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 2022/5/23 –  מיום 2220#5 מס'  הנהלה  פרוטוקול

 

 . אדמון  דנה , ברזילי דני ערוסי,  מזל רובין,  השי ארי,  בן רבקה אלון,  דודי  :  נוכחים

    . מימון יהודית  שמח(,  )יומולדת  רומנו  בן  רונית בר,  יובל , רפואי(- חו"ל )  ירקוני גדי  :  מתנצלים

   .סלע  נעמי  בוקסבאום,   רותם הוכמן,  ידידיה :  חסרים

 31 :  הנהלה   חברי סה"כ 

   .הנהח"ש -יפה  גזבר,- עידו  מנכ"ל,-ניר  :  קבועים נוכחים

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

     -0- :  ומציגים  אורחים 

 

 :  על סדר היום 

 

 .        מידע  .1

              .  2/5/22מיום  4#2022אישור פרוטוקול הנהלה  .2

 רכישת טרקטור מניטו.                                                 .3

 מעבר עובדי המועצה לרכב חשמלי.                             .4

 גיוס כ"א בתקן )פקח רישוי עסקים, רכז קולות קוראים(.  .5
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                                         השלמה לוועדות המועצה.  .11
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 .               13/6/22בתאריך  8#2022סדר יום למליאה  .14

 

 –  מידע  .1

 

 – דודי אלון 

 דף מעודכן הסוקר את הנושא לקראת הבאת הסעיף למליאה קרובה.  חומרים ל צורף   – בריכת צוחר 

   

 התייחסויות : 

א היועמ"ש,  בנושהתקבלה במשרד הפנים פניה  – איפה עומדת הבדיקה בעניין היועמ"ש ? ניר  –דנה 

 בפניה.  שהועלו הטענות  עלמשרד הפנים ממתין לתגובת המועצה ו

 

 -  22/5/2מיום  #20224אישור פרוטוקול הנהלה  .2

 הפרוטוקול אושר.  :  החלטה
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 -  רכישת טרקטור מניטו  .3

 התומך בהצעה. , והתבקש לצרף תחשיב כלכלי 1#2022למליאה  1321הנושא עלה במסגרת תב"ר 

 כלי מהסוג הזה.  רכישתואת ההצדקה בהרציונל התפעולי והכלכלי, חומר המסביר את הוצג להנהלה 

 

   :  החלטה

 .  1321טרקטור מניטו תובא למליאה קרובה במסגרת תב"ר רכישת 

 

 -   מעבר עובדי המועצה לרכב חשמלי .4

אושרה הגדלת   6#2022במליאה  .שנים(   3)אחרי  22-הליסינג לרכבי מועצה מסתיימת ביוניעסקת 

במקביל בוחנת   להמשיך את העסקה לתקופה של עד שנה נוספת.עם חברת הליסינג, ומתוכנן החוזה 

עבודה שנעשתה בנושא,  הוצגה להנהלה  רכבים חשמליים )במקום מנועי בעירה(. המועצה חלופה של 

והן מבחינת   , התפעול בעלויות הצפוי  תומכת בהסבה לרכבים חשמליים, הן מבחינת החיסכון ש

 איכות הסביבה וקיימות.   ילנושאהתייחסות  

 

   :  החלטה

   .פומביים יציאה למכרזים הטרם  במליאהיובאו לדיון    הנושא

 

 ( לנשים/גברים כאחדמתייחס ) –  (גיוס כ"א בתקן )פקח רישוי עסקים, רכז קולות קוראים  .5

פקח רישוי עסקים  באחד הפקחים, ביחד עם הצורך לאור סיום העסקתו של   –  פקח רישוי עסקים 

, במסגרת  שיפעל גם בתחום הפיקוח הסביבתיפקח רישוי עסקים, . מוצע לגייס )במסגרת הרפורמה( 

 באגף איכות הסביבה. המופעלת  מערכת הפיקוח 

שיועסק  ,  רכזת קולות קוראים, מוצע לגייס רכז לנושא לאור סיום ההתקשרות עם   – רכז קולות קוראים 

