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 2019/21/9 – מיום 2019#41 מס' מליאה פרוטוקול

 

  השי  קיסין,   רוני ארי,  בן רבקה אלון,  דודי  הוכמן,  ידידיה בר,  יובל  אהרון,   אלי  יפרח, מאיר  ירקוני,  גדי :  נוכחים

  ספקטור,  שמואל  בוקסבאום,  רותם  ברקאי,  מירב  קוברסקי,  אדוארד  רומנו,  בן  רונית ערוסי,  מזל רובין, 

  פלג,  אמיר  פודחני,  מרים  חפץ,  בר  ברזילי,  דני אווקרט,  חנניה  משה,  צפניה דג'אווי,  רויטל  מימון,  הודית י

 . ציפורי איתי , אדמון  דנה גל,  נועם  , דניאל  אריק סלע,  נעמי  שמעיה,  אליהו  פרידמן,  ראובן

 טל.  משה :  מתנצלים

 . רביבו   קובי  גרין,   סילביה :  חסרים

 . לשכה-תמרה , דוברת- יפעת מבקר,-יהודה  ,הנהח"ש -יפה  ,גזברית -כבי  ל,מנכ"-ניר  :  קבועים נוכחים

 . - 0-  :  קבועים  חסרים

  הנהגות  נציגי במועצה, ומחלקות אגפים מנהלי מצגות,-קרני מנחה, -אלכס ,צוער-מתן : ומציגים אורחים

 ישובים. 

 

 :  על סדר היום 

 מידע.  .1

 . 2020המועצה לשנת הצגה וגיבוש של מטרות ויעדי  .2

 . 2020סיכום ודרוג המטרות העיקריות לשנת  .3

 

 מידע   .1

 – גדי 

עד לאחרונה הייתי אופטימי בעניין תקציבים נוספים. לצערי מתחילים להרגיש את   –  תקציבים •

כרגע זה  העובדה שאין ממשלה. אגף התקציבים במשרד האוצר עוצר את כל התקציבים הפתוחים. 

לא משפיע על התקציב השוטף. אני מאמין שבהמשך נרגיש את ההשפעה ולכן אנחנו צריכים להיות  

 לות שלנו. ערניים וזהירים בפעו

מנסים לעבוד בשיתוף פעולה ולנסח מסרים אחידים למרות שלעיתים יש   –  ראשי רשויות העוטף •

חילוקי דעות ועמדות מנוגדות. לא תמיד יש הלימה בין צורכי רשויות העוטף, זמני פרסום והעברת  

מסרים. הפערים משפיעים על העבודה המשותפת. למרות שאין ממשלה, מנסים להגיע לרוה"מ  

 בדרישה לתקציבים נוספים. 

שובי המועצה צריכים להיות מוגדרים כעוטף  י ישובים אין ממ"דים. אני מאמין שכל י 7-ל – ם ממ"די •

עזה. נעשות פעולות רבות בנושא זה אבל אנחנו נאלצים לפעול בזהירות רבה. אנחנו מקדמים  

ותומכים בשינוי המצב אבל מודעים לכך שזה לא באינטרס של כל המועצות. אנחנו פועלים ביחד עם  

 ראשי העוטף תוך שאנחנו דואגים לאינטרסים המיוחדים של אשכול. 

אתמול התקיימה ישיבה וקיבלנו אישור תוכניות עד צוחר. בישיבה השתתפו הישובים   – 232כביש  •

שיש להם כניסות ויציאות במקטעי הכביש. למרות שהתכנון המפורט מתבצע תקציב הביצוע עדיין  

ון ש.ח למקטע עד צומת מעון. גם בנושא זה היעדר ממשלה  מילי 200לא הופשר. החלטנו לדרוש 

 משפיע על היכולת לקדם את הפרוייקט. אנחנו תקווה שנצליח לאתר את כל התקציבים החסרים. 
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 – מאיר 

שמח לעדכן שהצלחנו להתקדם מול משרד הדתות בנושא בתי כנסת ובתי עלמין במועצה.   – רבנות •

