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 -  התכנסות, ארוחה קלה וברכה לחג הפסח  .1

 ברי המליאה.  חולק לחלחג  לחג הפסח. שי קובי רביבו נשא ברכה ו  ,רימה כוסית המליאת המועצה 

 

   – מידע  .2

 

 - דודי אלון  

 יציאתה לפנסיה.   לקראת מברך את חברי המליאה לרגל חג הפסח ואת גזברית המועצה, כבי  

 

 -  ניר ים

 דודי אלון.  עדר מהישיבה, שתנוהל ע"י סגן ראש המועצהויגדי ירקוני בחו"ל לצורך רפואי    -  נסיעת גדי

מרגע שהתרחש אירוע הטרור בבאר שבע, התכנס במועצה צוות חירום לצורך   – הבטחוני המצב 

 ונקיטת פעולות בהתאם.   שוטפות   ת מצבוהערכ

 'יקיר אשכול'.   לקראת חג העצמאות, התקיים עפ"י המסורת הליך לבחירת  –  יקיר אשכול

   . )עין הבשור( ואורלי דיין  )נירים(  חיים שילה  נבחרי השנה הם :

ו לעזוב את תפקידו  מנכ"ל החברה הכלכלית, הודיע על רצונעופר מימון  –  חברה הכלכליתהמנכ"ל 

 והמועצה נערכת ליציאה למכרז לאיתור מחליף.  

יחד עם מנהלי  ב נשלחה לחברי המליאה הזמנה לסיור במוזיאון יד מרדכי  –  סיור במוזיאון יד מרדכי

 יום הזיכרון לשואה ולגבורה(. )בסמיכות ל 12/5/22בתאריך יתקיים הסיור   . המועצה

 

   – אילן אייזקסון 

המצב הביטחוני  הידרדרות אילן זומן לתאר בפני חברי המליאה את הפעולות שנעשו במועצה לאור 

בשבועות האחרונים יש יותר שיתוף פעולה עם גורמי הביטחון  במדינה בתקופה האחרונה. תואר כי  

מגבירים נוכחות במועצה. הועברה דרישה לרבש"צים ולמג"ב להקפיד יותר על נוכחות של  הם השונים ו

ארבעה    נמצאועלים ופו 200-ל . נעשו בדיקות של מעל ים ברחבי המועצה שוהים בלתי חוקיים פלסטיני 

י  התבקשו להעלות פערים בהקשר  הישוביםו ישובים  הות גבלתי חוקיים שטופלו. בוצעה שיחה עם הנה

. מתקיימים סיורים מתוגברים בגני הילדים ובשעות שילדים עולים על ההסעות למוסדות החינוך,  ביטחון

וסדר נושא לחצני המצוקה  בין היתר בשעות הערב בקרית החינוך כאשר מתקיימים חוגים. בנוסף, ה

בנושא טיולי ילדים הוחמרו הנהלים ויש מלווה חמוש, בכדי לתת תחושת ביטחון, אף על פי   בגני הילדים.

     מתנדבים ולהקים סיירת שאנשיה יסיירו ברחבי המועצה. ס לגיישאנו לא מחויבים בכך. בנוסף, יש כוונה 

 התייחסויות : 

מבקשת בשם חברי המליאה לקיים בדחיפות ומוקדם ככל שמתאפשר, ישיבת מליאה מיוחדת   -דנה 

 הנוגעת בביטחון הפנים במועצה.  

 

 -  28/2/22מיום  2#2022אישור פרוטוקול מליאה  .3

 

 

 

 

 2#2024-24-1 החלטה מס'

 .  28/2/22מיום  2#2022פה אחד את פרוטוקול מליאה מאשרת מליאת המועצה 

   . 0 –, נמנעים  0 – , נגד 18 –בעד 
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 -  22/3/7מיום  #20223אישור פרוטוקול מליאה  .4

 

 

 

 

 –  שאילתות  .5

 

 איתן, תמיר, דנה, אמיר   –ש 

 ראש המועצה גדי ירקוני                                                              : לכבוד 

 שאילתא בנושא בניית המועדון באבשלום ובניית ממ"מ אבשלום :    הנדון

 על הקבלן המציע להיות רשום בפנקס הקבלנים כקבלן  5.1סעיף  7/2019עפ"י תנאי סף של מכרז  (1

