללו אחזקת מרפאה ביתד ובישע, כאשר לא קיימת כזו  

 לתשומת ליבנו.  

בתקציב של צוחר מצוין שלא היישוב מבצע את הגביה אלא מחלקת הגביה במועצה. זה פתוח לכל   -  ש

 .  בישוב לא. זה ייחודי לצוחר בשל אתגר נקודתי שקיים    -  ? ת הישובים

 לא.   -  ? ת  גבייה דרך הוועד המקומי זה לא תנאי להאצלת סמכויות -  ש

עוטף עזה שגובים מיסי ועד מקומי, ויש להם צו גביה מאושר ממשרד הפנים, יכולים  ב ישובים  – כבי 

צריך לקבל אישור רשמי לגביית הצו ואפשר לפנות אלינו לפרטים  על המגורים.   45%לקבל שיפוי של 

 נוספים בהקשר זה.  

 

 -   2022ישור תוכניות העבודה לשנת א .9

לאחר ישיבות המליאה הקודמות, וההערות שקיבלנו על תוכניות העבודה, שיפרנו אותן יחד עם    –דקלה 

מהפעם הקודמת   יםלחומר פה  מנהלי האגפים ואנו מביאים אותן לאישור חברי המליאה. מציינת, כי נוס

 מעמד האישה.  יועצת ראש המועצה לתכנית העבודה של 

 

     

 

 

 

 

 

 1#20220-100-1 החלטה מס'

     .  2022פה אחד את תוכנית העבודה המועצתית לשנת מאשרת מליאת המועצה 

 .  0 –, נגד  0 –, נמנעים 24 – בעד  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1#20220-99-1 החלטה מס'

 מאשרת פה האצלת סמכויות ותקציב לוועדים המקומיים כלהלן : מליאת המועצה 

 . 2022ש.ח לשנת  508,000האצלת סמכויות ותקציב ע"ס  - מקומי בני נצרים ועד  .1

 . 2022ש.ח לשנת  753,000האצלת סמכויות ותקציב ע"ס  -ועד מקומי גבולות   .2

 . 2022ש.ח לשנת   264,845האצלת סמכויות ותקציב ע"ס  -ועד מקומי ישע   .3

 . 2022ש.ח לשנת   205,000האצלת סמכויות ותקציב ע"ס  -  יתד ועד מקומי  .4

 . 2022ש.ח לשנת  885,000האצלת סמכויות ותקציב ע"ס  -  כרם שלוםועד מקומי  .5

 . 2022ש.ח לשנת  652,672האצלת סמכויות ותקציב ע"ס  -  מבטחים ועד מקומי  .6

 . 2022ש.ח לשנת  560,000האצלת סמכויות ותקציב ע"ס  -  ניר עוז ועד מקומי  .7

 . 2022ש.ח לשנת   647,000האצלת סמכויות ותקציב ע"ס  -  צוחר עד מקומי ו .8

 . 0 –, נגד  0 – , נמנעים 21 –בעד 
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 -   2022אישור תקציב המועצה לשנת  .10

אנחנו צריכים להיות זהירים  ו , קיצוצים הכרחיים בתקציב   עשינו מאתגר מאוד.  השנה תקציב ה –גדי 

וערים למקורות ההכנסה של התקציב השוטף. לא אחראי יהיה לקחת כספים מהשקעות ופיתוח לטובת  

  תכנוןאני מודה לאנשי האגפים שעבדו קשה על  לשמור על האיתנות של המועצה.  וצריך , השוטף

   פים.התקציב הזה, ובמיוחד לכבי ויפה מאגף הכס

שלאחר   ציינה. 2021כלכלית של שנת הכספים /וסקירה פיננסית ,  2022דגשים לתקציב   הציגה  – כבי 

לניקיון הישובים, קיבלנו הנחיה ממשרד   מיליון ש.ח 2.0ת הקצב לטובתשהשלמנו את הקיצוץ הרוחבי 

מותנים עד  ולהתייחס אליהם כממענק צמצום פערים,   50%ממענק האיזון, ועוד  15%הפנים לקצץ עוד 

