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פרוטוקול מליאה מס'  3#2020מיום – 6/4/2020
נוכחים בזום  :גדי ירקוני ,מאיר יפרח ,אלי אהרון ,יובל בר ,ידידיה הוכמן ,דודי אלון ,רבקה בן ארי ,השי רובין,
מזל ערוסי ,רונית בן רומנו ,אדוארד קוברסקי ,סילביה גרין ,מירב ברקאי ,משה טל ,קובי רביבו ,שמואל
ספקטור ,יהודית מימון ,רויטל דג'אווי ,חנניה אווקרט ,דני ברזילי ,בר חפץ ,שלי חזן ,אמיר פלג ,ראובן פרידמן,
תמי בר מאיר ,נעמי סלע ,אריק דניאל ,נועם גל ,דנה אדמון.
מתנצלים .-0- :
חסרים בזום  :שמעון אלמקייס ,רותם בוקסבאום ,צפניה משה ,אליהו שמעיה ,איתי ציפורי .
נוכחים קבועים בזום  :ניר-מנכ"ל ,כבי-גזברית ,יפה-הנהח"ש ,יפעת-דוברות ,תמרה-לשכה.
חסרים קבועים בזום  :יהודה זנטי-מבקר ,ענת חן-קידום האישה.
אורחים ומציגים בזום  :צוות המועצה שמטפל באירוע הקורונה  -בראשות רמ"ט מל"ח משה מורג.
על סדר היום :
 .1מידע.
 .2עדכונים ושיחה עם צוות המועצה שמטפל באירוע הקורונה.
 .3אישור על קיום ישיבת המליאה ב.ZOOM-
 .4אישור פרוטוקול מליאה  2#2020מיום .23/2/20
 .5חילופין במליאה.
 .6ועדים מקומיים.
 .7אישור תב"רים.
 .8אישור לקבלת הלוואה ע"ס  4.0מיליון ש.ח.
 .9אישרור להוצאת  200אש"ח למטרות מיגון (קורונה).
 .10אישרור להוצאת  200אש"ח עבור ערכות הפגה לישובים (קורונה).
 .11אישור להעברת  100אש"ח לקרן ערבות הדדית פסח ( 2020קורונה).
 .12אישור למתן הנחות בארנונה לעסקים ,כפי שנונחה ע"י משרדי הממשלה (קורונה).
 .13אישור למתן דחיה של תשלומי ארנונה לעסקים ,כפי שנונחה ע"י משרדי הממשלה (קורונה).
 .1מידע
ניר –
•

ישיבת מליאה בזום – קיבלנו חו"ד מיועמ"ש המועצה ( ,)31/3/20ומתאפשר לנו לקיים את ישיבת
המליאה בזום תוך הקפדה על הכללים המפורטים בחו"ד .המסכים מוקלטים וישיבת המליאה
מתומללת .חומרים לישיבה נשלחו במייל כמו גם בחוברות מודפסות שחולקו לבתי חברי המליאה.

•

אישרור החלטות מליאה בזום – למען הסר ספק יאושרו החלטות מליאה  3#2020המצ"ב שנעשתה
בזום ,במליאה רגילה  4#2020שתתקיים בתאריך .18/5/20
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 .2עדכונים ושיחה עם צוות המועצה שמטפל באירוע הקורונה –
משה מורג (רמ"ט מל"ח) הסביר ופירט את מצגת "התמודדות מ.א אשכול ויישוביה עם משבר הקורונה",
צוות המועצה שמטפל באירוע הקורונה נכח והשתתף בדיון ובמתן הבהרות ככל שהתבקשו ע"י חברי
המליאה.
 .3אישור על קיום ישיבת המליאה ב- ZOOM-
ניר מבקש מהמליאה לאשר את קיום ישיבת המליאה  3#2020ב.ZOOM-
החלטה מס' 1-21-3#2020
מליאת המועצה מאשרת פה אחד את קיום ישיבת המליאה  3#2020ב.ZOOM-

 .4אישור פרוטוקול מליאה  2#2020מיום - 23/2/20
ניר מבקש מהמליאה לאשר את פרוטוקול מליאה  2#2020מיום .23/2/20
החלטה מס' 1-22-3#2020
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את פרוטוקול  2#2020מיום .23/2/20

 .5חילופין במליאה –
•

מרים פודחני ספייר  -נציגת קיבוץ סופה הודיעה על פרישתה מחברות במליאת המועצה ,על רקע
עזיבתה את הקיבוץ.

•

שרון קלדרון – מתמנה כנציגת קיבוץ סופה במליאת המועצה ,בהתאם לרשימת המועמדים שהוגשה
לקראת הבחירות במועצה (אוק'.)18-

•

שלי חזן – מתמנה כנציגת קיבוץ ניר יצחק במליאת המועצה ,בהתאם לאישור משרד הפנים.