עפ"י בדיקתנו,   ולצרף להצעתו העתק אישור על רישומו המעודכן. 1-ג גבסיוו  100לעבודות בנייה בענף 

  .1-)שיפוצים( בסיווג א 131רשום בפנקס הקבלנים בענף   -זוכה המכרז הנ"ל, מר' שמעון מארק  

בטבלת עמידה בתנאי הסף למכרז זה שהועברה לנו ושהוצגה לוועדת המכרזים בעת ההחלטה על  

הקבלן הזוכה, מסומן שמעון מארק כעומד בתנאי סף זה של הסיווג. נבקש לקבל את תגובת מחלקת  

שמעון מארק, שאין לו רישיון לבנייה רגילה אלא    -ההנדסה לעניין זה. נציין בנוסף כי אותו קבלן  

ללא מכרז באישור   פוצים בלבד, בנה גם הממ"מ שהוצמד למועדון, אותו קיבל כהגדלת חוזה לשי

  כיצד אושר שמעון מרק שאינו בעל התקן הקבלני המתאים על ידי מחלקת ההנדסה –השאלה  .המליאה

? כיצד הביאה מחלקת ההנדסה אישור זה לוועדת המכרזים והציגה את שמעון מארק כמי שעומד  

 ?   בתנאי המכרז 

לקבלן שמעון מארק, לצורך הקמת הממ"מ, מופיע סכום   בבקשה שהוגשה למליאה להגדלת החוזה  (2

  - כולל מע"מ )סכום הזכייה במכרז(, סכום ההגדלה המבוקשת  1,431,989 - ההצעה המקורית 

כולל מע"מ. הסכום לאחר ההגדלה אינו   1,948,447 -   כולל מע"מ והסכום לאחר ההגדלה  451,239

מאין  ₪.   65,219. ישנו פער של 1,883,228סכום המקורי בתוספת ההגדלה שעומד על תואם את ה

 ?  נובע פער זה

בבקשה שהובאה בפני המליאה, נטען ע"י הנהגת המועצה ונציגי מחלקת ההנדסה כי מטרת ההגדלה   (3

מהחומרים שהועברו אלינו   היא הקמת ממ"מ בצמוד למבנה שמקור תקצובו הוא ממשרד הרווחה.

ש"ח כולל מע"מ בלבד. מהחומרים שהועברו    298,439המחיר של הקבלן לבניית הממ"מ הייתה הצעת 

,  2020ש"ח לעבודות חריגים )בחודש יוני  186,000אלינו מופיע כי בוצעה הגדלה לחוזה הקבלן על סך 

מדוע לא הובהר למליאת המועצה בבקשה  כשנה לפני הבקשה להגדלה שהועברה למליאת המועצה(. 

 ?  כי חלק מסכום ההגדלה הינו לטובת תשלום עבור עבודות חריגים שבוצעו כשנה לפני כן להגדלה

? מדוע הוא    האם הוא קבלן מורשה לעבודות בנייה ?  מהו מעמדו של הקבלן  ח.ב.זוהר בפרוייקט זה (4

 ? הקבלנים האם הוא רשום בפנקס  ? ואם כן האם הוא קבלן משנהביצע בפועל את העבודות בשטח? 

 ?  עם שמעון מארק והמועצה מקבלת חשבוניות מח.ב. זוהר ומדוע חוזה נחתם

 

 

 

 2#2024-52-1 החלטה מס'

 .  7/3/22מיום  3#2022מאשרת פה אחד את פרוטוקול מליאה מליאת המועצה 

 .   0 –, נמנעים  0 – , נגד 18 –בעד 
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 גדי   – ת

בעת הגשת המכרז ובדיקת הקבלן , מצ"ב    1סיווג ג' 100הקבלן שמעון מארק היה רשום בענף  -  קבלן רשום

מה קורה היום, לא יודע להגיד, נאמר לי ע"י הקבלן   – בדיקת הקבלנים ורישומו של הקבלן בסיווג המתאים 

 שהחמירו עם הדרישות ומבקשים מהנדס שיהיה חלק מצוות הקבלן. 

