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 2020/11/2 – מיום 2020#21 מס' מליאה פרוטוקול

 

   רובין,  השי  גולני,   סטלה  ארי,  בן רבקה  אלון, דודי  הוכמן,  ידידיה   בר, יובל   אהרון,  אלי  ירקוני,  גדי :  נוכחים

   מימון,  יהודית  ספקטור, שמואל  רביבו,   קובי  ברקאי,  מירב  גרין, סילביה   רומנו, בן   רונית ערוסי,  מזל

  פרידמן,   ראובן   , פלג  אמיר   קלדרון,   שרון   בלברמן,   שמואל   ברזילי,   דני   אווקרט,   חנניה  משה,   צפניה   דג'אווי,   רויטל 

 . אדמון  דנה , גל נועם  דניאל,   קארי 

 . מאיר  בר  תמי :  מתנצלים

   שמעיה,  אליהו  חפץ, בר  טל,  משה בוקסבאום, רותם  קוברסקי,  אדוארד  ציפורי, איתי  יפרח, מאיר  :  חסרים

 סלע.  נעמי

 35 :  מליאה  חברי סה"כ 

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

 . האישה  קידום- חן  ענת  ,מבקר - זנטי יהודה   :  קבועים  חסרים

 . איזקסון  אילן  מימון, עופר  ,סעד  שבע  בת , צוער-מתן  :  ומציגים  אורחים 

 

 :  על סדר היום 
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     .מידע  .1

 

 - גדי ירקוני  

יושבים מסביב לשעון עם שרים על החלטת  ,  (19:00)  מתנצל על שעת תחילת הישיבה  -   שעת הישיבה

תוגש    – ממשלה   החלטה  עזה.  היו  עוטף  שכבר  ההטבות  את  וכוללת  ראשון  ביום  הממשלה  לאישור 

 בהחלטה הקודמת עם מספר תוספות שכרגע לא ארחיב עליהם )עד לקבלת האישור(. 

  5ד' חזרו ללמוד בבתי ספר. החזרה ללימודים בבתי ספר תהיה  - ביום ראשון שכבות א'  -   וקורונה  לימודים

ישובים    2-מ רגישה. בנינו את ההסעות כך שלא יהיו יותר  ימים בשבוע. אנו ערים לכך שההסעות הן סוגייה  

עטיית מסכה כל הזמן    בין הישובים.של ניילון  כשבתוך האוטובוס קיימת הפרדה/מחיצה    , באוטובוס אחד

ושמירה על הגיינה היא קריטית בשביל לשמור על אחוז הדבקה נמוך. אנחנו שואפים ללמוד מטעויות  

העבר ולכן יש להקפיד על כך בכל שעות היום )גם בפעילויות בישובים(. הממשלה עוד לא קיבלה החלטה  

ו' לבתי הספר  -חזירו את שכבות ה'בנוגע לתחילת לימודים של שכבות נוספות. יש מגמה שתוך שבועיים י
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ללמידה בקפסולות. ככל הנראה הלמידה תהיה יומיים/שלושה בשבוע. מחכים להנחיות נוספות בשביל  

לא    מומלץ  המועצה.בהסעות  שאינם מהישוב  חל איסור להסיע תלמידים    להבין את התמונה המלאה.

 לשמור על קפסולות יישוביות.   . לבודד כמה שיותר ו שאינם תושבי המקום  םילדי לישוביםלהביא  

מתקיים מאמץ להתארגן על המשך למידה מרחוק במרכזי למידה בישובים. מחר יתקיים    - מרכזי למידה

זום עם הישובים ומנהלות בתי הספר, חינוך ומרכז קהילתי. ככל הנראה הדגש יהיה על לימודים בלתי  

נערכים להתארגנות תקציבית עד סוף שנת  הישוב יבחר לבד איך לחלק את התקציב. אנחנו  פורמליים.  