 ובהשתייכות לאגף תכלול ופיתוח. בתקן מועצתי 

 

   :  החלטה

 . מליאהלאישור ההנושא יובאו 

 

 -  הגדלת מסגרות אשראי בבנקים .6

ל  ולהעמידן על סה"כ שמיליון ש.ח,  2.0-אי בבנקים בהוסבר הצורך להגדיל את סה"כ מסגרות האשר

בהזרמת  הן מסיבות של עיכובים הצורך נובע מקושי תזרימי שנגרם  .2022מיליון שח, בשנת  10.0

בימים אלו נעשית  . ממשרדי הממשלה השוניםעיכובים בהזרמת מימון   סיבות שלהגשות למימון, והן מ 

 . עבודה מאומצת לסגור את הפערים 

 

 :  החלטה

 . המליאההנושא יובאו לאישור 
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 –  תב"רים למליאה  .7

 5#2022תב"רים להנהלה  

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 

הגדלה  
-הקטנה ב

 ₪ 
 סה"כ  

חברה  
 כלכלית 

  8,500,000   4,500,000 4,000,000 אתר דיה  מועצה  677

 )חדש( 2,500,000)הגדלה(, קרנות מועצה  6,000,000 -הלוואה  677מימון 

 נגישות שמיעה  מועצה  1174 חינוך 
     

150,000  
       

60,000  
     210,000  

 )הגדלה( 210,000 -משרד החינוך  1174מימון 

הנדסה +  
 ביטחון 

 מועצה  1245
שיפוץ מחסן חירום אשכול  

2019 
     

198,870  
       

28,045  
     226,915  

 1245מימון 
  63,045 -, קרנות מועצה 50,000 -הפנים , משרד 113,870 -משרד הביטחון 

 )הגדלה( 

חברה  
 כלכלית 

 מועצה  1355
החלפת צ'ילרים ופאנלים  
 סולאריים על מאגר קולחין 

1,000,000 760,430   1,760,430  

 )חדש(  760,430 -, משרד האנרגיה 1,000,000 -הלוואה  1355מימון 

    -               רכישת ציוד לצוות צח"י  מועצה  1356 ביטחון 
     

159,800  
     159,800  

 )חדש( 159,800 -משרד הביטחון  1356מימון 

 10,697,345 5,348,475 5,348,870 סה"כ :       

 

 התייחסויות : 

 תב"רים. הבצמוד לבקשות לאישור במליאה את מצב הקרנות   להציג תבקש ה •

, ולצרף סקירה  תוכנית הפרוייקטהתאמת ההוצאות בפרוייקט דיה ביחס לתבקש לבדוק את ה •

 פרוייקט. ה של על סטטוס ההתקדמות 

 

 : החלטה 

 התב"רים יובאו לאישור המליאה. 
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 –  2022תמיכות מועצה  .8

 .ח.  ש  1,147,000 של   לתמיכות סךאושר  2022בתקציב המועצה לשנת 

 ש.ח.  54,000ש.ח, ולהשאיר יתרה של   1,093,000ועדת תמיכות מציעה לחלק בשלב זה סך של 

 

 12.05.22אושר בוועדת תמיכות ביום  -  2022חלוקת תמיכות הצעה ל

 סכום שאושר  סכום הבקשה מס' העמותה  שם העמותה  מס'