הוא   1א' 131הקבלן מיקי זוהר הינו קבלן רשום בסיווג  – במכתבכם    4סעיף  -  זוהר מעמדו של הקבלן ח.ב.

  ודות קבלן שמתעסק בשיפוצים והינו קבלן משנה לקבלן שמעון מארק )יש קשר משפחתי(. הקבלן ביצע עב

ע"ש ח.ב. זוהר( ולפיכך  -שיפוץ כולל תוספות בנייה במס' פרויקטים )העביר אלינו חוזים וחשבונות בזמנו  

 שרנו אותו כקבלן משנה לקבלן  הראשי. אי

 כולל מע"מ .  ש.ח   1,431,989הצעת הקבלן במכרז עמדה על סך  –במכתבכם   2סעיף  – הגדלה במליאה 

 מצ"ב טבלת התאמת חוזה שעשינו בפרויקט בכדי שנוכל לעשות את ההגדלה. 

נוספות )להבדיל  ות וד שאתם מציינים במכתבכם זהו הסכום של עב  ש.ח  65,219תוכלו לראות שהסכום של 

  2צו המועצות האזוריות תקנה  פ"יתוספת המותרת לנו ע 50%חריגות( וזו הגדלה של סעיפים עד ודות מעב

מכאן שהסכום המחושב להגדלה למליאה הינו הסכום של   הגדלה לסעיף,  50%ד  ושניתן להגדיל כל סעיף בע

(, אלה  298,439+152,797חריגות ) ודות המורכב משני סכומים של עב ש.ח   451,239החריגות  ודות העב

וסה"כ ההגדלה לוקחת    כולל מע"מ( ש.ח  298,439חריגות של המועדון ושל הממ"מ )הצעת הקבלן  ודות עב

 הנוספים וזה אכן מה שרשום בטבלה. ש.ח   65,219בחשבון גם את 

מתייחס להגדלה של החוזה הראשון   ש.ח  186,000חוזה ההגדלה בסך  -  במכתבכם 3סעיף  - הגדלה לקבלן 

  לא כולל מע"מ שימו לב לכתוב )קיבלה את הצעת הקבלן....(.   ש.ח 1,224,000שהועבר לקבלן בסך 

ההגדלה לא קשורה לעבודה של הממ"מ ההגדלה הינה על פי סיכום על סכום פאושלי שנסגר עם הקבלן ועם  

לפי החישוב הבא :    ש.ח 1,650,000החטיבה להתיישבות/מועצה/ישוב שעלות העבודה תהיה בסך 

  1,649,700= ח + מע"מ  .ש1,410,000=   )הגדלה לחוזה(  ש.ח 186,000+   )חוזה ראשון(  ש.ח 1,224,000

 מתאים לסכום שאושר ולא כולל את הממ"מ.  ש.ח 

 

  ת :התייחסויו

 .  מנכ"ל המועצה לא מורשה לענות על שאילתות. מבקש שראש המועצה יענה על השאילתות  – תמיר 

 . מבקש שבדיקת הקבלן ורישומו המתאים יישלח לחברי המליאה 

 .יתוקן הרישום גדי ענה על השאילתות    –ניר 

 .מבקשים לראות את מסמך הסיווג של הקבלן. קבלן המשנה ח.ב זוהר לא מופיע בפנקס הקבלנים –איתן 

  ? מ האם מישהו בדק את ח.ב זוהר, וראה שהוא קבלן שמורשה לבנות ממ" – תמיר 

נחדד נהלים מול אגף ההנדסה, ונבדוק איפה צריך לבקש אסמכתאות למה שכתוב בוועדת מכרזים.   – דודי 

 .נייצר נהלים מתאימים בכדי למנוע מהמקרים הללו לקרות 

 .אם הנתונים שהוצגו בשאילתה נכונים, זו תקלה. צריך לחשוב מה עושים בהמשך ואיך מתקנים – קובי 

 ה למליאה נאמר שזו ההגדלה היחידה ושלא קיימים פיצולים.  בהגדלה הקודמת שהובא – תמיר 

רואים שזה לא כך. במקביל להגדלה המתבקשת שהובאה למליאה, היה מכרז פתוח לשישה ממ"מים ברחבי  