אנחנו מציעים  .  2022כבר ברבעון הראשון או השני של  כל המענקיםסביר מאוד שנקבל את .  ם לקבלת

,  לקחת מהקרנות ש.ח מיליון   1.0-, ו ח שהוקצו לניקיון הישובים כמותנה.מיליון ש  1.0-התייחס לל

 זרו קודם כל לקרנות. עודפים שייוצרו במהלך השנה יוחו

 

 :   התייחסויות 

 ?   המיליון השני שיינתן לניקיון הישובים, מותנה בקרנות  -  ש

 צמצום פערים.  ומענק איזון המענק כל  השני  מותנה בקבלת ו  ,לא. המיליון הראשון מובטח -  ת

 כן.   -  ? ת  מיליון שקלים  2הצוות שמתחיל לעבוד על ניקיון הישובים יכול להכין כבר תכנית על  -  ש

 ?   העלות של עובדים במיקור חוץ גבוהה יותר מעלות של העסקת עובד מועצה -  ש

 אין תשובה חד משמעית לזה. יש משתנים רבים.   -  ת

הקרנות  צריך את . לשיקול דעתה של כל מועצהזה נתון   –  ? ת על פי מה נקבע גובה הקרנות -  ש

. אנחנו מנסים שהקרנות אצלנו  נושאים בלתי צפויים , וללתב"רים, לעתים לתקציב השוטף למימון ביניים 

 ח.  . מיליון ש 10.0-מלא ירדו 

כן. הם מאוד חיוביים. זה מעיד על פעילות ענפה   -  ? ת הנתונים בתב"רים הם לחיוב, כי יש צמיחה -  ש

 רוב התקציבים בתב"רים הם תקציבי ממשלה.  . ה במועצ

 ?   מה הצפי השנה לגבי רשות איתנה שנלקחה מאיתנו בשנה שעברה -  ש

 סביר להניח שנקבל. עמדנו בכל הקריטריונים השנה.   -  ת

לטובת פינוי פסולת. אני מבקש    אש"ח 500במליאה הקודמת עלה נושא דיה, עם העברתם של  -  ש

אתר דיה לא קשור לתקציב בשום צורה. אם    -  ת.  , בנפרד מהתקציב שתהיה הצבעה נפרדת רק לזה

נושא דיה זה נושא מוכר. יש שם סוגיה לא פתורה  לא יהיה אתר דיה, נצטרך לפנות פסולת לאתר אחר. 

אנחנו נקיים הצבעה לפי בקשתו של ראש  אבל אי אפשר לקשור את זה פורמלית לאישור התקציב.  

 המועצה אם להפריד את התקציב ולהצביע על כל סעיף וסעיף או שמחליטים על התקציב בכללותו.  

 

 

 

 

 

 1#20220-101-1 החלטה מס'

 בכללותו ולא על כל סעיף בנפרד.    2022ברוב קולות להצביע על תקציב    מחליטהמליאת המועצה  

 .  6 –, נגד  0 – , נמנעים 19 –בעד 
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אני רוצה לברך על התקציב לניקיון הישובים ולומר שזה נושא חשוב מאוד. בראייתי צריך לדאוג גם   -  ש

 ?   למרכזי פינוי פסולת חקלאית. צריך לתת מענה גם לחקלאים. האם זה קיים בתוכנית הזאת

זה קיים בתכנית העבודה של סגן ראש המועצה. קיבלנו הרשאה ותתקיים פגישה עם הישובים   -  ת

 כדי לתכנן את זה.  22-במהלך ינואר

כמי שאחראית על הבדיקה של הפערים התקציביים בין מסגרות ציבוריות, גנים ציבוריים, לבין   -  ש

מסגרות חצי פרטיות, אני רואה שקיצצתם סקטוריאלית בגני הילדים. מושבים קוצצו בעוד קיבוצים לא.  

