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 )ישיבה בזום(  20/10/28מיום  20#2010פרוטוקול הנהלה מס' 

 

 ,  מזל ערוסי  השי רובין, רבקה בן ארי, ,  דודי אלוןידידיה הוכמן, ,  יובל בר : גדי ירקוני,   בזום נוכחים

 . דני ברזילינעמי סלע,  רותם בוקסבאום, 

   . רונית בן רומנו:  מתנצלים  

 . אלי אהרון ר יפרח,  מאי חסרים : 

 13: סה"כ חברי הנהלה 

 . הנהח"ש-, יפהגזברית- כבימנכ"ל, -: ניר  קבועים נוכחים 

 דוברת. -: יפעת קבועים חסרים 

   . צוער -מתן:   אורחים

 

 :   על סדר היום
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 . מידע  .1

 

   –  ירקוני גדי 

ערנות    באזור, ביקשנו מהמשטרה לתגבר וגנבות לאחרונה יש גל של פריצות  -  וגנבות  פריצות 

ההחלטות יתקבלו  והשרים מגלים סולידריות, , יש היענות בממשלה  – תקציבי עוטף עזה  . ונוכחות

מדברים ולוחצים לשדרוג יכולת הולכת החשמל לאזור, שתאפשר   –תשתיות חשמל   בשבוע הבא. 

ד' חוזרים מלא בשבוע הבא, ונקווה  -בצל הקורונה כיתות א'   –לימודים   הקמת מיזמים סולאריים.

ו' אם כי צפוי במתכונת קפסולות. הוכנו אוטובוסים עם מחיצות  -שתוך שבועות ספורים יחזרו גם ה' 

מזה זמן אנחנו עובדים על הכנת   –מרכזי למידה  ניילון שימנעו ערבוב תלמידים מישובים שונים. 

ים" בישובים, ביום שני מתוכנן מפגש זום עם הישובים להצגת  "מרכזי למידה" ו"מרכזים חברתי

חובה להמשיך ולהתמגן ולשמור על כללי התו הסגול.    –קורונה   מתווה הפעולה בשני התחומים.

, וניסינו להתארגן על ניידת בדיקות  ביקשנו שמספר רב ככל האפשר של תושבים ייבדקו מיוזמתם

נבדקים ביום, אך לצערנו אין היענות מספיקה   300נ' שתתמקם באזור. מיקום ניידת מותנה במי

,  16/11/20-הוחלט לדחות את מועד הבחירה למליאה שתתקיים ב  –בחירת סגן  בקרב התושבים. 

לאפשר לדעות רבות ככל האפשר להישמע, מתוך כוונה להגיע לבחירה שתזכה לתמיכה רחבה,  

 ומתבקש מכולם לשמור על רוח רגועה בנושא זה. 
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 . 20/9/30מיום  #20209רוטוקול הנהלה פ אישור  .2

 החלטה : 

 . 30/9/20מיום  9#2020הנהלה ההנהלה מאשרת את פרוטוקול 

 הערה : 

 שקיים קושי לעקוב אחרי הפרוטוקולים.  אפשר ישיבות ההנהלה שקיימנו לאחרונה נעשו בזום,  

 על הפרוטוקולים שאושרו, ותהייה התייחסות עניינית.  חברי ההנהלה מוזמנים להעיר

 

 . תב"רים למליאה  .3

 הוצגה רשימת התב"רים שמוצע להביא להחלטת המליאה כלהלן : 

 28/10/20תברים להנהלה 

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 
הגדלה הקטנה  

 ₪ -ב
 סה"כ  

 21,515,582 3,400,000 18,115,582 אולם חוגים ממוגן  מועצה  571 הנדסה 

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

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

 חולית  624 הנדסה 
תשתיות  -חולית

 למבנים יבילים 
596,186 100,000 696,186 

 ₪  200,000  -₪ (, משרד השיכון  ₪100,000 )הגדלה ב  496,186 -התחייבות הישוב  624מימון 

 מועצה  668 הנדסה 
בית ספר יסודי  

 22010חדשני  
42,404,775 

-4,166,704 

39,132,935 

894,864 

 668מימון 
₪   ₪894,864 )הגדלה ב  11,656,016 -₪ , מפעל הפיס  21,476,919 -משרד החינוך

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

 מועצה  1136 הנדסה 
מגרש ספורט בית  

 ספר יסודי חדש 
1,833,296 

1,400,000 

1,958,903 -833,296 

-441,097 

 1136מימון 
₪   1,400,000 -₪(, קרן קיימת לישראל  ₪833,296 )הקטנה ב  0 -קרנות המועצה 