 .המועצה והיה ניתן לחסוך עשרות אלפי שקלים על בניית הממ"מ הזה

לקבלני משנה. המגמה צריכה להיות לצמצם את  אנחנו נצטרך לבדוק מתי אנחנו מאשרים תשלום  – עידו 

הדבר הזה. לגזברות אין כלים לבדוק את הקבלנים וזה לא נכון שזה יהיה האגף שעושה את הבדיקה  

 .הספציפית הזו. בכל זאת, נבדוק את תהליכי העבודה מול אגף ההנדסה 



5 
 

 
 

 אמיר פלג   –ש 

 ראש המועצה גדי ירקוני, סגן ראש המועצה דודי אלון                            :  לכבוד 

 :   שאילתת המשך דחופה בנוגע לניגוד עניינים לכאורה בו פועל יועמ"ש המועצה:    הנדון

שלום, לפני כשנה הגשתי שאילתא בנושא זה בדיוק. לפני כחודשיים הגשתי שאילתה נוספת שנדונה במליאה  

לצערי התשובות לשאילתא האחרונה )גם לזו לפניה כמובן( היו חלקיות ויש    .28.2.2022אריך שהתקיימה בת 

לחדד את הנושא הן לגבי החשש מהתנהלות היועמ"ש בניגוד עניינים לכאורה והן מצד האופן בו נענתה  

 :   ברצוני לשאול   השאילתה על ידי הנהגת המועצה.

? צירפתי לשאילתא הקודמת   עצה האזורית אשכול האם מייצג יועמ"ש המועצה ועדים מקומיים במו (1

! האם    סודאי מייצגם-התכתבות עם שורה של ועדים מקומיים מהמועצה שם הם העידו כי משרד חיימסון

? האם נעשתה פנייה ישירה לוועדים אלו והם    בתשובתכם למליאה הסתמכתם רק על תשובת היועמ"ש 

?   ון כמשרד שמייצג גם את הוועד המקומי שלהםחיימס- נשאלו באופן ישיר על העסקת משרד סודאי

 . )בישובים אלו יש זהות ועדים ואין הפרדה ביניהם( 

לשאילתה הקודמת צורף מסמך לפיו יועמ"ש המועצה הוא שותף בחברת בנייה אשר מבצעת עבודות   (2

מסון  של בניה ופיתוח ביישובי המועצה. בתשובתכם ציינתם כי אין דבר וחצי דבר בין פעילותו של חיי

כבעלים של חברת בנייה שפועלת ביישובי המועצה לבין היותו יועמ"ש המועצה. מכך נובעות מספר  

? אם לא, האם נראה   : האם ידעתם כהנהגת המועצה שחיימסון הוא שותף בחברת בנייה זו  שאלות

ית זו  ? על בסיס מה קבעתם ש"אין דבר וחצי דבר" בין פעילות עסק לכם תקין שהוסתרה מכם עובדה זו 

? האם קיבלתם קביעה זו על בסיס הסתמכות על   של חיימסון ברחבי המועצה לבין עבודתו במועצה 

? או שהסתמכתם כאן על דבריו של חיימסון עצמו אשר נמצא   גורם מקצועי אובייקטיבי מתחום המשפט

 ?  כאמור בניגוד עניינים לכאורה 

הנהגת המועצה הודתה שאינה מכירה את מכלול עסקיו של עו"ד חיימסון. האם כעת, לאחר המידע   (3

שנמסר בשאילתא הקודמת בעקבותיו הסתבר שמכלול עסקים זה פעיל במועצה האזורית אשכול  

? האם   בתחומי הבנייה והיעוץ המשפטי לאגודות וועדים יש להנהגת המועצה עמדה עקרונית בנושא זה

 ?  הגת המועצה היא שכפל התפקידים וריבוי הכובעים תקין עמדת הנ

תשובה ארבע, לפיה הנהגת המועצה לא פגשה בניגוד עניינים של עו"ד חיימסון, היא תשובה מוזרה.   (4

ניגוד העניינים לכאורה שורטט לפני הנהגת המועצה בשאילתא זו, בשאילתות קודמות ובשורת מסמכים  

ת המועצה להקים וועדה בראשות מומחה חיצוני ואובייקטיבי אשר  ! האם מתכוונת הנהג שצורפו אליה 

