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 2220/1/01 –  מיום 2220#1 מס'  הנהלה  פרוטוקול

 

 . ברזילי דני  רומנו,  בן  רונית , רובין השי  בר,   יובל אלון,  דודי  ירקוני,  גדי :  נוכחים

 - 0-  :  מתנצלים

 . אדמון  דנה  סלע,  נעמי ,מימון  יהודית  ,בוקסבאום   רותם ערוסי,  מזל  ארי,  בן  רבקה  , הוכמן ידידיה :  חסרים

 31 :  הנהלה   חברי סה"כ 

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

 . צוער- מתן , דוברת -יפעת תכלול, -דקלה  :  קבועים  חסרים

 - 0- :  ומציגים  אורחים 
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 –  מידע  .1

 

 -   גדי ירקוני

. נפגשנו בזום עם הנהגות  , ואנחנו מוגדרים "מועצה צהובה" חולים במועצה  225נכון להיום  – קורונה

משתדלים להשאר פתוחים  בהתייחס לתחלואה שמתגברת. , לשמוע, לשתף ולתאם פעולות  הישובים

במועצה נפגשים פעמיים בשבוע  . שומרים על קשר עם המבודדים. צוותים פנימיים ולשמור על השגרה

                     המלצות והחלטות. לקבלת דיווח, ולגיבוש 

מיליון ש.ח נוספים,   60סך של  מיליון ש.ח לקידום הפרוייקט.  100ע"ס  קיבלנו הרשאה   – דיה מכרז 

 ים במכרז ייפתחו המעטפות של המציעכאשר תסתיים ההקמה. השבוע  נקבל 
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החברה מאיימת   בו זכה הקבלן.  המכרז של פרשנות  הועל  על רקע מסחרי   קיים משבר  – נגב אקולוגיה 

החברה נותנת למועצה שירות טוב, ומתוכננת פגישה בין  . להפסיק את שירות פינוי הפסולת הביתית

 מערבי, בניסיון להגיע להבנות והסכמות. אשכול נגב והנהלת  הנהלת המועצה, הנהלת החברה

 

 -   דודי אלון

, ומציינים שבשלב זה לא  , אנחנו פועלים במספר מישורים ניתנו צווי ניקיון למספר ישובים  –  צווי ניקיון

 .                    ניתן לפנות פסולת לאתר דיה

 

 -  ניר ים

מוצעים חנניה ואיתן, והנושא יגיע  נציגי מליאה.  2מתבקש שהרכב הוועדה יכלול  – ועדת בחינה לגזב/ית 

 .                    מליאה קרובהלהחלטת 

,  2020, בהתייחס לדו"ח מבקר המועצה צוות לתיקון ליקויים מתבקש למנות  – צוות לתיקון ליקויים 

 הצוות : ניר ים, דודי אלון, דקלה קצוני. . הרכב ולהמלצות שיינתנו ע"י ועדת הביקורת המועצתית

 

 –  21/12/20מיום  #202131אישור פרוטוקול הנהלה  .2

 :  החלטה

 ערות. הפרוטוקול אושר ללא ה

 

 –  תב"רים למליאה  .3

ד  1#2022תב"רים להנהלה  
ע
ב

ם 
עי

מנ
נ

 

ד 
נג

 

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 
הגדלה  
 ₪  -הקטנה ב

       סה"כ  

 מועצה  1279 כספים 
סקר נכסים לשנת  

2020 
906,000 164,000   1,070,000        

       )הגדלה(  1,070,000 -משרד הפנים  1279מימון 

 מועצה  1318 הנדסה 
הקמת פארק  

סקייט   -אתגרי 
 פארק 

              
-    

  1,600,000    1,600,000        

 1318מימון 
מימון   -)חדש  1,000,000 -מועצה )חדש(, קרנות  600,000משרד הפנים 

 ביניים( 
      

 מועצה  1321 הנדסה 
רכישת טרקטור  

 מנוף  
0 160,000 160,000       

       )חדש(  160,000 -משרד הפנים  1321מימון 

 מועצה  1322 מנכ"ל 

תכנון למכרז  
רכבים חשמליים  
ותחנות טעינה  

 סולאריות  

0 100,000 100,000       

       )חדש(  100,000 -משרד הפנים  1322מימון 

 מועצה  1323 הנדסה 
שיפוץ מרכז  

לפעילות  
0 400,000 400,000       
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 -תרבותית 
 ציבורית במועצה 

