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   – מידע  .1

   – גדי 

פגישות עם השרים השונים על תכנית הממשלה   ה סדרת השבוע מתחיל – תכנית ממשלה לעוטף 

 בקדנציה של הממשלה הנוכחית.   עוד לעוטף עזה. מקווה שנצליח להעביר אותה עד ספטמבר,  

  מבקש בסבב הזה לקדם את נושא הישובים שמחוץ לעוטף עזה.  – נועם 

  , שיחה עם התושביםמתפקד. התקיימה  להקמת וועד מקומי התפטר ואנחנו פועלים  הוועד  –  ועד צוחר

 .  מהתושבים להגיש מועמדות לכהן כחברים בוועד המקומי , וביקשנו הסברנו את התהליך 
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עסקים שפועלים במקומות לא חוקיים. ללא היתר בניה ו/או  במועצה  יש  –   בניה ורישוי עסקים  י היתר

 תידים לקום.  על עסקים קיימים וגם כאלה שע מדובר צריך להסדיר את הדברים הללו. ו  ,רישיון עסק 

מצב שבו עסקים ממשיכים לפעול ללא רישיון עסק ו/או היתר בניה, הוא מצב לא תקין, והמדינה  

 מתחילה לאכוף ולהקפיד.  

אני מעריכה את המאמצים של המועצה לעסקים הקיימים וצריך למצוא להם פתרונות ולהסדיר.   –דנה 

, וצריך לוודא שלא ייווצר מצב שאנחנו  במהלך השנתיים האחרונות צצו הרבה עסקים ללא רישיונות

 מגלגלים עסקים בלי רישיונות ואז מבקשים מהם למצוא פתרונות.  

צריך להכיר בזה שאין פה היצע של אזורי תעשייה, וגם אם יזם רוצה להקים עסק אין לו איפה.   – נעמי 

 הגוש המרכזי של המועצה נשאר ללא מענה.  

 

   –דודי 

כרגע ירד מהפרק מאחר והיזמים חזרו בהם, בעקבות החוק שעבר בממשלה לשילוב   –  מעון השלושה

 בעלי מוגבלויות בקהילה. 

 ישובים. אנחנו נבחן את הבקשות בצורה מסודרת ונביא עדכון למליאה.  12גשו י נ – קרן ניקיון   ל קוראקו 

 ק בעת הצורך.  דרך קופ"ח מאפשרים כעת מענים גם מרחו  –  זמינות מענים נפשיים לאוכלוסייה

 ?  כשמעון השלושה ירד מהפרק, מה הולך לקרות שם – רויטל 

 העברנו החלטה על תב"ע לכל המתחם, ונחשוב על אפשרויות אחרות.   – דודי 

 . מבקש לחשוב על אפשרות להקים במתחם אפשרויות תעסוקה  – קובי 

 כל מה שנעשה במתחם יהיה קשור לתב"ע שאנחנו מובילים במקום.   –גדי 

 

   – ניר

הנושא בבירור   , תכתובת בין ועדת ביקורת למועצה. טרם הגענו לנקודת הסכמהה נחשפו לליאחברי המ

 הכיוונים.  כלואנחנו בודקים את הדברים מ 

 

   –שאילתות  .2

 

 רונית בן רומנו   –ש 

ברצוני לקבל הסבר מה נעשה עם מאות אלפי השקלים שהחקלאים משלמים כל שנה לארנונה על  

איזה חלק מהכסף הזה מוקצה לטובת טיפול בפסולת    הרשת ואפילו השטחים הפתוחים.החממות, בתי 

ברקע כל עניין הררי הפסולת החקלאית וכן העובדה שבתלמי אליהו    החקלאית בכלל ובתלמי אליהו בפרט.