סודאי ולגבי האפשרות שיש  - תגיש מסקנות בנוגע לתפקידיו הרבים של היועמש חיימסון ומשרד חיימסון

? האם פנתה הנהגת המועצה לגורמים כגון היועץ המשפטי   כאן מקרה חמור של ניגוד עניינים לכאורה

 ?  יועץ המשפטי לממשלה כדי לקבל תשובה ברורה ומוסמכת על נושא זה של משרד הפנים ולמשרד ה

האם הועמדה על ידי הנהגת המועצה בפני עו"ד חיימסון ומשרדו הבחירה לעבוד עבור המועצה   (5

 ?  האזורית אשכול או לעבוד עבור ועדי הישובים במועצה ועבור עסקיו במועצה

 

 גדי  - ת 

 המשפטיים של מ.א אשכול. ככל שבדקנו את הנושאים שהעלית  הנם היועצים  סודאי - משרד עו"ד חיימסון

 סודאי,  -שאילתות לנושא זה, לא מצאנו ניגודי עניינים בין מכלול עיסוקיו של משרד עו"ד חיימסון   3-ב

 ו/או עיסוקיו הפרטיים של עו"ד חיימסון, לבין היותם היועצים המשפטיים של מ.א. אשכול. 
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  :התייחסויות 

  ת המועצה סותרעל בסיס הידוע למועצה,  –  ? ת  על בסיס מה אתם סותרים את הטענות לניגוד עניינים  -  ש

התשובה תשתנה, אם  אפשר שלחלוטין מצב של ניגוד עניינים בין היועמ"ש לבין המועצה על כל רקע שהוא. 

 .ניגוד עניינים  למצב שלתגיע הוכחה  

 .שהועבר יבדק מול עו"ד חיימסון   חומרה -  קיימת הוכחה שעו"ד חיימסון מייצג ועד מקומי במועצה. ת – תמיר 

ההוכחה לא הייתה אצלי כשהגשתי את השאילתה ולכן לא העברתי אותה מראש. אין לי דבר אישי   –אמיר 

? כיצד ניתן לקבוע שאין   מול חיימסון. האם נעשתה פנייה לראשי ועדים והם נשאלו האם הוא מייצג אותם

? צריך לפנות לגוף אובייקטיבי   ניגוד עניינים אם היועמ"ש הוא בעלים של חלק מחברת בניה שבונה במועצה

 .ולבדוק האם יש פה ניגוד עניינים

 ההצעה לבדיקה אובייקטיבית מקודמת על ידי והיא תיעשה.  – דודי 

 

 -  חילופין במליאה  .6

 .  כנציגת עין השלושה במליאת המועצהמירב כהן מינויה של  אושר 

 (. 2#2022מליאה )עד כולל נציג עין השלושה ראובן ששימש כברוכה הבאה מירב, ותודה ל 

 

 -  צמיחה דמוגרפית וחינוךסקר  .7

המטרה  , והמועצה יצאה לסקר צמיחה דמוגרפית  .נמצאים איתנו לואיס ואירית מחברת אורבניקס  –דקלה 

היום היא להציג את התובנות שעלו מהסקר. הסקר נבנה בשיתוף פעולה עם הישובים ולמול תכניות  

   . להצטרף  יוזמנומפגשים עם הישובים וחברי המליאה של נוסף  בבס  נקייםותב"עות מאושרות. 

זה טווח קצר. התקבלו תובנות אופרטיביות ונוסחו   שנים קדימה כאשר בהיבטי תכנון 10-התכנית ל  –לואיס 

המלצות לפעולה למועצה בהקשרי אספקת שירותי ציבור. ההערכה נעשתה בצורה שמרנית והיא בפריזמה  

של פרוגרמה למבני ציבור. העבודה נעשתה בצורה ממוקדת למרחב הכפרי ונשאלו השאלות הנכונות  

 .קיבוץ / מושב וכיו"ב – בהתאם לאופי הישוב 

צפון, מרכז ודרום. בוצע שימוש   – מבחינת המתודולוגיה, המועצה חולקה לשלושה אשכולות  – אירית 

בשלושה מקורות נתונים, והעדפנו להשתמש במקורות שקיבלנו מהישובים עצמם. בתוך האשכולות,  

והמלצות  מוצגות לחברי המליאה מסקנות  הישובים חולקו לתתי אזורים בכדי לייחס אותם למרכזי השירות.