 .6ועדים מקומיים –
לא נדרשו עדכונים ו/או החלטות בנושא זה.
 .7אישור תב"רים –
כבי מבקשת מהמליאה לאשר את רשימת התב"רים כלהלן :
תברים למליאה 6-4-20
מס'

ישוב

הפרוייקט

סכום ב ₪
שאושר

הגדלה
הקטנה ב₪-

סה"כ

1235

מועצה

הקמת מבני דת

0

200,000

200,000

הסבר 1235

1236

חלוציות

מקורות מימון
משרד הדתות 200,000 -

נווה  20 -אלף  ₪אדריכלות ,שלומית  50אלף  ₪להרחבת בית הכנסת ,צוחר  50 -אלף  ₪לגידור
בעצים בבית העלמין ,יתד  50 -אלף  ₪לשיפוץ במקווה ,סופה  20 -אלף  ₪לשיפוץ בית הכנסת,
אבשלום  10 -אלף  ₪לפרצלציה בבית העלמין
חלוציות-בריכת
שחייה לישובים

0

100,000

100,000

קרנות מועצה 100,000 -
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הסבר 1236
1237

מועצה

הסבר 1237

1014

מועצה

הסבר 1014

השתתפות המועצה בהקמת בריכת שחיה בחלוציות .התחלת תכנון ועבודה.
בית הזיכרון
והמורשת

0

150,000

150,000

ביטוח לאומי 150,000 -

מצ"ב דף פירוט
מרכז נוער
ומתנדבים-ציוד
וריהוט למבנה
פיס מבנה
תרבות

400,000

108,337

508,337

קרנות המועצה 108,337 -
( ₪חדש) ,מפעל הפיס -
₪ 400,000

הפער נובע מאי הכרה של מפעל הפיס בחלק מההוצאות .מצ"ב מכתב הסבר

593

בני
נצרים

בני נצרים-
תשתיות ל 34
יח"ד

5,548,600

449,000

5,997,600

התחייבות הישוב -
, ₪ 4,487,400משרד
השיכון ₪ 1,510,200 -
(הגדלה ב449,000-ש"ח)

443

שדה
ניצן

שדה ניצן
תשתיות ל45
יחידות

3,657,000

2,254,500

5,911,500

משרד הבינוי והשיכון
( ₪ 3,411,500הגדלה ב
,)₪ 2,254,500ההתחייבות
הישוב ₪ 2,500,000

1168

יתד

יתד-סבסוד
תשתיות ל 4
נחלות

234,170

118,000

352,170

התחייבות היושב 37,970 -
,₪משרד השיכון 314,200 -
( ₪הגדלה ב )₪ 118,000

1107

מועצה

מבנה חדשנות
רב תכליתי

16,800,000

900,000

17,700,000

המשרד לפיתוח הפריפריה
והנגב( ₪ 900,000 -חדש)
תרומה מ JNFארה"ב -
 ,₪ 10,500,000קרנות
המועצה ,₪ 300,000 -
הלוואה ₪ 6,000,000 -

1027

ניר עוז

ניר עוז-הקמת גן
ילדים

975,512

810,000

1,785,512

משרד החינוך ,875,512 -
קרנות מועצה 910,000 -
(הגדלה של  810אלף )₪

הסבר 1027

611

ישע

הסבר 611

השתתפות הקרן בשלב זה היא לצורך התחלת העבודות ואישור משרד החינוך .צפוי מימון נוסף
לפרויקט :ממשרד החינוך הגדלה של כ  ,50% -ותרומה בסך  150אלף דולר .סכום התבר נקבע על
פי תוצאות מכרז.
ישע  -גן ילדים

975,512

855,000

1,830,512

משרד החינוך ,875,512 -
קרנות מועצה 955,000 -
(הגדלה של  855אלף )₪

השתתפות הקרן בשלב זה היא לצורך התחלת העבודות ואישור משרד החינוך .צפוי מימון נוסף
לפרויקט :ממשרד החינוך הגדלה של כ  ,50% -ותרומה בסך  150אלף דולר .סכום התבר נקבע על
פי תוצאות מכרז .הפער בין הגנים נובע מתנאי שטח שונים וכד'
סה"כ:

28,590,794

5,944,837

34,535,631

החלטה מס' 1-23-3#2020
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות את רשימת התב"רים המצ"ב,
ההצבעה היתה על כל תב"ר ותב"ר בנפרד.
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הערות לנושא התברים :
•

תב"ר  – 1236הוחלט בהסכמה שהשתתפות המועצה בפרוייקט תוגבל למאקס'  1.5מיליון ש.ח
שיינתנו אחרי שתגוייס התרומה (כ 5.5-מיליון ש.ח) וכסכום אחרון שיידרש לטובת הפרוייקט.