 . 2021-שייפרסו עד יוני , ש.חמיליון  1.2-כהלימודים. הערכה שלנו היא  

 

,  ע"י מנהלי המועצה 2021ת תוכניות לצורך הצגזימוני מליאה ברצף  2אנחנו עומדים להוציא  - ניר ים 

 . 30/11/20לדיון על הצעת התקציב שתוצג למליאה בתאריך כבסיס 

 

  מליאהתתקיים בבחירת הסגן ש מבקשת , והתאכזבתי מההודעה על דחיית בחירת הסגן -  מירב ברקאי

 עוד היום.  

 

 סעיף לסדר היום.   ובקשה להוסיף קריאה מכתב ה  -דנה אדמון  

 

הקמפוס  שנה של פעילות י החזון החינוכי אחר , להצגתמבקש שיחת זום לחברי המליאה -  נועם גל 

 על שיטות הלימוד בקמפוס היסודי. שתתקיים פגישת זום עם מנהלות בתי הספר  סוכם. היסודי

 

   – הצגת המועמדים לסגן ראש המועצה   –בקשת דנה לסעיף נוסף לסדר היום   .2

דנה מבקשת להוסיף סעיף לסדר היום של המליאה, ולאפשר למועמדים לתפקיד סגן ראש המועצה  

 להציג את עצמם. 

 

 

 

 

 חילופין במליאה.  .3

 במליאה התפטר מחברות במליאה,   נציג כרם שלום שמעון אלמקייס

 . סטלהבהצלחה ל  במליאה.  סטלה גולני כנציגת כרם שלום   תההתמנ וובמקומ

 

 . 2020מילואים א' הצעת תקציב   .4

 את תקציב מילואים א' לאישור המליאה כלהלן : כבי הציגה 

 02.11.20לאישור מליאה   -  2020תקציב מילואים א' 

 תקציב מילואים א'  נושא 

 32,206,000 ארנונה כללית 

 2,130,000 הכנסות ממכירת מים 

 2,909,000 עצמיות חינוך 

 #202012-85-1 מס'החלטה 

 (, את הבקשה להוסיף את הסעיף לסדר היום. 17:5דחתה ברוב קולות )מליאת המועצה 
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 511,000 עצמיות רווחה 

 21,733,000 עצמיות אחר 

 25,153,000 סה"כ עצמיות 

 55,248,000 תקבולים ממשרד החינוך 

 20,258,000 תקבולים ממשרד הרווחה 

 11,538,000 תקבולים ממשלתיים אחרים 

 26,263,000 מענק כללי לאיזון 

 12,299,000 מענק שיפוי ע.עזה

 13,866,000 מענקים מיועדים 

 140,000 תקבולים אחרים 

הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות  סה"כ 
 ארנונה 

199,101,000 

 14,201,000 הנחות בארנונה )הכנסות( 

 213,302,000 סה"כ הכנסות 

 34,402,000 הוצאות שכר כללי 

 46,272,000 פעולות כלליות 

 2,100,000 הוצאות רכישת מים 

 82,774,000 סה"כ כלליות 

 44,221,000 שכר עובדי חינוך 

 37,861,000 פעולות חינוך 

 82,082,000 סה"כ חינוך 

 4,369,000 שכר עובדי רווחה

 20,566,000 פעולות רווחה

 24,935,000 סה"כ רווחה 

 189,791,000 סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות 

 4,280,000 פרעון מילוות מים וביוב 

 4,220,000 פרעון מילוות אחרות 

 8,500,000 סה"כ פרעון מילוות 

 730,000 הוצאות מימון 

 500,000 העברות והוצאות חד פעמיות 

 199,521,000 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות 

 13,781,000 הנחות בארנונה )הוצאות( 

 213,302,000 סה"כ הוצאות 

 

 #202012-86-1 החלטה מס' 

 . 2020מאשרת ברוב קולות את תקציב מילואים א' לשנת מליאת המועצה 
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 אישור תב"רים.  .5