אנחנו צפויים לעמוד על   2030לפעולה. החומרים נשלחו גם לכתובות הדוא"ל של חברי המליאה. בשנת 

 .נפש במועצה 21,000

 

 : התייחסויות 

לא ניתן לחזות את המצב הביטחוני.    -  ? ת האם התחזיות לוקחות בחשבון גם את המצב הביטחוני – רויטל 

וחשבנו שהצמיחה תיפגע. זה לא קרה, והצמיחה דווקא עלתה מעל   ' עמוד ענן ' נעשתה עבודה כזו בזמן 

 .הציפיות 

לקבל החלטות בנוגע למבני ציבור שהן מבוססות נתונים ותחזיות.    -  ? ת  מה הייתה המטרה בסקר  –אמיר 

 .במועצה לתכנן קדימהזה כלי אובייקטיבי שישמש את המנהלים  

 .לא  -  ? ת  האם עובדים זרים נספרו בתחשיב – דודי 

כניות  והסיכום הוא שמליאת המועצה מברכת על סקר הדמוגרפיה ותרצה לראות בהמשך את ת  – דודי 

 העבודה מבוססות עליו. 
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 -   שירות לאומי אשכולגרעין  .8

 למועצה מהרשות לביטחון קהילתי.   תנהינמדובר בהזדמנות ש -רכזת ביטחון קהילתי(  ) ענת מורד

בנות שרות שיגויסו השנה ויתחילו בשנת   גרעין תקנים ל 8 למועצה  מקצה)בט"פ( המשרד לביטחון פנים 

  , (קרית החינוך ונועם נצרים ) תהיינה בבקרים בבתי הספר היסודיים  בנות השרותהלימודים הבאה. 

יגורו בשלומית.    הגרעין המרכז הקהילתי. בנות עם ואחה"צ יתגברו חינוך חברתי בכלל הקהילה בשיתוף  

תשתלבנה בהסעות הקיימות של המועצה.   בנות הגרעין האג'נדה של הגרעין היא קידום המוגנות והחוסן.  

מתוך   .ש"חא  60-כ מתוכנן ותגויס רכזת מקומית בחצי משרה. , הכשרות וליווי מקצועי יינתנו לבנות הגרעין

 .ח להסעות.ש"א  19-רכז מקומי ועוד כ עבור    ,תקציב ביטחון קהילתי 

 

 התייחסויות : 

יש כמה עמותות שמגייסות   -  ? ת  ? זו עמותה עם דגש על מסרים דתיים  עמי-מה זה עמותת בת  -  ש

 אין פה היבטים דתיים. ו , היא אחת הגדולות בהן עמי -בת ומכשירות גרעינים של שירות לאומי. 

 

 

 

 

 -   ממונה עמדת מידע לציבור .9

 הסעיף יידחה לישיבת מליאה קרובה.  

 

 -   הפעלה ומימון בריכת צוחר .10

 הסעיף יידחה לישיבת מליאה קרובה.  

 

 - ר תב"ע למתחם הבשו .11

 הסעיף יידחה לישיבת מליאה קרובה.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2#2024-62-1 החלטה מס'

 עמי.  - מאשרת ברוב קולות את קליטת גרעין שירות לאומי בתמליאת המועצה 

 .   0 –, נמנעים  0 – , נגד 12 –בעד 
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 –  תב"רים למליאה  .12

ד  4#2022ה מליא תב"רים ל 
ע
ב

ם 
עי

מנ
נ

 

ד 
נג

 

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 

הגדלה  
-הקטנה ב

 ₪ 
       סה"כ  

 מועצה  492 הנדסה 
אזורי   מט"ש

חולית )חבל  
 שלום( 

34,400,000 2,000,000 
 

36,400,000  
11 3 0 

 492מימון 
, קרנות  20,640,000  -)הגדלה(, רשות המים  9,000,000 -הלוואה 
 6,760,000 -מועצה 

      

