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   .( 2018אוקטובר התקנות שמפורטות במדריך לנבחר ברשויות המקומיות )

 

 -  מידע  .1

 -   גדי ירקוני

התחלואה באשכול קצת גבוהה מהממוצע    . המדינהנגיף כמו בכל מתמודדים עם ה באשכול   –קורונה 

עד עתה, אנחנו מצליחים לשמור כמעט על כל  ירידה בתחלואה בשבוע הבא.  לאנחנו מקווים  הארצי. 

במתכונת   עפ"י ההנחיות,  פתוחות ועל שגרה מסוימת. במועצה עובדיםהחינוכיות והארגוניות המסגרות 
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את דרכי   אמנו יות ות הישובים וצוותי הצח"י קיימנו פגישה עם הנהגת. יעובדים מהב   50%של 

 ההתמודדות עם התחלואה.  

 :   צוות שיבדוק את נושא גני הילדים והמעונות במועצה במגוון היבטים  הוקם –  גני ילדים ומעונות

חלק  ועדת החינוך  ומעורבים בתהליך  ועלויות בנייה למול תקצוב מהמדינה.  , הרשמה, כ"א, שירות 

 להפיק ממנה תובנות.  ניתן יהיה מרץ ו 22-מרץעד תסתיים  העבודה  ש  מצפיםמנציגי הישובים. 

 .  22-אפר'שפתיחת ההרשמה תדחה לחודש ייתכן 

ם  מחברה אירופאית גדולה ומוכרת. הנושא הטכני נבדק בימיאחת הצעה   עם המכרז נסגר  – אתר דיה 

מאוד  גדול פרויקט  הההצעה עומדת בתנאים הכספיים. אם נפתח את המעטפה ונבדוק  ובהמשך , אלה

 .  וקיימות  , אנרגיה חלופיתומי איכות הסביבהבתח הזו מדרגה הקפיצת את  לבצע וחשוב למועצה 

גורמים נזקים  ברכבי שטח ואופנועים,  מטיילים לאחרונה   – אכיפת הסדר הציבורי בשטחי המועצה 

)דוגמא : מנענעים את גשר   , ומטרידים מטיילים אחרים התיירותיים במועצה ובשטחים הפתוחים  

קק"ל, רת"ג,  )  , עם כל הגורמים הרלוונטיםפגישה  תתקייםבחומרה ואת הנושא  אנחנו רואים . החבלים(

 על מנת לנסות ולמצוא לזה פתרונות של נוכחות בשטח.    צה... ועוד(,ה, ביטחון מוערמג"ב, משט 

חקלאות   – תחומי מיקוד  2השלב הראשון הסתיים ונבחרו  –  מדיניות אסטרטגית בליווי חברת ת.א.ר.א

לב  ונציג את המעבר לש  , נוסף עם החברה  מפגש בחודש הקרוב נקיים וקידום אנרגיה ירוקה במועצה. 

 השני של הפרויקט.  

מחסור במים. התחלנו תהליך מול המשרדים הרלוונטיים   לא קיים במדינה  –ף עזה מים לתושבי עוט

 יישובי עוטף עזה.  עבור שנים,  3ב לשנה, למשך " מיליון קו 1.0 תוספת של לקדם

   . מהפסקות חשמל המועצה סובלים דרום תקופה ארוכה שיישובי  מזה – הפסקות חשמל במועצה 

יש הפסקות   2022, אבל אנחנו מסרבים לקבל מצב שבשנת הבעיות חברת החשמל מנסה לפתור את 

פתרונות, ואף   ים בקשר עם הדרגים הגבוהים בחברת חשמל, דורש חנואנחשמל תכופות ביישובינו.  