       )חדש(  400,000 -משרד הפנים  1323מימון 

 מועצה  1324 חינוך 
ציוד וריהוט לגני  

 2022ילדים 
0 100,000 100,000       

       )חדש(  100,000 -מפעל הפיס  1324מימון 

 אורים  1325 הנדסה 
מגרש   -פיס ירוק 

 משחקים באורים 
0 200,000 200,000       

       היישוב )חדש(  30,000)חדש(   170,000 -מפעל הפיס  1325מימון 

 דקל  1326 הנדסה 
מגרש   -פיס ירוק 

 משחקים בדקל 
0 200,000 200,000       

       היישוב )חדש(  30,000)חדש(   170,000 -מפעל הפיס  1326מימון 

 עמיעוז  1327 הנדסה 
מגרש   -פיס ירוק 

 משחקים בעמיעוז 
0 200,000 200,000       

       היישוב )חדש(  30,000)חדש(   170,000 -מפעל הפיס  1327מימון 

 1328 הנדסה 
תלמי  
 יוסף 

מגרש   -פיס ירוק 
משחקים בתלמי  

 יוסף 
0 200,000 200,000       

       היישוב )חדש(  30,000)חדש(   170,000 -מפעל הפיס  1327מימון 

 1329 ביטחון 
ניר  
 יצחק

שער ביטחון בניר  
 יצחק

0 58,500 58,500       

       )חדש( 58,500 -הביטחון משרד  1329מימון 

 1330 הנדסה 
בני  
 נצרים 

תכנון בית ספר  
 בנות נועם נצרים 

0 100,000 100,000       

       )חדש( 100,000 -קרנות מועצה  1330מימון 

 שלומית  1331 הנדסה 
תכנון גן ילדים  

 בשלומית 
0 100,000 100,000       

       )חדש( 100,000 -קרנות מועצה  1331מימון 

 חולית  1332 הנדסה 
תכנון גן ילדים  

 בחולית 
0 100,000 100,000       

       )חדש( 100,000 -קרנות מועצה  1332מימון 

       411,290 411,290 0 שיפוץ אולם סביון  מועצה  1333 הנדסה 

 1333מימון 
המרכז )חדש(, תקציב  267,339 -משרד המדע, התרבות והספורט 

 )חדש( 143,951 -הקהילתי 
      

 1334 הנדסה 
בני  
 נצרים 

עיצוב מרחבי  
בני   -למידה 

 M21נצרים בנים  
0 80,000 80,000       
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       )חדש(  80,000 -משרד החינוך  1334מימון 

 מועצה  1335 אסטרטגיה 
תכנית מתאר  
 כוללנית למועצה 

0   4,824,800  4,824,800       

       )חדש( 4,824,800 -מינהל התכנון  1335מימון 

 מועצה  1336 הנדסה 
הטמנת קו  

תאורה כרם  
 שלום 

0 281,970      281,970        

       )חדש( 281,970 -משרד הביטחון  1336מימון 

 מועצה  1337 דת 
החלטת ממשלה  

שירותי דת   - 556
 במועצה 

0 440,000      440,000        

       )חדש( 440,000  -המשרד לשירותי דת  1337מימון 

 מועצה  1338 אסטרטגיה 
העצמה קהילתית  

 תכניות הפוגה  -
0 418,184      418,184        

       )חדש(  418,184 -המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  1338מימון 

 עמיעוז  1339 אסטרטגיה 
שיפוץ מקווה  

 בעמיעוז
0 138,429      138,429        

       )חדש( 138,429  -משרד הדתות  1339מימון 

       11,183,173 10,277,173 906,000 סה"כ :       

 

 הערות לתב"רים : 

 לישובים.   2021שהתקבלו בעניין תקציבי מפעל הפיס להציג למליאה את ההחלטות  •

 מיליון ש.ח.  1.2-דיגיטציה עוטף עזה בסך כלהוסיף לרשימה תב"ר  •

 החלטה : 

 להעביר את רשימת התב"רים לאישור המליאה. 