 מועצה  1224 הנדסה 

מרכז הפעלה  
  -לילדים ונוער 

תכנון  
 והצטיידות 

300,000 2,000,000   2,300,000  12 0 0 

       )חדש(  2,000,000, הלוואה 300,000 -משרד הפנים  1224מימון 

 מועצה  1338 אסטרטגיה 
העצמה  
  -קהילתית 

 תכנית הפוגה 
     418,184  

     
281,743  

     699,927  12 0 0 

       699,927 -המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  1338מימון 

 מועצה  1352 אסטרטגיה 
הפקת אירועים  

משרד   -
 התיירות 

0 170,000      170,000  12 0 0 

       )חדש( 170,000  -משרד התיירות  1352מימון 

 מועצה  1353 ביטחון 
ציוד לצוות צח"י  

2022 
              -    

     
175,000  

     175,000  12 0 0 

       )חדש( 175,000 -משרד הביטחון  1353מימון 

 מועצה  1354 ביטחון 
שיקום גנרטור   

 לחמ"ל 
              -    

         
9,951  

         9,951  12 0 0 

       )חדש( 9,951 -משרד הביטחון  1354מימון 

חברה  
 כלכלית 

 מועצה  1355
פאנלים  

סולאריים על  
 מאגר קולחין 

              -    
  

1,000,000  
  1,000,000  12 0 0 

       )חדש( 1,000,000-הלוואה  1355מימון 

       40,754,878 5,636,694 35,118,184 סה"כ :       

 

 

 

 

 הערות לתב"רים : 

 יגיע להחלטה במליאה קרובה, בצרוף הסבר מפורט.  - אתר דיה   677תב"ר 

 2#2024-27-1 החלטה מס'

 לעיל. תוצאות ההצבעה רשומות ליד כל תב"ר ותב"ר.    מאשרת את רשימת התב"רים מליאת המועצה  
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 -  נספח להסכם מעון השלושה  .13

בעניין עמותת  יחד עם שינוי ב הנוסח, מבקשים לאשר את להסכם אחרי שנפלה בו טעות. חלק נוסף  – דודי 

 . לצד מעון השלושה  , שנים  3-4עוד   להמשיך ולהתקיים במקום לתקופה שלהשינוי מאפשר למכינה  'אחרי'.

 

 

 

 

 

 -   דו"ח כספים והשקעות .14

 מליאה קרובה.  ישיבת הסעיף יידחה ל

 

 –  עדכון מורשי חתימה  .15

 . 22- כנס לתפקידו במהלך מאייו  . עידו יחליף את כבינבחר לתפקיד גזבר המועצהליבנה עידו  

 . החתימה לרשימת מורשי  עידו ליבנהלצורך הוספת מתבקשת החלטת המליאה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -   (כם שימוש איחוד הצלה )מתחם הבשור הס .16

 הסעיף יידחה לישיבת מליאה קרובה.  

 

 

 גדי ירקוני           ניר ים                                                                  
 ראש המועצה         מנכ"ל המועצה                                         

 
                                  

 16/5/22 :  אושר בתאריך

 2#2024-82-1 החלטה מס'

 . עם מעון השלושההנספח להסכם את   פה אחדמאשרת מליאת המועצה 

 .  0 –, נמנעים  0 – , נגד 13 –בעד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2#2024-92-1 החלטה מס'

 .  יוכבד שקולניק ולגרוע את    אזורית אשכול, כמורשה חתימה במועצה  עידו ליבנההוחלט להוסיף  

 :   לפיכך, מורשי החתימה של המועצה הינם אלה

 ראש המועצה.  –  023006554ת.ז.  גד ירקוני  .1.1

 סגן ראש המועצה.  -   034447185דודי אלון  ת.ז.  .1.2

 מנכ"ל המועצה.   – 053041687ת.ז.   ניר ים  .1.3

 גזבר המועצה.   – 037168176ת.ז.    עידו ליבנה .1.4

   :זכויות החתימה בשם המועצה הן כדלקמן  

 חתימת גד ירקוני או עם חתימת דודי אלון או   יחד עם –  עידו ליבנה  –גזבר המועצה חתימת  

 תחייב את המועצה לכל דבר ועניין.  –ביחד עם חותמת המועצה  – חתימת ניר ים  עם

 .  0 –, נמנעים  0 – , נגד 12 –בעד 

 

 

 

 

 

 

 

 