 10,000 45,000 58-021-391-6 מדרשת נצרים  1

 80,000 220,000 58-046-937-7 עמותה לקידום אשכול  2

 20,000 50,000 58-003-746-3 אוהל  כולל לאה  3

 695,000 695,000 58-022-965-6 העמותה למען הזקן  4

 200,000 280,000 58-047-572-1 תיאטרון הנגב  5

6 
לקידום תוכניות לנוער  -עמותת על 

 בנגב 
58-030-989-6 3,000 3,000 

 10,000 100,000 58-046-2588 שור"ב.נצרים כולל "מדבר  7

 3,000 6,000 58-024-098-4 קרן מולכו  8

9 
מסל"ן מרכז סיוע לנפגעות מניות 

 ואלימות 
58-014-145-5 10,000 3,000 

 8,000 100,000 58-062-761-0 הישיבה הגבוהה בני נצרים  10

 5,000 50,000 58-046-597-9 איחוד והצלה ישראל  11

 8,000 20,000 58-039-270-2 פעמונים  12

 15,000 100,000 58-014-060-6 מכינה תורנית לצ"הל  -עוצם  13

 20,000 44,100 58-065-734-4 המדרשה למנהיגות  -דרך פרת  14

 5,000 26,400 51-327-614-7 לתת תקוה  15

 0 60,000 580-473-353 מוסדות חלוצה לבנים  16

 0 250,000 580-712-685 מוסדות חנוך נווה  17

 8,000 100,000 580-488-062 העמותה לפיתוח קהילת נווה  18

 1,093,000 2,159,500 סה"כ    

     

 71,000 דת    

 103,000 חינוך    

 709,000 רווחה    

 10,000 בריאות    

 200,000 תרבות    

 1,093,000 סה"כ    

 

 : החלטה 

 לאישור המליאה.   תובא  2022הצעה לתמיכות 
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 –  2023קריטריונים לתמיכות  .9

 . 2022זהים לקריטריונים שאושרו לתמיכות , 2023לתמיכות ע"י הועדה  הקריטריונים המוצעים 

 

 12.05.22אושר בוועדת תמיכות ביום   -  3202תמיכות הצעה לקריטריונים ל

 תושבי אשכול. התמיכה תינתן לעמותה שהינה מלכ"ר הפועלת באשכול ו/או משרתת את  .1

 מתקציבה השנתי.  50%שיעור התמיכה שתינתן לעמותה לא יעלה על  .2

 :  התמיכה תינתן לעמותה הפועלת באשכול לקידום הנושאים הבאים  .3

 . תנועת נוער 3.1

 . מוסדות חינוך 2.2

 . מוסדות תרבות 2.3

 רווחת הגיל שלישי  – . מוסדות רווחה 2.4

 . מוסדות ספורט 2.5

 . מוסדות דת 2.6

 יאות . בר 2.7

 תינתן תמיכה לגוף שפעיל לפחות שנה טרם פנייתו לבקשה לקבלת תמיכה.  .4

 תידון רק בקשה למתן תמיכה שעומדת בתנאי הסף המפורטים בנוהל הגשת בקשה לתמיכה. .5

 לא תינתן תמיכה למבקש פרטי.  .6

 :  העדיפות במתן תמיכות תהא לפי הסדר הבא  .7

מוסדות שעיקר פעילותם  בתחום השיפוט של המועצה, ומשרתים את רוב תושבי   7.1

 המועצה.  

 מסל התמיכות.  85% - יקבלו כ

 מוסדות שפעילותם במועצה אבל משרתים סקטור מוגדר.  7.2

 . מוסדות ארציים שנותנים שירות גם לתושבי אשכול 7.3

   

 : החלטה 

 ההצעה תובא לאישור המליאה.

 

 –  2023צו ארנונה   .10

 .  22- במליאה, במהלך יוני 2023מתבקש לאשר את צו ארנונה 

.  1.37%בשיעור של  2023בשנת לייקר את תעריפי הארנונה והנחייה  , 2022הוצג להנהלה צו ארנונה 

 . 2023אותם מוצע לשנות בצו ארנונה ייבחן אם קיימים מרכיבים נוספים   בימים הקרובים

 

 : החלטה 

 תובא לאישור המליאה.  2023לצו ארנונה הצעה 
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 –  השלמה לוועדות המועצה  .11