חשמל  קו התקנת יישובים. חברת החשמל עובדת במרץ על גיבוי בדרשנו הצבת גנרטורים גדולים ל 

 . לפתור את הבעיהמעגלי שאמור  

אנחנו   הגענו במועצה למגבלת אפשרויות ההולכה.נכון להיום  –  אנרגיה סולארית ותחמ"ש ניר יצחק

עובדים על הנושא, ובישיבה שקיימנו עם משרד האנרגיה, חברת החשמל וחברת ההולכה, הצלחנו  

ד הצמתים החשובים ביותר  להביא לקיצור משמעותי בזמני ההקמה של תשתיות החשמל באשכול. אח 

 בהקשר זה הוא תחמ"ש )תחנת משנה( ניר יצחק.  

 תעריף ההסדרה יורד עם הזמן. צריך להגיע להסכמות עם רשות החשמל לשימור התעריף.   – תמיר 

רת בין  המועצה מחב מאשר המועצה.  באחריות הישובים נושא האינטרנט הוא יותר   –  אינטרנט וסלולר 

הישוב לחברה שזכתה במכרז להקמת תשתית האינטרנט. יבוצע בירור מול יואב ודקלה שמובילים את  

את  ה לפתור  אמור בעניין הסלולרי, אמורה לקום בקרוב אנטנה באזור בני נצרים, שזה ברמת המועצה. 

 בעיית התקשורת. 

  ,מול הישובים   מו נושאיםשסוכלאחר ו  ,והתארגנות לביצוע   גמר תכנוןעל  עבודה מתבצעת  – 232כביש 

  הנושא וויכוח על מיקום הכיכרות ויש  צומת מעון.  -ניר יצחק  במקטעש יהכבהרחבת יתחילו לעבוד על 

 בשיח מול כלל הגורמים. 

אין חדש בנושא מאז העדכון האחרון. אנחנו שוקלים להתחיל לשווק מגרשים בטרם   –  גרעין הראל

 .  ולבנות את ביתם באשכוללבוא אנשים קיימת התעניינות ורצון של   . יבוצע הפינוי
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 -   דודי אלון

 .  צעירים יותרוכל השאר  60חולים מעל לגיל    45-כ, חולים  558במועצה כרגע   – קורונה

  700-כ ומבצעים מועצה, תחום הבדיקות במתחמי לאפשר כדי אחרונים ריכזנו מאמץ גדול ה בשבוע וחצי 

 .  מאומתים  צריך להבין שככל שבודקים יותר כך מגלים יותרבדיקות ביום. 

 נוכחות של תלמידים.   70%-60%-בתי הספר חזרו לפעילות יחסית מלאה, ואנחנו עומדים על כ

 

 -  27/12/21מיום  21#2021אישור פרוטוקול מליאה  .2

 הפרוטוקול מאושר ללא הערות.  

         

 

 

 

 

 -  ועדים מקומיים  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התייחסויות:  

 .  ותקציבלהאצלת סמכויות בקשות  העבירו  לא עדיין מבקש להוציא מכתב לישובים ש – תמיר 

 יבוצע.   –ניר 

 

 -   מפעל השבה חולית .4

ולנהל את   מי הקולחין לא ניתן יהיה להמשיך לאגור את ובלעדיו  ם, קומדובר בפרויקט שחייב ל –גדי 

 אנחנו מאמינים שהמימון הנדרש, מעבר למימון רשות המים, יגיע מקק"ל.  השימוש בהם. 

 ובמקביל נגייס את הכסף.    ,העבודה שתתאפשר התחלת מיליון ש.ח כדי  2.0המועצה תממן 

 . לחקלאים את המיים  להליך מכרזי ונציע   צאבסוף התהליך, נ

 ב בשנה.  "מיליון קו  1.0-בסדר גודל של כ   המט"ש שלנו מטפל היום במי קולחין –עופר 

יאפשר  המאגר  ו , והם מתאימים לרוב השימושים בחקלאותהמים מטופלים עד לרמה שלישונית  

 . בשימושים  שליטהאיזון עומסים ו

 

 

 

 2#2021-1-1 החלטה מס'

 .  27/12/21מיום   21#2021פרוטוקול מליאה   מליאת המועצה מאשרת את

 .  0  -, נגד  0 –נמנעים  14 –בעד 

 

 

 

 

 

 

 