 ה כך.  זה לא מדויק. קיצצנו גם בקיבוצים. נטרלנו את הנתון של משכורות הגננות ולכן זה נרא -  ת

 

 תקציב שנתי מאושר  נושא 

 42,300,000 ארנונה כללית 

 2,700,000 הכנסות ממכירת מים 

 3,706,000 עצמיות חינוך 

 659,000 עצמיות רווחה 

 24,193,000 עצמיות אחר 

 28,558,000 סה"כ עצמיות 

 52,895,000 תקבולים ממשרד החינוך 

 20,322,000 תקבולים ממשרד הרווחה 

 12,005,000 תקבולים ממשלתיים אחרים 

 22,670,000 מענק כללי לאיזון 

 12,000,000 מענק שיפוי ע.עזה

 13,143,000 מענקים מיועדים 

 200,000 תקבולים אחרים 

סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות  
 206,793,000 ארנונה 

 14,000,000 הנחות בארנונה )הכנסות( 

 220,793,000 הכנסות סה"כ 

 34,427,000 הוצאות שכר כללי 

 52,425,000 פעולות כלליות 

 2,670,000 הוצאות רכישת מים 

 89,522,000 סה"כ כלליות 

 45,280,000 שכר עובדי חינוך 

 36,593,000 פעולות חינוך 

 81,873,000 סה"כ חינוך 

 5,248,000 שכר עובדי רווחה

 19,503,000 פעולות רווחה
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 24,751,000 סה"כ רווחה 

סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון  
 196,146,000 והנחות 

 3,907,000 פרעון מילוות מים וביוב 

 5,990,000 פרעון מילוות אחרות 

 9,897,000 סה"כ פרעון מילוות 

 510,000 הוצאות מימון 

 490,000 העברות והוצאות חד פעמיות 

 207,043,000 הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות סה"כ 

 13,750,000 הנחות בארנונה )הוצאות( 

 220,793,000 סה"כ הוצאות 

 0 עודף )גרעון( 

 

 

 

 

  

 

 אישור תב"רים:  .11

ד  20#2021תב"רים למליאה 
ע
ב

ם 
עי

מנ
נ

 

ד 
נג

 

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 
הגדלה  
 ₪  -הקטנה ב

       סה"כ  

 1228 חינוך 
בני  
 נצרים 

הסבת  -בני נצרים
 מעון יום

     
933,333  

     460,000    1,393,333  11 1 6 

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

 )חדש(  230,000קרנות מועצה 
      

 כיסופים  619 הנדסה 
תכנון  - כיסופים

 מעון יום
153,000 100,000      253,000  24 0 0 

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

 מועצה  1068 הנדסה 

פרויקט ביוב,  
תחנת שאיבה  

  -וקווי סניקה 
 כרם שלום 

100,000 

9,448,352 
 

11,810,440  

20 0 0 

2,262,088       

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

 1#20220-102-1 החלטה מס'

 , המפורט לעיל, 2022ות את תקציב המועצה לשנת מאשרת ברוב קול מליאת המועצה 

 .  6  –, נגד  1 –, נמנעים 18 – בעד                            . ש.ח 220,793,000של כולל  בסכום 

            

 .  6 –, נגד  1 – , נמנעים 18 –בעד 
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   1116 הנדסה 
תכנון מרלוג  

 )מרכז לוגיסטי( 
600,000 101,000      701,000  21 0 0 

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

 מועצה  1224 הנדסה 
הפעלה  מרכז 

 לילדים ונוער 
300,000 3,568,000   3,868,000  22 0 0 

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

 מועצה  1318 הנדסה 
הקמת פארק  

סקייט   -אתגרי 
 פארק 

              -         600,000       600,000  22 0 0 

       )חדש(  600,000 -משרד הפנים  1318מימון 

 הנדסה  1319 ביטחון 
שיקום תאורת  
חירום בישובי  

 המועצה 
              -         574,017       574,017  22 0 0 

       )חדש( 574,017 -משרד הביטחון  1319מימון 

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

 יתד, שדה אברהם ופריגן 
      

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

 

 

 

 

 

 

   –  1228תב"ר 

התב"ר התחיל בתקציב של משרד העבודה  .  התבקש מידע נוסף והתב"ר הגיע למליאה קודמת,  –ניר 

. הישוב התחייב על השלמת  ש.ח 1,039,999נסגר על לביצוע , והמכרז ש.ח 933,333 והרווחה על סך 