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

 חולית  1062 הנדסה 
תכנון מעון  -חולית

 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 ב   460,000 -₪ , קרנות המועצה  140,000 -החטיבה להיתיישבות 

100,000 ) ₪ 
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 מועצה  1127 הנדסה 
-בי"ס ניצני אשכול
 שיפוץ גגוני מגן 

1,053,111 277,560 1,330,671 

 1127מימון 
₪( ,   ₪277,560 )הגדלה ב  660,671 -₪, קרנות המועצה  420,000 -משרד הביטחון 
 ₪  250,000 -משרד החינוך 

 מועצה  1128 הנדסה 
סימון כבישים  

והתקני בטיחות  
2018 

203,425 129,400 332,825 

 1128מימון 
  160,239 -₪(, משרד התחבורה   ₪129,400 )הגדלה ב  172,586 -קרנות המועצה 

 ₪ 

 65,717,102 910,727 64,806,375 סה"כ :       

 

 החלטה : 

 . במליאהלאישור  לדיון ו   , שיובאוהתב"רים את ההנהלה מאשרת 

 הערה : 

 מתבקש להיענות לבקשה שעלתה מהמליאה ולבודד תנועות של כספים מהקרנות. 

 לצד זה מתבקש להביא למליאה דו"חות על מצב הקרנות. 

 

 . חוק עזר לפינוי פסולת חקלאית )דיון ראשוני(  .4

ישיבת ההנהלה, מתוך כוונה שחברי ההנהלה יתעמקו  ההצעה לחוק העזר צורפה לחומרים של  

 בהצעה, שתובא לדיון והחלטה בהנהלה קרובה, ואח"כ תועבר לאישור המליאה. 

 

   . חוק עזר לסלילת כבישים ומדרכות )דיון ראשוני(  .5

ההצעה לחוק העזר צורפה לחומרים של ישיבת ההנהלה, מתוך כוונה שחברי ההנהלה יתעמקו  

 לדיון והחלטה בהנהלה קרובה, ואח"כ תועבר לאישור המליאה. בהצעה, שתובא 

 

 . 2020הצעת תקציב מילואים א'  .6

 מרוכז,  שינויים , )לוח מפורט, לוח  2020 הוצגה והוסברה הצעת תקציב מילואים א' 

 המרוכז כלהלן : השינויים הסבר לסעיפים חריגים(. עיקר הדין נעשה על לוח 

 2020מילואים ריכוז השינויים בתקציב   

 פרקים   שורה 
תקציב  
2020 

תקציב  
מילואים א'  

2020 

הגדלה  
הקטנה  /

 בתקציב 
 הערות  

         תקבולים בלתי מיועדים    

 הנחות עקב ארנונה   1,157- 30,906- 32,063- ארנונה   2

 1,471 1,471- 0 שיפוי הנחות ארנונה קורונה   5
שיפוי הנחות  

 קורונה  

6 
שיפוי הנחות ארנונה פינוי  

 אשפה קורונה  
0 -328 328   

   540 10,770- 10,230- מענק בטחון עוטף עזה   8

   233 1,400- 1,167- מענק צימצום פערים   9

13 
החזר קרן עודפי שנים  

 קודמות  
 איזון תקציב   1,720 1,720- 0
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   3,135     סה"כ תק' בלתי מיועדים   

  
מ.כספי מימון  מינהלה 
 ומלוות  

        