 2#2021-2-1 החלטה מס'

 :    האצלת סמכויות ותקציב לוועדים מקומיים כדלהלןמליאת המועצה מאשרת 

 .  2022ש.ח לשנת  482,000האצלת סמכויות ותקציב ע"ס  –  אבשלוםועד מקומי 

 .  2022ש.ח לשנת  920,000האצלת סמכויות ותקציב ע"ס  – חולית ועד מקומי 

 .  2022ש.ח לשנת   385,000האצלת סמכויות ותקציב ע"ס  –  נווהועד מקומי 

 .  2022ש.ח לשנת  565,000האצלת סמכויות ותקציב ע"ס  –  פריגןועד מקומי 

 .  0 - , נגד 0 – , נמנעים 14 –בעד 
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 -  התייחסויות 

מה שמתומחר זה עלויות ההקמה והחלוקה. המים שווים   -  ? ת מה הכוונה מימון צרכן המים -  ש

 חושב במחיר המים לצרכן. ת, העלות כסף. אם אנחנו נממן את הצנרת שתוביל את המים לצרכן 

 ?   והאם התשתית הסולארית מתוכננת לקום על המאגר הזה להכנסות צפויותיש תחזיות  -  ש

התעריפים לא ידועים ולכן לא ידוע כרגע צפי הכנסות. התשתית הסולארית תקום על המאגר   -  ת

 הקטן יותר ולא על המאגר המדובר הזה. 

 פה סיכון מחושב.   תלוקח  המועצה -  ? ת  יספיקו  2.0 מימון המועצה בסך  מתי נדע אם  -  ש

 ?   כמויות המים יספיקו לכל הנטיעות החדשות באזור  -  ש

 וב נביא פרויקט נוסף של הכפלת המט"ש.  כן. בקר -  ת

 

 

 

 

 

 -   מיליון ש.ח 7.0בקשת הלוואה לפיתוח ע"ס   .5

  שלמיליון ש.ח. ההלוואה תוחזר בטווח  7.0מובאת לחברי המליאה בקשה להלוואת פיתוח ע"ס   – כבי 

 מהתקציב השוטף. אה ווהחזר ההל. קבוע  3%  או , משתנה פרייםעד ת של  ו בטווח ריבי , שנים  15עד  12

 :  מטרות ההלוואה

 ש.ח מתוך ההלוואה.    1,000,000לטובת הפרויקט יוקצו  -  תשתית סולארית מאגר חולית

הפרויקט יסייע למועצה לספק חשמל לשימוש המט"ש ואף עשוי בהמשך לייצר הכנסות ממכירת  

 החשמל שיאגר באתר.  

 ש.ח מתוך ההלוואה. תשלום לרשות מקרקעי ישראל  2,000,000לטובת הפרויקט יוקצו  –  אתר דיה

והוצאות ליועצים ובעלי מקצוע שמלווים את הפרויקט. צפוי שכל ההוצאות בגין אתר דיה יוחזרו  

 למועצה על ידי היזם שיזכה במכרז.

בנוסף למימון    ,ההלוואה ש.ח מתוך  2,000,000 לטובת הפרויקט יוקצו  –  מרכז הפעלה לילדים ונוער 

 תקציבי משרד הפנים, וסביר שנגייס תרומות להחלפת ההלוואה.  

ש.ח מתוך ההלוואה. אגירת המים המטוהרים    2,000,000לטובת הפרויקט יוקצו  -  מאגר מי קולחין 

  60%מיליון ש.ח.  26.0-לשימוש בחקלאות. עלות הקמת המאגר כ  מתקן לטיהור שפכים, – מהמט"ש

 המים, ומענק נוסף מקק"ל.   מענק מרשות 

 נתונים נוספים : 

מיליון   42.4מיליון ש.ח, מזה ההלוואות כלליות  62.7עומס המלוות של המועצה  2021נכון לסוף שנת 