 רשימת התב"רים כלהלן : כבי מבקשת מהמליאה לאשר את 

 2/11/20תברים למליאה  

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 
הגדלה  
 ₪  -הקטנה ב

 סה"כ  

 מועצה  571 הנדסה 
אולם חוגים  

 ממוגן 
18,115,582 3,400,000 21,515,582 

 571מימון 
ש"ח, משרד    7,712,000 -₪, מ.השיכון  1,315,121 -החטיבה להתיישבות 

₪,   214,675 -קרנות המועצה  ₪2019 תקציב פיתוח   5,485,325 -הפנים 
 $(  ₪1,000,000 )הגדלה ב   6,788,461  -קרן היסוד

 חולית  624 הנדסה 
תשתיות  -חולית

 יבילים למבנים 
596,186 100,000 696,186 

 624מימון 
  -₪ (, משרד השיכון  ₪100,000 )הגדלה ב  496,186 -התחייבות הישוב 

200,000  ₪ 

 מועצה  668 הנדסה 
בית ספר יסודי  

 22010חדשני  
42,404,775 

-4,166,704 

39,132,935 

894,864 

 668מימון 
₪ )הגדלה ב   11,656,016 -הפיס ₪ , מפעל  21,476,919 -משרד החינוך

₪   0 -₪, קרנות המועצה  6,000,000 -₪ על פי תקבול(, הלוואה  894,864
 ₪(  4,166,704)הקטנה ב 

 מועצה  1136 הנדסה 
מגרש ספורט  
בית ספר יסודי  

 חדש
1,833,296 

1,400,000 

1,958,903 -833,296 

-441,097 

 1136מימון 
  -₪(, קרן קיימת לישראל  833,296)הקטנה ב  ₪  0 -קרנות המועצה 

₪   558,903  -₪ )חדש(,  המשרד לפיתוח הפריפריה נגב גליל  1,400,000
 ₪(,  441,097)הקטנה ב 

 חולית  1062 הנדסה 
תכנון  -חולית

 מעון יום
100,000 50,000 150,000 

 ₪(  ₪50,000 )הגדלה ב  150,000 -קרנות המועצה  1062מימון 

 מועצה  1116 הנדסה 
תכנון מרלוג  

 )מרכז לוגיסטי( 
500,000 100,000 600,000 

 1116מימון 
₪  )הגדלה   460,000 -₪ , קרנות המועצה  140,000 -החטיבה להיתיישבות 

 ₪ (  100,000ב 

 מועצה  1128 הנדסה 
סימון כבישים  

והתקני בטיחות  
2018 

203,425 129,400 332,825 

 1128מימון 
  -₪(, משרד התחבורה   ₪129,400 )הגדלה ב  172,586 -קרנות המועצה 

160,239   ₪ 

 64,386,431 633,167 63,753,264 סה"כ :       

 

 

 

 #202012-87-1 החלטה מס'

 רשימת התב"רים לעיל, את  , מאשרת ברוב קולותמליאת המועצה 

 . תב"ר ותב"ר בנפרדוההצבעה היתה על כל 
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 . 19/10/20מיום  10#2020אישור פרוטוקול מליאה  .6

 

 

 

 

 . 20/25/10מיום  11#2020אישור פרוטוקול מליאה  .7

 

 

 

 

 שאילתות.  .8

 דנה אדמון  – ש 

 לפני כשנתיים קידם אגף החינוך הקמה של חווה חקלאית לתלמידי אשכול באזור המו"פ,  •

 אבקש להתעדכן היכן התהליך עומד. 

 בי א  –ת 

לחקלאות ומנהל מחוז דרום,  הוגשה בקשה להקמת חווה החקלאית במו"פ, הבקשה אושרה ע"י מפמ"ר 

והומלץ לאשר את הקמת החווה באשכול. כשנבדק נושא הבינוי של החווה במו"פ, הסתבר שלא ניתן  

לקבל היתר לבניה בתוך מתחם המו"פ. אנחנו ממתינים לאישור השטח הסמוך למו"פ ושמצוי בהליך  

תב"ע, מהלך שיאפשר    תכנון ואישור תב"ע. החווה החקלאית כלולה בתכנון השטח שמוגש לאישור

 קבלת היתר, המהווה תנאי לאישור הפרוייקט ע"י משרד החינוך. 