   25 332 307 מבקר המועצה  19

 45 4,391 4,346 מזכירות   20
הוצ' משפטיות +  

 רכב מירית  

 רכב יודן  40 312 272 מיחשוב   21

 220- 3,423 3,643 מינהל כספי   24
הקטנה עקב אי  

 מדידות נכסים 

   110-     סה"כ    

         תברואה    

   13- 538 551 שרותים מקומיים   29

   40- 2,341 2,381 איסוף אשפה   30

   40 1,390 1,350 היטל הטמנה   31

 200 600 400 אתר דיה / מ.הביטחון  32
עקב הגדלת כמות  

 הטמנה  

   50 0 50- אתר דיה משתמשים   34

   150- 471 621 איכות הסביבה    35

 149 417 268 פיקוח וטרינרי   38
העברה אשכול  

 רשויות  

 שכר  50 1,090 1,040 הדברת מזיקים   39

   286     סה"כ תברואה    

         ביטחון    

 שכר  25 25 0 בטחון קהילתי   43

 700 700 0 קורונה   46
,  400קורונה 

, ק.ע  200לישובים  
 100הדדית  

 שכר  80- 740 820 מינהל ביטחון  48

   645     סה"כ ביטחון    

         שרותים מקומיים    

 200 2,268 2,068 מהנדס הרשות  מינהלה  57
שכר , רכב ,עבודות  

 קבלניות  

 שכר   155 565 410 מטה בטיחות בתעבורה   61

 עובדים  2שכר  260 1,211 951 גנים ונטיעות   62

   20 158 138 ברכות ציבוריות    

   1- 179 180 ו.חקלאית משותפת    

 שכר  800 800 0 שרותי החברה הכלכלית   71

   1,434     סה"כ שרותים מקומיים    

         י.אטרטגית    

 שכר  65- 671 736 י.אסטרטגית   77

   65-     סה"כ י.אסטרטגית    

         חינוך גיל הרך    

   100- 491 591 מינהל גיל הרך   87

   100 180 80 מעג"ן  -מינהל גיל הרך  88

   80 180 100 שיפוצי קיץ גני ילדים   93

 יתרה משנה קודמת   147 1,351 1,204 גני ילדים קיבוצים  95

   227     סה"כ חינוך גיל הרך   
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         בתי ספר יסודיים   

109 
שדות אשכול ) יובלי הבשור  

) 
1,142 955 -187   

   21 1,126 1,105 שחר אשכול )ניצני אשכול (  110

   76- 747 823 מרחבי אשכול ) בי"ס חדש (  111

   282 339 57 קריית חינוך מינהלה   112

   40     סה"כ חינוך יסודי   

         חינוך כללי    

 10 1,155 1,145 מינהל חינוך   122
,שכר  90הכנסות 

100 

123 
מינהל חינוך ע.עזה  

 +קייטנות ע.עזה  
1 0 -1   

124 
חינוך קול קורא   מינהל

 +עוזרי חינוך  
-37 100 137 

קול קורא  
 פרוייקטים  

125 
- תחזוקת מוסדות חינוך 

 שיפוצים 
100 50 -50   

   33 136 103 יחידה לקידום נוער   126

   10 10 0 התקשרות שפ"ח  129

   27- 227 254 מ.ל.ה  -מרכז למידה  130

   50- 111 161 גן חינוך מיוחד   132

 שכר   30 275 245 קב"ט בי"ס   138

 שכר  60- 228 288 מרכז טיפול מיוחד  139

 שכר  50 294 244 ש.פסיכולוגי -שפ"ח  140

143 
הסעות תלמידים +תקציב  

 עזר  
4,962 3,797 -1,165 

הקטנה בהכנסות  
, והקטנה  200

 1365בהוצ' 

   208- 189 397 מלווים להסעות תלמידים   145

 766 3,917 3,151 חינוך מיוחד  148

הקטנת הכנסות  
הגדלה בשכר   411

הקטנה   1190
 835בהוצ' להסעות 

   296- 296- 0 חינוך מיוחד שנים קודמות   149

 הקטנת הוצאות   50- 220 270 מועדוניות   150

   871-     סה"כ חינוך כללי    

         חינוך משלים    

   200 200 0 ע"ח הסעות  -מרכז קהילתי  158

   200     סה"כ חנוך משלים   

         ספריות    

 שכר  100 557 457 ספריה ידעכול  164

 שכר  27- 22 49 ספרית דקל  166

   73     סה"כ ספריות    

   100- 0 100 מתקני ספורט ובריכה   168

   250 3,523 3,273 רווחה כללי   173

 תיקצוב מוטעה   250- 650 900 מ.הרווחה  -אשכול   נוה 174

 שכר   25- 772 797 דת   177

 שכר  15- 7 22 קליטה   178

 שכר   100- 256 356 אחזקת נכסים   181
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 28- 787 815 ביטוח   183
הכנסות , שכר.  

 ופעולות  

 שכר ופעולות   14 297 283 קניין  185

 רישום מחייב  150 150 0 הפרשה לביגוד והבראה   192

 שכר  100 9,989 9,889 פנסיה      193

   20- 160 180 פנסיה משונות   195

 תשלום פיצויים   1,300 1,300 0 פיצויים   196

   1,276     סה"כ    

   0 0 0 סה"כ כללי    

 

 החלטה : 

 . שיובא לדיון ואישור במליאה ,  2020ההנהלה מאשרת את הצעת תקציב מילואים א' 
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