 מסך התקציב.   29%-מיליון ש.ח. עומס המלוות עומד על כ 20.3ש.ח, והלוואות ביוב 

 מיליון ש.ח.     9.4 -כולל ריבית והצמדה )טרם לקיחת ההלוואה( כ  2022פירעון מלוות צפוי בשנת 

  

 

 

 

 

 2#2021-3-1 החלטה מס'

 ש.ח.   2,032,270את השתתפות המועצה בפרויקט בסך של מליאת המועצה מאשרת  

 .  0 - , נגד 0 – , נמנעים 14 –בעד 

 

 

 

 

 

 

 

 2#2021-4-1 החלטה מס'

 בטווח   ,שנים 12-15מיליון ש.ח שתוחזר בתוך  7.0לקיחת הלוואה על סך מליאת המועצה מאשרת  

 תשתית סולארית   :  )במיליוני ש.ח(  , ליעודים הבאים קבוע   3%משתנה או  פריים  עדריביות של 

                .2.0 –  י קולחיןמ, מאגר 2.0 –, מרכז הפעלה לילדים ונוער 2.0 –אתר דיה , 1.0 –מאגר חולית 

 .  0 - , נגד 0 – , נמנעים 14 –בעד 
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 -  תקנון בית העלמין .6

והתקנון עודכן עם כל הגורמים   ,נפגש מספר פעמים  לניסוח התקנוןהצוות שהתכנס  – דודי 

 . תודה לצוות . )צוחר, אבשלום(  בתי העלמין הציבוריים  2-הרלוונטיים. התקנון מתייחס ל

 :   התייחסויות 

 לא מפרקים את מה שכבר הוקם.    -  ? ת  בחלק מהקברים הוקמו פרגולות וספסלים. זה מאושר -  ש

חו"ל. האם הם ביחד  /התקנון רציני ורואים שהושקעה בו עבודה משמעותית. לגבי תושבי חוץ  -  ש

 מסך התפוסה.   5%הם ביחד יהוו  -  ? ת  5%מסך התפוסה או כל אחד  5%

 

 

 

 

 

 -   2021מפעל הפיס לישובים  – תזכורת  .7

כספי מפעל הפיס   עלניתנת תזכורת לחברי המליאה בעניין החלטות שהתקבלו בעבר  –ניר 

 . שיוצג בהמשך   כהקדמה לסעיף התב"ריםולישובים, 

 

 1#2022תב"רים למליאה            -  אישור תב"רים .8

 

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 
הגדלה  
 ₪  -הקטנה ב

ד  סה"כ  
ע
ב

ם 
עי

מנ
נ

 

ד 
נג

 

 שלומית  1215 הנדסה 
בניית  -שלומית

מבנה קהילתי  
 בישוב 

3,685,216 400,000  4,085,216  13 0 0 

 1215מימון 
  203,440 - )הגדלה(, התחייבות הישוב  3,881,776 -החטיבה להתיישבות 

 )חדש(
      

 מועצה  1279 כספים 
סקר נכסים  

 2020לשנת 
906,000 164,000  1,070,000  13 0 0 

       )הגדלה(  1,070,000 -משרד הפנים  1279מימון 

 מועצה  1280 חינוך 
ציוד וריהוט לגני  

כיבוי   -ילדים 
 אש והצללות 

250,000 100,000 350,000 14 0 0 

       )חדש(  100,000 -מפעל הפיס  1280מימון 

 מועצה  1318 הנדסה 
הקמת פארק  

סקייט   -אתגרי 
 פארק 

0  1,600,000   1,600,000  14 0 0 

 1318מימון 
מימון   -)חדש  1,000,000 -)חדש(, קרנות מועצה  600,000משרד הפנים 

 ביניים( 
      

 מועצה  1322 מנכ"ל 

תכנון למכרז  
רכבים  

חשמליים  
ותחנות טעינה  

 סולאריות  

0 100,000 100,000 14 0 0 

 2#2021-5-1 החלטה מס'

 .  0 - , נגד 0 – , נמנעים 12 –בעד          את תקנון בית העלמין.   מליאת המועצה מאשרת  
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       )חדש(  100,000 -משרד הפנים  1322מימון 