 
 לוועדות הבאות : לחברי מליאה פרסום קול קורא  

 חבר/ת מליאה  –ועדת מכרזים  .1

 חבר/ת מליאה  –ועדת מש"א  .2

 חברת מליאה  – החברה הכלכלית  .3

 חבר/ת מליאה – ועדת הנצחה  .4

 
 הבאות : לוועדות לנציגי ציבור פרסום קול קורא  

 נציגי ציבור.  2 –ועדת בחינה  .1

 נציג/ת ציבור  –עמותת התיירות  .2

 
 החלפות בין בעלי תפקידים : 

 החלפת בשמת גלין בהילה קטרי  – ועדת איכות הסביבה  .1

 החלפת זמירה בן יוסף בדוד דואני  – הועדה לנגע הסמים  .2

 החלפת מירב וידל בשרית סעד  – ועדת מל"ח  .3

 החלפת ענת חן בהודיה טרפה  –ועדת מלגות  .4

 החלפת זמירה בן יוסף בדוד דואני  – ועדת חינוך  .5

 

 הנושא יובא לאישור המליאה.  : החלטה 

 

 –  דו"ח פעילות ועדות המועצה  .12

 . 2022הרבעון הראשון של שנת את התכנסויות וועדות המועצה במהלך   המציגהוצג להנהלה דף 

 

גזר  י מהגדרה זו תו'ועדת חובה', הועדה הינה בדו"ח עמודה המציינת אם יש לכלול  התייחסויות :

 .התכיפות בה על הועדה להתכנס

 

 מליאה. הדו"ח יוצג ל : החלטה 

 

 –  30/5/22בתאריך   7#2022סדר יום למליאה   .13

 מידע.  .1

 שאילתות.                                                                         .2

 . 2/5/22מיום  5#2022אישור פרוטוקול מליאה  .3

 . 16/5/22מיום  6#2022אישור פרוטוקול מליאה  .4

 רכישת טרקטור מניטו.  .5

 מעבר עובדי המועצה לרכבים חשמליים.  .6

 ות קוראים(. גיוס כ"א בתקן )פקח רישוי עסקים, רכז קול .7

 הגדלת מסגרות האשראי בבנקים.  .8

 תב"רים למליאה.  .9
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 . 2022אישור תמיכות מועצה  .10

 . 2023אישור קריטריונים לתמיכות  .11

 . הפעלה ומימון בריכת צוחר  .12

 (. הסכם שימוש איחוד הצלה )מתחם הבשור  .13

 השלמה לוועדות המועצה.  .14

 דו"ח פעילות ועדות המועצה.  .15

 . דו"ח תקופתי ועדת חינוך .16

 

, סקירה על  מאגף איכות הסביבהעלתה בקשה לקבל בזמן האחרון,  מפגע הזבובים לאור   התייחסויות :

 . לצמצום המפגע  ננקטים, כולל פירוט הצעדים ש מצבה

 

 סדר היום אושר.  : החלטה 

 

 -  13/6/22בתאריך   8#2022סדר יום למליאה   .14

 . מידע  .1

 שאילתות.  .2

 . 13/6/22מיום  7#2022אישור פרוטוקול מליאה  .3

 שירות פנים )נפתלי(.                              אגף   –ארגוני השינויים במבנה  .4

 תוכנית להרחבת הדיונה )מיכל(.                                                          .5

 )מיכל(.                                      2021דיון בדו"ח כספי המרכז הקהילתי  .6

 )עופר(.                                    2021ו"ח כספי החברה הכלכלית דיון בד .7

 )דורון(.                                     2021דיון בדו"ח כספי עמותת התיירות  .8

 .                    2020אישור דו"ח מבקר המועצה לשנת  .9

                                . 2020אישור המלצות וועדת ביקורת לדו"ח המבקר  .10

 תב"רים למליאה.  .11

 . 2023צו ארנונה  .12

 . 7#2022סעיפים נדחים ממליאה  .13

 

 סדר היום אושר.  : החלטה 

 

 

 גדי ירקוני           ניר ים                                                         

 ראש המועצה         מנכ"ל המועצה                                         

 

 20/6/22 :  בתאריך אושר 