נדרש   , הפרוייקט כראוי את לסיים   ע"משהתברר עם התקדמות העבודה . ש.ח 107,000סך ב הפער 

   . ש.ח 460,000-להגדיל את התב"ר בנדרש  , וש.ח 1,393,333תקציב כולל בסך 

 לסגור את הפער.    מסייעת המועצהמכאן המועצה וחברי המליאה צריכים להחליט באיזו מידה  

הישוב קיבל מבנה ישן שנדרש בשיפוץ. במהלך הביצוע התגלו פערים נוספים של     -בוריס  

 ונסטרוקציות חלודות ומערכת כיבוי אש שאיננה תקינה ולכן סכום הפרויקט גדל.  ק

עד היום לא היה לו רישוי והיתר בניה.  המבנה הזה עבר לבני נצרים לפני כמה שנים מיבול.  –ארז צברי 

במהלך השיפוצים התגלו  מאושר.  4לא טוב שרצינו להביא למצב של טופס   מדובר במבנה במצב מאוד

 גנים בישוב.  הלהקים שם גם חניה שתשרת קמפוס   ומתוכנןפערים,  

 אם היו צריכים לבנות  מבנה חדש, ולא לשפץ את הקיים, זה היה עולה הרבה יותר כסף.  – דודי 

 ?   למה הסכום שהישוב התחייב אליו בעבר נכנס גם הוא לחישוב הפער הנוכחי -  ש

 חלטנו שנכון להביא את כל הפער למליאה בכדי לשקף את סטטוס הפרויקט.  ההתייעצנו ו -  ת

 1#20220-103-1 החלטה מס'

 רשימת התב"רים לעיל.   מליאת המועצה מאשרת את

 תוצאות ההצבעה רשומות ליד כל תב"ר ותב"ר.  
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? האם המועצה השתתפה בפרויקטים   למה המועצה משתתפת בפרויקט שלא היה לה חלק בו -  ש

 עם הישובים.  בשת"פ עובדת ו  ,פרויקטים בחינוך לעצמה אחראית  המועצה רואה ב  -  ת  ? כאלו בעבר 

   ש.ח. 100,000קיבל תקציב של   כן.  –  ת ?  מושב מבטחים קיבל חלק מהפרויקט של החניה בגנים  -  ש

 ?   למה מכניסים למכרז הזה גם את החניה של הגנים הנוספים בישוב  -  ש

 החניות ישרתו את כל מתחם הגנים שסמוכים זה לזה.   -  ת

במסמך ההתחייבות של הישוב ממרץ האחרון, מצוין בבירור שכל העלויות הנוספות שהפרויקט יביא   -  ש

 ?   שא בהן. מה השתנהיאתו, הישוב י 

  אפשר להיצמד אליו ואפשר להפעיל שיקול דעת.   ו.ולם חותמים עליזה מסמך סטנדרטי שכ -  ת

? אם צריך להקים מבנים, וזה פרויקט של   למה אנחנו נגררים להרפתקאות של מבנים יבילים  +

 נעקוב אחרי כמויות הילדים ונעמיד מבנים בזמן. המועצה, 

שמובא למליאה זה קצה קרחון   נושא כל  – ת   ? למה לא נשלחו כל מסמכי הרקע לחברי המליאה - ש 

כשמתבקש להציף חומר   ,מציגים את החומרים הנדרשים לקבלת ההחלטות . ברקעשל מידע שעומד  

 נמסרו. החומרים שהתבקשו כל , ומציפים אותו נוסף, 

 המועצה.  – הבעלים של המבנה ? ת מי  –ש 

   –  619תב"ר 

לוי בהשתתפות משרד התמ"ת  ת לא בהכרח. זה   -  ? ת אליהן  ו וחזרימהקרנות  הסכומים שיוצאים – ש

 בהקמת המעון. בחלק מהמעונות המועצה נדרשת להשתתף, ולכן זה ייבחן בהמשך.  