•

הנהלת המועצה התבקשה להציג בצמוד לכל תב"ר בו נדרשת השתתפות המועצה ,את העלות
הכוללת והסופית המתוכננת לכל פרוייקט.

 .8אישור לקבלת הלוואה ע"ס  4.0מיליון ש.ח -
כבי הסבירה את מטרות ההלוואה ואת נחיצותה 1.5 .מיליון ש.ח עבור בריכה בחלוציות ו 2.5-מיליון ש.ח
עבור תוספת למתקנים סולאריים .ההלוואה תילקח לתקופה של  12או  15שנים ,בתנאי ריבית מאקס'
של פריים או ריבית קבועה  ,3%כפי שייסגר במו"מ עם הבנק.
החלטה מס' 1-24-3#2020
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות קבלת הלוואה בסך  4.0מיליון ש.ח 1.5( .מיליון ש.ח עבור בריכה
בחלוציות ו 2.5-מיליון ש.ח עבור תוספת למתקנים סולאריים) .לתקופה של  12או  15שנים,
בתנאי ריבית מקס' של פריים או ריבית קבועה .3%
 .9אישרור להוצאת  200אש"ח למטרות מיגון (קורונה) –
כבי הסבירה שארוע הקורונה חייב אותנו להוצאות לא מתוכננות בנושאים כגון  :חומרי ניקוי ואמצעים
לשמירת היגיינה אישית ,ערכות הפגה והפעלה לילדים וקשישים ,אמצעי מחשוב לעבודה מרחוק וכד'.
לצורך כך נפתח כרטיס מיוחד שכולל הוצאות שנעשו בסך  125אש"ח ,ויתרה שמורה להוצאות עתידיות
בסך  75אש"ח ,ובסה"כ  200אש"ח.

החלטה מס' 1-25-3#2020
מליאת המועצה מאשררת ברוב קולות מסגרת להוצאות מיוחדות לארוע הקורונה בסך  200אש"ח

 .10אישרור להוצאת  200אש"ח עבור ערכות הפגה לישובים (קורונה) –
כבי פירטה את החלטת צוות המועצה שמטפל בארוע הקורונה ,להקצות  200אש"ח לפרוייקט ערכות הפגה
עבור  32הישובים שבמועצה .ניתנה להנהגות הישובים אפשרות בחירה על סוג הערכות כפי שמתאים לכל
ישוב .אגף השירותים החברתיים יבחן ויאשר שסוג הערכות תואם למטרת הפרוייקט .
החלטה מס' 1-26-3#2020
מליאת המועצה מאשררת ברוב קולות הקצאת  200אש"ח לפרוייקט ערכות הפגה בארוע הקורונה
עבור  32הישובים שבמועצה.
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 .11אישור להעברת  100אש"ח לקרן ערבות הדדית פסח ( 2020קורונה) -
העמותה למען תושבי אשכול פתחה "קרן ערבות הדדית פסח  ."2020הקרן מיועדת למשפחות של
תושבים במועצה שנקלעו למצוקה כלכלית כתוצאה מאירוע הקורונה .הקריטריונים לתמיכה במשפחות
סוכמו בין הנהלת העמותה לאגף השירותים החברתיים .תושבים ועסקים במועצה נקראו לתרום לקרן
והמועצה מצידה מבקשת מהמליאה לאשר תמיכה בעמותה למען תושבי אשכול למטרת הקרן לעזרה
הדדית בסך  100אש"ח.
החלטה מס' 1-27-3#2020
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות תמיכה בעמותה למען תושבי אשכול למטרת "הקרן לעזרה
הדדית פסח  "2020בסך  100אש"ח.
 .12אישור למתן הנחות בארנונה לעסקים ,כפי שנונחה ע"י משרדי הממשלה (קורונה)–
כבי מבקשת מהמליאה אישור מקדמי למדיניות המועצה בכל הקשור למתן הנחות בארנונה לעסקים,
עקב אירוע הקורונה .כללי המדיניות ייגזרו מהנחיות משרדי הממשלה ככל שיינתנו בהקשר הזה.
החלטה מס' 1-28-3#2020
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מתן הנחות בארנונה לעסקים ,כפי שנונחה ע"י משרדי הממשלה.

 .13אישור למתן דחיה של תשלומי ארנונה לעסקים ,כפי שנונחה ע"י משרדי הממשלה (קורונה) –
כבי מבקשת מהמליאה אישור מקדמי למדיניות המועצה בכל הקשור למתן דחיה של תשלומי ארנונה
לעסקים ,עקב אירוע הקורונה .כללי המדיניות ייגזרו מהנחיות משרדי הממשלה ככל שיינתנו בהקשר הזה.

החלטה מס' 1-29-3#2020
מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות מתן דחיה של תשלומי ארנונה לעסקים,
כפי שנונחה ע"י משרדי הממשלה.

אושר בתאריך 18/5/20 :
ניר ים – מנכ"ל המועצה