 

 –  פרוייקט השבה )תחנת שאיבה, קווי הולכה, מאגר מי קולחין( .4

 השונים,  מקורות המימון  נסקרו ., על מרכיביו השוניםהפרוייקטההתקדמות של  הוצג סטטוס 

אינם יכולים  קווי ההולכה הוסבר ש  מיליון ש.ח השתתפות המועצה בפרוייקט. 2.0-סך של כ כולל 

 צויין שצרכני המיים יחוייבו על עלות המיים,  , ותוקם מערכת נפרדת. להתחבר לצנרת השפד"ן 

 לצרכני מיים.  יצא קול קורא    – את כל המיים שייאספו לצרוך   ויחוייבו

 החלטה : 

 לאישור המליאה.   להביא את הנושא
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 –  מיליון ש.ח 7.0בקשת הלוואת פיתוח ע"ס   .5

 , עבור הפרוייקטים הבאים : מיליון ש.ח  7.0הלוואה ע"ס מוצע לקבל 

 מיליון ש.ח  1.0ת  פרוייקט סולארי מאגר חולי  •

 ן ש.ח מיליו  2.0אתר דיה  •

 מיליון ש.ח  2.0מרכז הפעלה לילדים ונוער  •

 מיליון ש.ח 2.0 מאגר מי קולחין •

 : תנאים מוצעים  

 . קבוע  2.0או    P-0.4פריים  ,שנים  12-ל •

 קבוע.   2.2או    P-0.5שנים, פריים  15-ל •

 משמעות לקיחת ההלוואה על נפח ההלוואות והתזרים. , ו נסקר עומס המלוות הקיים 

 : התייחסויות  

 של רו"ח יועץ כלכלי של המועצה בנושא. יא לדיון במליאה חו"ד  בלה

 החלטה : 

 להביא את הנושא לאישור המליאה. 

 

 –  חוק עזר לסלילת כבישים ומדרכות  .6

את הצעת  העביר רק אח"כ לאפייני המועצה, ו למ משפטית לצורך התאמת החוק סוכם שנדרשת עבודה 

 לאישור המליאה. החוק  

 

 –  חוק עזר לפינוי פסולת חקלאית .7

למאפייני המועצה, ורק אח"כ להעביר את הצעת  סוכם שנדרשת עבודה משפטית לצורך התאמת החוק 

 החוק לאישור המליאה. 

 

 - מוגבלויות תוכנית לקידום עובדים עם   .8

   .2022לשנת לקידום והעסקת עובדים עם מוגבלויות  המועצה נדרשת לאשר תוכנית 

 מוגבלויות. ת עבור עובדים עם משרו 5-עובדים, ולייחד כ  40-בתוכנית המועצה לגייס השנה כ

 החלטה : 

 להביא את הנושא לאישור המליאה. 

 

 –  סל שירותים מועצתי  .9

מועצתי   שירותים  סל  סיום,  פרוייקט  לקראת  המליאעומד  לחברי  הועברה  החוברת  ולמנהלי    הוטיוטת 

   תושבים., טרם הפצתו להערות לשיפור המועצה, כדי לקבל 

 החוברת. לשלב את דני ברזילי בשלב ההגהה הסופית של סוכם  

 

 –  תקנון בית עלמין .10

הוק לנושא. הוצג הנוסח הסופי של התקנון כפי  -התקנון חזר לדיון נוסף ולגיבוש בוועדה שהוקמה אד 

 שמקובל פה אחד על כל חברי הוועדה. 

 להביא את התקנון לאישור המליאה.  החלטה : 
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 - ועדת ערר  .11

הפעיל  לחברי ועדה ו למנות אנחנו נדרשים   .קול קורא לגיוס נציגי ציבור לועדת ערר   3/1/22-ב פורסם 

 . להפעיל את הועדה  שבהן לא עלה צורך את הוועדה, אחרי מספר שנים 

 

 –  22/1/42בתאריך   2#2021סדר יום למליאה  .12
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 גדי ירקוני           ניר ים                                                         

 ראש המועצה         מנכ"ל המועצה                                         

 

 14/2/22 :  בתאריך אושר                                                                