אשמח שתבדוק את  .  ואין שום השקעה מועצתית בהסדרה ותפעול של מפח"ק  מעל עשור אין מפח"ק 

 . המספרים וכן לאן ייעדו את הכסף

 

 ניר  – ת

 ש"ח השלמה ע"ח עוטף עזה,  .מ  12-ש"ח + כ.מ  41-, סך אחרי הנחות כ2022תוכנית ארנונה לשנת 

 , בתי גידול, בתי רשת, ארנונה מתוכננת לחממות מתקציב המועצה.   1/4-ש"ח, המהווים כ.מ  53-ובסה"כ כ

ש"ח. במועצה אזורית )בשונה מרשות מקומית( אין מנגנון מובנה של הפניית סכומי  .מ  1.5-מסתכמת בכ

 ארנונה לשימושים יעודיים בתחום החקלאות. הארנונה נגבית עפ"י חוק, והשימושים עפ"י החלטת המליאה. 
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ש"ח השתתפות  . מ  4-ש"ח + כ .מ  2-ת כהוקצו מתקציב המועצה לטובת ניקוי פסולת חקלאי 2022בשנת 

  ש"ח.מ  6-ש"ח. בנוסף המועצה מתקרבת )נקבע מועד לסיור( לשלב בו יוקצו עוד כ .מ  6-הישובים, ובסה"כ כ 

 שמקורם בהגנת הסביבה, שייעודו לטיפול במפגעים, תשתיות, ומערכים לטיפול בפסולת. 

 

 רויטל דג'אווי   –ש 

 .היות ועל הפרוטוקול לשקף את הלך הרוח בישיבה, נראה כי נושא חודש הגאווה עבר על מי מנוחות 

ל הנושא  מבקשת להוסיף לפרוטוקול שהתבקשה האפשרות להגיב על דבריו הקשים של מר אוזן וע

בכללותו, לא ניתנה האפשרות הזו ונאמר כי הנושא יפתח בשנית לתגובות בשעה שמונה וחצי הדבר לא  

לרבות     -כמו כן, מבקשת בהזדמנות זו לקיים דיון בדבר העמדה הרשותית לנושא  .התבצע בסופו של דבר

 . ותיומסקנהצגת הסקר שהופץ בקרב התושבים והתושבות בזמנו, ובאיזה אופן יתורגמו 

 

 ניר  – ת

תוקן והוספה תגובתו המלאה של טל בורנשטיין, עם זאת, אכן לא אפשר לנו   8#2022פרוטוקול מליאה 

במהלך חודש הגאווה התקיימו דיונים סוערים, ועם סיומו נכנסנו  הזמן הנותר להיכנס לדיון עומק בנושא.  

ותוכניות לעתיד. אפשר לחזור לדיון שהתחיל  למהלך של סיכומים, הסקת מסקנות, גיבוש כללים מנחים, 

, אבל אני מציע להמתין מספר קצר של שבועות, או אז נוכל לזמן את שחף )רכז להט"ב(  8#2022במליאה 

ביחד עם הנהלת המרכז הקהילתי, נוכל גם להציג את כל החומרים )כולל הסקר שבוצע(, ולקיים דיון  

 מעמיק כפי שמתבקש. 

 

   –  22/7/4מיום  #20229ה אישור פרוטוקול מליא .3

 

 

 

 

 

   – החלפת שם בי"ס ניצני אשכול לשחר אשכול  .4

 : התייחסויות  

 מעורבים בתהליך בחירת השמות, אך בקשתנו לא נענתה. כיו"ר ועדת השמות ביקשנו להיות  – דני 

 

 

 

 

 

   –קבלת תרומה טויוטה היילקס  .5

מועצתית. בכל אירועי החירום המועצה  התרומות התהליך של ועדת ב מדובר ברכב ממוגן שעבר  –ניר 

 ממקום למקום בבטיחות.  הנועתלהיות בשטח ולטפל באירועים. אנו זקוקים לרכב שיאפשר   נדרשת

 :   התייחסויות 

 יעמוד ויהיה מוכן לעת חירום.   – ? ת  מה הוא יעשה בשגרה –ש 

 2#20211-60-1 החלטה מס'

 .    4/7/22מיום  9#2022מאשרת פה אחד את פרוטוקול מליאה מליאת המועצה 

 . 0 –נגד  , 0 – נמנעים , 19 –בעד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2#20211-61-1 החלטה מס'

   "ניצני אשכול "שם בית הספר מ  שינוימאשרת פה אחד את  מליאת המועצה 

 .   0 –נגד , 0 –נמנעים , 21 –.    בעד " שחר אשכול"ל בישוב מגן  613646 קוד מוסד 
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 לא.   – ת   ? התרומה ניתנת להסבה למשהו אחר  –ש 

המטרה שלהם  ו , הקרן לידידות הם קבוצת אוונגליסטית, שמנסה לקנות את עם ישראל בכסף – אליהו 

 היא להפוך את עם ישראל לנוצרי. אני מתנגד לקבלת תרומה כל שהיא מהם.  