   – 1068 תב"ר 

 ?   משרד הביטחון לא מצטרף לפרויקט הזה -  ש

 רשות המים.  מ 80%יש מימון של בתב"ר הזה ייתכן ויצטרף בהמשך.  -  ת

 ?   כשאומרים שהתב"ר בחריגה, מתכוונים לזה שהפרויקט כרגע בעבודה -  ש

 התב"ר הזה לא בחריגה. רק כעת מקימים תקציב.   -  ת

   –  1116תב"ר 

   . זה גרעון משנה שעברה. אנחנו משפרים כעת את המכרז -  ? ת זה לא תב"ר שכבר היה במליאה -  ש

   –  1224תב"ר 

 כן.   -  ? ת האם המטרה היא לתת הזנה גם לילדי הגנים  -  ש

   –  1319תב"ר 

 כן.   -  ? ת  האם תאורת הביטחון היא התאורה ההיקפית  -  ש

ש: איך נקבעו הישובים שיקבלו את השיקום של התאורה הפעם? ת: על פי תכנית עבודה של אגף  

 ף הביטחון והם מטפלים בזה.  רבש"צים מעלים צרכים לאגהביטחון ולאחר בדיקה של פיקוד העורף. 

 

 -  2022מסגרות אשראי לשנת  .12

נדרש לאשר את מסגרות האשראי בבנקים אחת לשנה, מבקשת להביא למליאה בקשה לאישור   – כבי 

  5%באפשרותנו לבקש מסגרת של עד , ו מיליון ש.ח לכל בנק  3.5בשנה שעברה אישרנו   המסגרות.

 . מיליון ש.ח  10.0 –ממסגרת התקציב, קרי 
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 :  2021מענקי פיתוח משרד הפנים   .13

 כלהלן :  2021מבקשת לאשר את רשימת השימושים למענק הפיתוח של משרד הפנים לשנת  - כבי 

 סכום  פרויקט  

  160,000       רכישת טרקטור מנוף לאגף הנדסה

יועץ / תכנון למכרז ליסינג רכבים חשמליים   - התייעלות אנרגטית 

  100,000       והקמת עמדות טעינה לרכבים 

  400,000       בטיחות   בנושאי במועצהמבנה שיפוץ 

  164,000       סקר נכסים והתחברות פיראטית למערכת הביוב 

  824,000       :  סה"כ

 

 :   התייחסויות 

 ?    אנחנו מקבלים הנחה על החלפת האסבסט באולם אומנויות -  ש

 .  לאיכות הסביבהלא. לא ניתן לקדם את הפרויקט הזה דרך המשרד   -  ת

 ?   ליועץ או למכרז   הסכום מייועדהתייעלות אנרגטית. האם  שאמבקש לפרט בנו  -  ש

המועצה לרכבים חשמליים,   רכבי משולב. תחילה לבדוק את כדאיות החלפת   הכוונה לעשות פרויקט -  ת

ץ הראשוני  וליע   הסכום מיועדתחנות טעינה לרכבים חשמליים ברחבי המועצה.  קמת ובמקביל לבדוק ה

 המכרז.   בכתיבת ץ  ווליע

 .  הנושא ייבחן במסגרת היעוץ – ? ת  אתם מתכוונים לשלב במכרז גם תחנות טעינה ביישובים -  ש

 ייבחן.   הנושא  -  ? ת מרפאה/? סופר  מתכננים להקים תחנות טעינה גם במקומות ציבוריים  -  ש

 

 

 

 

 

 

 גדי ירקוני           ניר ים                                                                  
 ראש המועצה         מנכ"ל המועצה                                         

 
 27/12/21 :  בתאריך   אושר                                     

 

 20#2021-104-1 החלטה מס'

 כלהלן :  2022לשנת   מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את הגדלת מסגרות האשראי של המועצה 

 מיליון ש.ח.  4.0מסגרת אשראי בבנק מרכנתיל ע"ס  •

 מיליון ש.ח.   4.0מסגרת אשראי בבנק הפועלים ע"ס  •

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

 .                            0 –, נגד  3 – , נמנעים 18 –בעד 

 

 

 

 

 

 

 

 20#2021-105-1 החלטה מס'

 . 2021פה אחד את השימושים המוצעים למענק פיתוח משרד הפנים לשנת מליאת המועצה מאשרת 

 .                            0 –, נגד  0 – , נמנעים 24 –בעד 

 

 

 

 

 