 מועצה  1323 הנדסה 

שיפוץ מרכז  
לפעילות  

 -תרבותית 
ציבורית  
 במועצה 

0 400,000 400,000 16 0 0 

       )חדש(  400,000 -משרד הפנים  1323מימון 

 אורים  1325 הנדסה 
  -פיס ירוק 

מגרש משחקים  
 באורים 

0 200,000 200,000 16 0 0 

       היישוב )חדש(  30,000)חדש(   170,000 -מפעל הפיס  1325מימון 

 דקל  1326 הנדסה 
  -פיס ירוק 

מגרש משחקים  
 בדקל 

0 200,000 200,000 16 0 0 

       היישוב )חדש(  30,000)חדש(   170,000 -מפעל הפיס  1326מימון 

 עמיעוז  1327 הנדסה 
  -פיס ירוק 

מגרש משחקים  
 בעמיעוז

0 200,000 200,000 15 0 0 

       היישוב )חדש(  30,000)חדש(   170,000 -מפעל הפיס  1327מימון 

 1328 הנדסה 
תלמי  
 יוסף 

  -פיס ירוק 
מגרש משחקים  

 בתלמי יוסף 
0 200,000 200,000 16 0 0 

       היישוב )חדש(  30,000)חדש(   170,000 -מפעל הפיס  1328מימון 

 1329 ביטחון 
ניר  
 יצחק

שער ביטחון  
 בניר יצחק 

0 58,500 58,500 16 0 0 

       )חדש(  3,500, הישוב )חדש( 55,000 -משרד הביטחון  1329מימון 

 1330 הנדסה 
בני  
 נצרים 

תכנון בית ספר  
בנות נועם  

 נצרים 
0 100,000 100,000 14 0 0 

       )חדש( 100,000 -קרנות מועצה  1330מימון 

 שלומית  1331 הנדסה 
תכנון גן ילדים  

 בשלומית 
0 100,000 100,000 16 0 0 

       )חדש( 100,000 -קרנות מועצה  1331מימון 

 חולית  1332 הנדסה 
תכנון גן ילדים  

 בחולית 
0 100,000 100,000 16 0 0 

       )חדש( 100,000 -קרנות מועצה  1332מימון 

 מועצה  1333 הנדסה 
שיפוץ אולם  

 סביון 
0 411,290 411,290 16 0 0 

 1333מימון 
 -)חדש(, קרנות מועצה  267,339 -משרד המדע, התרבות והספורט 

 )חדש(  143,951
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 1334 הנדסה 
בני  
 נצרים 

עיצוב מרחבי  
בני   -למידה 

נצרים בנים  
M21 

0 80,000 80,000 16 0 0 

       )חדש(  80,000 -משרד החינוך  1334מימון 

אסטרט 
 גיה 

 מועצה  1335
תכנית מתאר  

כוללנית  
 למועצה 

0  4,824,800  4,824,800 16 0 0 

       )חדש( 4,824,800 -מינהל התכנון  1335מימון 

 מועצה  1336 הנדסה 
הטמנת קו  

תאורה כרם  
 שלום 

0 281,970 281,970 16 0 0 

       )חדש( 281,970 -משרד הביטחון  1336מימון 

 מועצה  1337 דת 

החלטת  
  - 566ממשלה 

שירותי דת  
 במועצה 

0 440,000 440,000 16 0 0 

       )חדש( 440,000  -המשרד לשירותי דת  1337מימון 

אסטרט 
 גיה 

 מועצה  1338
העצמה  

  -קהילתית 
 תכניות הפוגה 

0 418,184 418,184 15 0 0 

       )חדש(  418,184 -המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל  1338מימון 