אני מוצא לנכון לא להסכים עם מילותיו של אליהו. אני עובד עם הקרן לא מעט, והם דואגים מאוד    –גדי 

 והקשר בינינו חזק מאוד. אלינו,  למ.א אשכול. קרן הידידות תורמת לנו מאהבה 

 

 

 

 

 

   -  נציג/ת ציבור לוועדת בחינה  .6

 הסעיף יידחה למליאה קרובה.  

 

   -  נציג/ת ציבור לדירקטוריון עמותת התיירות .7

 הסעיף יידחה למליאה קרובה.  

 

   – 10#2022סעיפים נדחים ממליאה  .8

 

  :  מימון פרויקט דיה – 8.1

אושר במליאה בגובה של   677מבקש לעדכן במצב הנוכחי ובמצב הרצוי בפרויקט דיה. תב"ר  – עידו 

מהלוואה. ההלוואה   ש"ח.מ  2.0ש"ח בשביל להתחיל עבודה. התב"ר עודכן וצורפו לתקציב .מ  4.0

 אושרה במשרד הפנים אך לא עודכנה בתב"ר. המרכיב המרכזי שנמצא בתב"ר זה עלות הקרקע.  

 :    התייחסויות 

 אנחנו צריכים להבין מה אישרנו עד היום, ומה אנחנו מתבקשים לאשר עכשיו.   – תמיר 

. אנחנו  מ.ש"ח   10.0-ל ש"ח, ולהגיע .מ 9.6-מה שאנחנו מבקשים היום זה להגדיל את התב"ר ל  – עידו 

מנסים לאגם מקורות ולא להשתמש בהלוואות, אלא במקורות כספיים של המועצה. בנינו צפי הוצאות  

אנחנו אמורים לקבל   2023בכדי שלא נצטרך להגדיל בכל תקופה קצרה מחדש. עד סוף שנת מסודר 

הוצאות בחזרה. ביצענו היוון של כל ההוצאות עד לתאריך הצפוי של קבלת ההכנסות, כדי להבין על  

קיבל עדכון, כאשר   של החברה הכלכלית  כמה אנחנו צריכים להעמיד את התב"ר כבר כיום. הדירקטוריון 

 ש"ח בגין הקרקע.  .מ 2.0יגה המשמעותית היא החר

את ההוצאות בפרויקט עד   שיכסו ש"ח, .מ 10.0אנחנו אמורים לקבל מהיזם החזר הוצאות של   –גדי 

 .  2023סוף 

 לא.   –ת    ? התקציב הזה כולל את שיקום אתר דיה הישן  – תמיר 

    חברות שהתאחדו לטובת המכרז. 2 – ת  ? מי זכה במכרז לדיה המחודש  –ש 

 

 

 

 

 2#20211-62-1 החלטה מס'

 טויוטה היילקס מהקרן לידידות.      –מאשרת ברוב קולות את קבלת התרומה  מליאת המועצה 

 . 1 –נגד  , 0 – נמנעים , 17 –בעד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2#20211-63-1 החלטה מס'

 ש"ח. . מ 10.0-מאשרת פה אחד את הגדלת תב"ר פרויקט דיה ל מליאת המועצה 

    מקרנות המועצה.  ש"ח . מ 4.0-ש"ח מהלוואה שאושרה, ו .מ  2.0

    . 0 –נגד  , 0 – נמנעים , 20 –בעד 
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  :  תב"רים למליאה – 8.2

ד  11#2022תב"רים למליאה 
ע
ב

ם 
עי

מנ
נ

 

ד 
נג

 

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 

הגדלה  
-הקטנה ב

 ₪ 
       סה"כ  

חברה  
 כלכלית 

 6,000,000 4,000,000 אתר דיה  מועצה  677
 

10,000,000  
20 0 0 

 