 לצערי עדיין אין תשובה בנושא הרב המועצתי. מצד שני 

הוצאנו מכרז למכונת גזם שאושרה לרכישה במטרה להעביר אותה לקבלן שעומד   –  איכות הסביבה  •

 מיליון ש.ח תקועים באיגוד ערים. מבקש מגדי להפעיל יותר לחץ.  20קריטריונים הנדרשים. כרגע  ב

לי נשאר יחיד לפעול במקום. בשאיפה להוציא  - השוק ייסגר השבוע. בית הקפה גילו –  שוק איכרים •

הפעלת המקום ע"י גורם חיצוני. במקביל צריכה להיעשות בדיקה של תקציבי משרד  קול קורא ומכרז ל

החקלאות שקיבלנו לטובת המיזם. כבר עכשיו ברור שלא כדאי להפעילו רק ביום שישי וחשוב שיעבוד  

 גם בחמישי 

 

 –  2020הצגה וגיבוש של מטרות ויעדי המועצה לשנת  .2

 (,  2020עם קישור להצעת תקציב  2020גיבוש תוכניות המועצה לשנת  )שמובילה את תהליך   רננה

 , 2020יעדים ומטרות שהוצעו ע"י מנהלי המועצה כנושאים מועדפים לטיפול בשנת  37 הציגה

ואבני היסוד כפי נוסחו ע"י חברי המליאה ביחד עם נציגי הנהגות  ראש המועצה שהוצג ע"י חזון הלאור 

מהות המטרות והיעדים שבתחום אחריותם וחברי המליאה    האגפים במועצה הסבירו אתהישובים. מנהלי  

 . המטרות העומדות בראש סדר העדיפות   15עם נציגי הנהגות הישובים התבקשו לברור ולדרג את 

 

 –  2020קריות לשנת י סיכום ודרוג המטרות הע .3

  , כפי שדורגו ע"י חברי המליאה עם נציגי הנהגות הישובים  2020לטיפול בשנת  עיקריות מטרות   15להלן 

 מטרות שלא דורגו והמליאה ביקשה לתת עליהן דגש.  5ועוד 

 

 פסולת חקלאית ופסולת בניין.  –ניקיון הישובים  •

 הגברת הפיקוח.  •

 פיתוח אזורי תעשיה ומקומות תעסוקה.  •

 הרחבת המודעות לנושאי הסביבה.  •

 שנתית למעונות, גנים ומבני ציבור בישובים. תכנית רב  •

 הערכות לחירום ופיתוח חוסן קהילתי.  •

 בניית סל שירותים מועצתי.  •

 . 232קידום המשך הרחבת  •

 הנגשה ופיתוח שירותים, לרבות פנאי, לבעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים במרחב המועצה.  •

ית, תוכניות חדשנות ולמידה  השבחת ההוראה, גיבוש תפיסה פדגוגית ייחוד  – מהוראה ללמידה  •

 משמעותית. 

 קידום תפיסת השירות לתושב )מוקד, סדנאות, אמנת שירות(.  •

 טיפוח יזמות, מעורבות חברתית והתנדבות עם דגש על הנוער.  •

 יצירת מקורות הכנסה עצמיים למועצה.  •

 חממות, מחקר וחדשנות. קידום לימודי חקלאות )שת"פ עם המו"פ, חקלאות מדוייקת,  •

 השקיפות ורענון מנגנון קבלת ההחלטות המועצתי. הגברת  •
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 – מטרות שלא דורגו והמליאה ביקשה לתת עליהן דגש 

 ביטחון אישי לתושבים.  •

 ק"מ.  7-מיגון ישובים מעבר ל •

 תכנית אב כוללנית למועצה.  •

 תחבורה ציבורית פנים מועצתית.  •

 סיוע לעסקים קטנים.  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30/12/19 :  בתאריך אושר 

 

 מנכ"ל המועצה  – ניר ים 

                               