אסטרט 
 גיה 

 עמיעוז  1339
שיפוץ מקווה  

 בעמיעוז
0 138,429 138,429 15 0 0 

       )חדש( 138,429  -משרד הדתות  1339מימון 

 מועצה  1340 מנכ"ל 

החלטת  
  - 566ממשלה 

קידום דיגיטציה  
 במועצה 

0  2,121,266   2,121,266  16 0 0 

       )חדש( 2,121,266 -משרד הפנים  1340מימון 

 מועצה  1341 חינוך 
רכישת מדיחי  

כלים לגני  
 הילדים במועצה 

0 100,828 100,828 16 0 0 

       )חדש(  100,829  -המשרד להגנת הסביבה  1341מימון 

ביטחו/א 
סטרטגי 

 ה
1342 

בני  
נצרים  
 ויתד 

הקמת ממ"מים  
בבני נצרים  

 ויתד 
0 400,000 400,000 16 0 0 

       )חדש( 80,000 -)חדש(, התחייבות יתד  320,000 -התחייבות בני נצרים  1342מימון 

       17,980,483 13,139,267 4,841,216 סה"כ :       

 

 

 

 2#2021-6-1 החלטה מס'

 תוצאות ההצבעה רשומות ליד כל תב"ר ותב"ר.   רשימת התב"רים לעיל.   מליאת המועצה מאשרת את
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 תחשיב כלכלי.  ף, לא עלה להצבעה, נדרשרכישת טרקטור מנו 1321תב"ר   :  הערות לתב"רים

 

 -  תכנית לקידום עובדים עם מוגבלויות  .9

לאשר את   מתבקש עובדי מועצה עם מוגבלויות, ומספר  להמועצה מחויבת לתקנות בנוגע   –ניר 

 מוגבלויות.   עובדים עםיוקצו ל   5משרות, ומתוכן  40-כ מתוכנן לפתוח . 2022שנת ל כנית והת

 :   התייחסויות 

 ?   כל המשרות לבעלי מוגבלויות תהיינה ספרניות -  ש

 לא בהכרח. נשאף לגייס אנשים עם מוגבלויות גם למשרות אחרות.   -  ת

   

 

 

 

 

 -  סל שירותים מועצתי  .10

 מוזמנים להתייחס ולהעיר.    כולנולחברי המליאה במייל וטיוטה ראשונה נשלחה   –ניר 

 . המועצהי סופית שתופץ לתושב הטיוטה תהפוך לגרסה   השאיפה היא שתוך כשבועיים 

   

 -   בחירת חברי מליאה לוועדת בחינה גזבר/ית )מוצעים: חנניה, איתן( .11

 תשעה מועמדים.   ( בטרם האבחונים ) יצאנו למכרז חדש ויש נכון לעכשיו   –ניר 

 .  אנחנו מתארגנים לקראת ועדת הבחינה

 . איתן אהרון וחנניה אווקרט :    חברי מליאה 2מוצעים לבחירה כחברים בועדת הבחינה 

 

 

 

 

 

 -   בחירת ועדת ערר .12

המועמדים  . בשל מיעוט ועדת ערר ו נציגי ציבור, להגיש מועמדות לחברות בפורסם קול קורא ל

, בתקווה שיהיו מספיק מועמדים  הזמן האפשרי להגשותהאריך את שהציעו את עצמם, הוחלט ל

   וועדה במליאה קרובה.לאשר את הלקיים הליך בחירה, וונוכל  

 

 

 

 גדי ירקוני           ניר ים                                                                  
 ראש המועצה         מנכ"ל המועצה                                         

 
                                  

 28/2/22 :  אושר בתאריך

 2#2021-7-1 החלטה מס'

 .  2022בשנת  עובדים עם מוגבלויות במועצה 5 גיוסכנית ל והת  מליאת המועצה מאשרת את

 .   0 –, נגד  0 – , נמנעים 16 –בעד 

 

 

 

 

 

 

 

 2#2021-8-1 החלטה מס'

 בוועדת הבחינה   חברי מליאהכ  ,איתן אהרון וחנניה אווקרט   מליאת המועצה מאשרת את

 .   0 – , נגד 1 – , נמנעים 15 –בעד                                        לבחירת גזבר/ית מועצה. 

 

 

 

 

 

 

 