 677מימון 
  -(, קרנות מועצה 2,000,000-)הגדלה ב  6,000,000 -הלוואה 

 )חדש(  4,000,000
       

 מועצה  1359 חינוך 
גן חינוך  

 מיוחד 
0 270,000      270,000  20 0 0 

 

 

        )חדש( 270,000 -קרנות מועצה  1359מימון 

 חלוציות  1179 חינוך 

נווה  
  -בנות

תלמוד  
  -תורה 

מבנה  
 יביל 

775,600 250,000   1,025,600  21 0 0 

 

 

 1179מימון 
 -(, משרד החינוך 110,000-)הגדלה ב 570,000 -קרנות מועצה 

 (140,000-)הגדלה ב 455,00
       

 שלומית  1115 חינוך 
- שלומית
תכנון  
 מעון יום

100,000 25,000      125,000  22 0 0 
 

 

        ( 25,000-)הגדלה ב 125,000 -קרנות מועצה  1115מימון 

 מועצה  1360 אטרטגיה 

שיקום  
ושיפוץ  
אתר  

מורשת  
 נכביר  

0 350,000      350,000  19 0 0 

 

 

 1360מימון 
  80,000 -)חדש(, קיבוץ בארי  270,000 -משרד החקלאות 

 )חדש(
       

 מועצה  1361 הנדסה 
הרחבת  
מועדון  
 הדיונה 

0 100,000      100,000  20 0 0 
 

 

        )חדש( 100,000 -מועצה קרנות  1361מימון 

        11,870,600 6,995,000 4,875,600 סה"כ :       

 

 

 

 

 

 :   התייחסויות 

   היבילים. הייתה הבטחה שסיימנו עם  – נעמי 

נאמר שלא יינתנו יבילים לבתי ספר שלא גדלים. בית הספר לבנות צומח, ולכן כל עוד לא מסיימים   –גדי 

   .בניה ה בשלבי התחלת את בית הספר החדש אין לנו ברירה אלא לאפשר להם כיתות נוספות. אנחנו  לבנות 

  ?מה יעשו עם היבילים לאחר בניית בית הספר – דני 

 2#20211-64-1 החלטה מס'

 . ההצבעה התקיימה על כל תב"ר ותב"ר.  לעילמאשרת את רשימת התב"רים מליאת המועצה 
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  .כיתות ספח צמודות לבית הספר הקבוע שנבנה בצמוד ליבילים אלו יהיו   –גדי 

בית הספר הזה קם באישור משרד החינוך, והוא הולך וצומח. אם לא היה צורך, הוא לא היה נבנה   – קובי 

  .ומשרד החינוך לא היה מאשר 

 .כל מה שקשור לחינוך, גם אם המועצה בגירעון, היא צריכה לממן וזה מבורך  –חנניה 

 .החומר לא הובא מספיק בפירוט. נדרש לדעת כמה כיתות יש בבית הספר – נעמי 

  .שאלות מראש   לאפשר שליחתולכן החומר נשלח מראש כדי   , אפשר לרדת לרזולוציות עד אין סוף   –ניר 

 ?ה אני מכירה שהיו תקציבים אחרים לטובת מעון. מדוע מוציאים מקרנות המועצ –דנה 

  תקציבים נוספים מלבד קרנות המועצה לתכנון. אני לא מכיר  – עידו 

 .בסוף התקציבים הללו חוזרים כאשר הבנייה מאושרת  –ניר 

 .כן  –עידו   ?האם יש הכרה בצורך במעון –דנה 

 חברון. עמותת הר   באמצעותפעלים והמעון הוא של המועצה, והם מ –ת ה ? המעונות בבעלות המועצ  –ש 

 

 :   2022לשנת    1דו"ח תקציב רבעון  8.3

 הסעיף יידחה למליאה קרובה.  

 

   – הסדר מכינת עוצם  .9

 הסעיף יידחה למליאה קרובה.  