 

 סילביה גרין  – ש 

  מבקשת תשובות מנומקות בישיבה הקרובה של המליאה. תודה !

 

מה התייחסות בנושא ומה  ? איך מתקדם הנושא הממ״דים עבור שבעת הישובים שחסרים •

כדי לעזור קיום השלמת  , במסדרונות הכנסת אם בחו״ל או ,  נעשה ע״מ להשיג כספים 

בריכה בחלוציות   -איך פרוייקט מבורך של איכות חיים כמו קאנטרי   הממ״דים בכל הישובים. 

 ?   חשוב יותר מביטחון התושבים

 1 ניר –ת 

ממ"מים בשלבי ביצוע עפ"י קריטריונים של סדרי קדימויות   4ישובים, נמצאים  13מתוך רשימה של 

 ה, השאר יתקדמו אם וכאשר יהיו מקורות חיצוניים למימון הבניה. שנקבעו במליא

 2 ניר –ת 

. בעניין הממ"דים אין  אנחנו מתנצלים על הטעות ו  , ולא לממ"דים  ממ"מיםל בטעות התייחסה התשובה 

 ממ"דים לישוב.  50מינ' נדרש של . גם נושא המימון לא מתקדם בשל מצד המדינה התקדמותעדיין 

 

.  7% מתוך המועצה שההטבות מס הם רק    יש רק שלושה ישובים  ... המס הטבות מה לגבי  •

  רוצה לדעת מדוע ההפלייה מתמשכת ומה נעשה בנדון.

 

 #202012-88-1 החלטה מס'

 . 19/10/20מיום  10#2020 מליאה  פרוטוקול את  , מאשרת ברוב קולותמליאת המועצה 

 

 

 #202012-98-1 החלטה מס'

 . 25/10/20מיום  11#2020פרוטוקול מליאה קולות, את מאשרת ברוב מליאת המועצה 
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 ניר  –ת 

מדיניות המס נקבעת ע"י המדינה, ונאסר על הרשות המקומית לקיים נהלים שונים ו/או להתערב  

 במדיניות המס המיושמת ע"י הרשות למיסים. 

 

הם חיפשו פתרונות יצירתיים   כפי שהם רצו,  טיפלה בחלוציות,   לא נאמר שמכיוון שהמועצה   •

האם היו מקומות אחרים בהם  . לבד )מכל מני ארגונים בארץ ומחו״ל( כדי שהכסף יגיע אליהם

)אני באופן אישי מרגישה שהמועצה מטפלת בעיקר   הופנו הכספים שהשיגו אשמח לפרסומם.  

אשמח להבהרות וגם   )אפילו קצת(   אך אם זה נכון,  - ובחלוציות(   232בבתי הספר, בכביש 

להוראות ההפעלה המוצלחות כדי שכל אחד מאיתנו נוכל לטפל בדברים שנחוצים לכל אחד  

  מהישובים. 

 ניר  –ת 

המועצה אחראית לקדם פרוייקטים מועצתיים, ובה בעת אין מגבלה לכל ישוב לפעול כראות עיניו למען  

 עצמו. 

 

יהיה טוב כדי לעקוב ולבדוק  , מדוע לא נשלחות פניות לישובים גם דרך נציגיהם במליאה  •

  שהדברים מתקדמים. 

 ניר  - ת 

  עם  קשר   מקיימת  המועצה והנהלת  בישובים,  מקביליהם עם   קשר מקיימים השונים המועצה גורמי 

  המועצה  צוג יי  ותפקידם הישובים  מהנהלות חלק  אינם בהגדרה,  המליאה חברי הישובים.  הנהלות

 . הישובים להנהלות   קשר  כחוליית המליאה חברי  מהפעלת  נמנעת המועצה הנהלת  כן על והציבור, 

 

 ועדים מקומיים.  .9

 אין עדכונים והנושא לא עלה לדיון. 

 

 

 

 

   

 גדי ירקוני                                                            ניר ים                     
 ראש המועצה                                                  המועצהמנכ"ל 

 

 

                                           

 16/11/20 :  בתאריך אושר                                                   

 