 

   –הסדר שביל הליכה חבל שלום   .10

מדובר בהליך שהתחיל לפני הקדנציה שלי. מי שליווה את זה לרוב היה הסגן בזמנו, יחד עם   –גדי 

לפני כניסתי לתפקיד. אושר דאז   2014אגודת חבל שלום. האישור הראשון של התב"ר ניתן בדצמבר 

עבר  סכום מסוים, והוזכר סכום נוסף שהתחייבו כלפיו אגודת חבל שלום. בנוגע לאגודה, הגזברית לש 

ציינה, שהיה לה ברור שהם לא מתכוונים לשלם את הסכום שהם התחייבו כלפיו. הבנתי שיש פער ולכן  

. הבקשה היא שחברי המליאה  ש.ח 400,000ע"ס  )שלא התקבלה(  נכנסתי למו"מ להצעות פשרה 

- ל  בנוסףש.ח   500,000-יחליטו באיזה סכום לחייב את אגודת חבל שלום, כשאני מציע לחייב ב 

 .  ש.ח שכבר שולמו  268,000

 :   התייחסויות 

 לאגודה אין מספיק כסף, אני מציע שהמועצה תעזור בפרויקט הזה.   – אלי שמעיה 

מדובר על פרויקט מועצתי שצריך לסיים אותו, כשמי שהוביל אותו היא המועצה. השביל הזה   –דנה 

והגזבר ביקש שהאגודה  ש.ח   400,000משרת את תושבי החבל. ההצעה שהגיעה להנהלה דיברה על 

  תגיע להסביר מדוע היא לא מוכנה לשלם את זה. ההצעה השתנתה מבלי שעדכנו את חברי הנהלה

 התחבורה.  .היא התחייבות עד שיגיע הכסף ממ מ.ש"ח 1.0יבות של האגודה על סך מליאה. ההתחיוה

בהנהלה לא התקבלה החלטה. בהנהלה תוארה הסיטואציה וניתנו הפרטים אך לא התקבלה    –ניר 

 ויומיים לאחר מכן נשלח תיקון.   400,000-החלטה. החומר שנשלח למליאה האחרונה ציין את ה

ה, לא האגודה. אין במסמך הצעת החלטה על סכום מסוים. הסכום ייסגר  חברי המליא הם חליט ימי ש 

 .  מ.ש"ח 1.0-ל  -0-כאן במליאה בין 

. לא צריכה להיות  ש.ח 400,000הייתה בפרוטוקול הנהלת המועצה הצעת החלטה על סך  – תמיר 

 בקשה למימון פרויקט בסדר גודל כזה, פרויקט ציבורי בשטח ציבורי, על חשבון הישובים.  
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 יגיעו כספים ממשרד התחבורה, והגיעו הכספים הללו.  עד שהייתה התחייבות לשים את הכספים  

 באופן עקרוני אני מתנגד למימון פרויקטים ציבוריים בכסף יישובי.  

 החלטה בהנהלה.  לא הייתה   –ניר 

על פרוייקטים ציבוריים, מזכיר שבסעיף   לחייב את הישובים צריך שלא  בהתייחסות לדברי תמיר – דורון 

חברי המליאה הצביעו פה אחד על חיוב  . 1360בתב"ר ש.ח   80,000 בסךחיוב בארי קודם הוחלט על 

 ץ ולא התעוררה שום התנגדות. הקיבו

אני מבינה שזה פרויקט בשיתוף פעולה מלא עם המועצה. מובן מהחומר שצורף שההתחייבות   – נעמי 

 הייתה פורמלית לצורך פתיחת התב"ר. לא ברור אם יש לאגודה יכולת להביא את הסכום הזה.  

אני חושב שפרויקט מהסוג הזה לא צריך לערב את הישובים. בנוסף, יש פה מעגל של חוסר   – אליהו 

 בין אגודת חבל שלום לאנשי המועצה.   אמון 

זה לא דיון אם כן עושים את השביל או לא, השביל כבר נעשה. אני רואה פה דיון על תרבות   – דורון 

ארגונית. האם אנשים מרגישים מחויבות על חתימה שהם עשו. אפשר לבוא לאחר מכן ולנהל מו"מ אם  

 קשה לעמוד בהתחייבות, אבל צריך לעמוד מאחוריה.  

חיסול חשבונות, וצריך להבין האם המועצה לוקחת אחריות על מימון  כהדיון מריח קצת  – רויטל 

 פרויקטים בשטחים ציבוריים, או שלא.  

מכספי הישובים  ש.ח  268,000המועצה. שילמנו  עם יזמנו תכנון של שביל הליכה    –אורי נציג האגודה 

 ח את התב"ר היא ביקשה התחייבות.  לטובת התכנון. ישבתי אצל הגזברית דאז, ובשביל לפתו

מאשרת את זה. יצא מכרז ונעשתה עבודה מצוינת ע"י   הגזבריתלא התכוונו באמת לשלם את זה, ו

.  ש.ח   400,000והתחייבנו על   הסגן ועם ראש המועצה החברה הכלכלית. המחירים השתנו, וישבנו עם 

אנחנו עומדים על ההתחייבות שלנו. במקביל, תקציב שאושר לטובת בריכה ציבורית בחבל שלום, שכבר  

  400,000ז, נלקח בחזרה, לטענת הגזברית בשל טעות אנוש. אנחנו מתכוונים לשלם "ניתן והועבר לחו 

 ונלקח בחזרה.   , תקציב שאושר לנוהבריכה ש.ח על   65,000בקיזוז של ש.ח 

סכים שהשביל הזה הוא פרויקט ציבורי שצריך להיעשות באופן מלא ע"י המועצה. מציע  אני מ – קובי 

ללכת עם כבי עד אז, ואם קיבלנו את זה שההתחייבות ניתנה רק לצורך פתיחת התב"ר, נקבל את זה  

שניתנו אכן ניתנו בטעות אנוש. מקווה שהאירוע הזה הוא לא תקדים להתחייבויות  ש.ח   65,000 -הש

 ה מאחוריהן.  בלי עמיד

יש פה שני מקרים, עוצם ושביל הליכה, פאול גדול במועצה. הדברים היו צריכים להסתדר כך   – יובל 

 שלא יובנו לשני פנים. זה מגיע שנים אחרי ההתרחשות.  

 ח. .ש  400,000אני מציע שהאגודה תעמוד בהתחייבות שלה על סך  – דודי 

ה שצריך כדי להגיע לפשרה. נתתי לגזבר את המנדט  אין לי משקעים מול האגודה. עשיתי את מ  –גדי 

 .  .ח ש  400,000להגיע לפשרה של 

עם  ש.ח  65,000-ה ולמליאה קרובה נביא את ש.ח,  400,000-ה אני מציע לקבל החלטה היום על   –ניר 

ולחייב את    ,מ.ש"ח 1.0ההתחייבות של בטל את חומרים מתאימים. אני מביא להצבעה את ההצעה ל

מקרנות   או  , היתרה למימון הפרויקט תבוא או ממקורות חיצונייםו בלבד,   .חש  400,000-ב האגודה 

 לבריכה מהתקציב. ש.ח  65,000המועצה, או מהלוואות. למליאה קרובה יובא הנושא של 
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   – תפעול בריכת צוחר  .11

 הסעיף יידחה למליאה קרובה.  

 

   –הארכת הקצאה לבריכת אבשלום   .12

 הסעיף יידחה למליאה קרובה.  

 

   –סקר תחבורה ציבורית  .13

 הסעיף יידחה למליאה קרובה.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גדי ירקוני           ניר ים                                                                  
 ראש המועצה         מנכ"ל המועצה                                         

 

                                  

 18/9/22 :  אושר בתאריך

 2#20211-65-1 החלטה מס'

 "ח מ.ש 1.0ע"ס     התחייבות אגודת חבל שלום כלהלן : מאשרת את הצעת הפשרה מליאת המועצה 

 ש.ח  400,000תבוטל, והאגודה תחוייב ע"ס  -  צורך השתתפות בפרוייקט שביל ההליכהל שניתנה

 .  ותמקרנות המועצה או מהלוואמימון הפרוייקט תיעשה ממקורות חיצוניים, או . יתרת בלבד

     והחלטה במליאה קרובה.יגיע לדיון  ונלקחו,  לבריכה ש.ח שתוקצבו    65,000נושא 

 .   0 –, נגד  0 –, נמנעים 18 – בעד                                          

 

    . 0 –נגד  , 0 – נמנעים , 18 –בעד 

 

 

 

 

 

 

 

 


