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                                                  סיכום דיון בנושא: 

 10 מליאת מועצה מס'

 

 25/9/19 תשע"ט אלולב 'הכ : תאריך

  והחלטות דיון  :הדיון מטרת

 

 נורית הסיכום: מתרוש

  לדיון: מסמכים

  

 , עדי שקלאר  ,אסי אלמסי יהודה אלבז,, חי-בצלאל בריו"ר,  -עידאן תמיר  משתתפים ה"ה:
, מנחם , לירון סעדאורי כהן, ירון הדרשקלים, חיים  , ירמי חדרי ,עמוס ברט  , משה טויטו,

 . רפי סגרון ,רמי כהן דרור מוגרבי,  מועלם,
 

  .אלי הנגבי  :חסרים
 

 חדד מזכירת המועצה-נורית כהן, גזברית -ליליאן אדרי  : נוכחים
 

 ישיבה זו מוקלטת והיא תעלה לאתר המועצה                             

 החלטות 
 דו"ח ראש המועצה 1

 חינוך

שנת הלימודים החלה באופן חלק ומוצלח אנו עדיין עמלים על מספר נושאים על אף ש

פרטניים ע"מ למצוא פתרונות לקשיים בהסעות ונשירת תלמידים בודדים מבי"ס. יישר 

 העוסקים במלאכה. כוח לכל

לבתי  שעות 300 -כלנו שאושרו ואני שמח להודיע  מנכ"ל משרד החינוך ביקר אצלנו

לצורך השלמת תקנים והעשרת  . שעות אלו נחוצות לנו בבתי הספרספר היסודייםה

שעות בתיכוניים לצורך תכנית רה ארגון שהצגנו  150הילדים. כמו כן אישר המנכ"ל 

  ושברוך ה' נושאת פרי.   שנים 3 -למשרד החינוך לפני כ

 

 אירועים

הופעות ברמה גבוהה  א.יתקיים באופן מאורגן להפלמהשנה ובכל שנה  - פסטיבל הקיץ

 יישר כוח לכל העוסקים במלאכה., ומושקעת

 

היה מרשים ובנוכחות מלאה.  ,ערב ההוקרה למתנדבים השנה -ערב הוקרה למתנדבים

הסתדרות מועדון הגמלאי  :בין היתרו תחומיםרחב של המתנדבים שלנו תורמים במנעד 

 קיבל על עצמו לחנוך תלמידים. שהמורים שלנו 

קיפלו וגיהצו את  ,סידרומיינו, שכל השנה תרמו  "יד שניה"המתנדבים שלנו בחנות ו

הבגדים ע"מ שיהיה נעים ונחמד לנצרכים לקבל את הביגוד. )לצערנו החנות נשרפה 

 תודה רבה לכל המתנדבים כל אחד בתחומו. .לאחרונה(

 

אתם  –ביישובי המועצה  "שדות של תקווה" הינה עמותה שמגייסת תרומות לנזקקים
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,  מתן אפשרות לכל יסייע בגיוס תרומות, מדובר במיזם חשוב מאוד ומשמעותמוזמנים ל

 המשפחה במועצה לשבת בצורה מכובדת בחג ללא מחסור. 

 

 

שאינו במסגרת תקציב המועצה השוטף הוא תקציב  -רגילתקציב בלתי  –תברי"ם 

 20. הבוקר קיבלנו גופים חיצוניים אחרים  וובדר"כ מתקבל ממשרדי הממשלה א

אך לא תמיד  ,את התברי"ם בזמןאליכם הרשאות חדשות.. אנו עושים מאמצים לשלוח 

 הדבר אפשרי. 

ממשלה ההחלטות את  . אנחנו מנתביםליישובים לעניין ניתוב הכספים והפרויקטים

והתרומות כך שבסופו של  דבר כולם יוכלו ליהנות מהכספים ולשדרג את המתקנים 

ל דעת והמבנים שביישוב שלהם לטובת התושבים כולם. אני מבקש מכם לסמוך על שיקו

 המערכת בעניין.

 

מוקדם  לאחר הערות החברים הוחלט כי עם כניסת הגזברית החדשה יישלחו התברי"ם

 לחברי המליאה.  ככל שניתן

 

י ולארסלפרויקט ההתנגדות  השבוע שעבר נתיבות הגישב -פרויקט סולארי תקומה

של תקומה בטענה שבעתיד הם רוצים את השטח הזה והדבר יפריע להם. התנגדותם 

  נדחתה על הסף.

 

 .וועדת גבולות נושא בעל ההשקעה ולצוות המועצה יישר כוח לתמיר  –חיים 

 

בעזרת משפחת סליגמן מתאפשרת בניית תחנה לאם  - טיפת חלבלהקמת  תרומה

ולילד כהרחבה למרכז סליגמן. מקווים שעד סוף השנה נחנוך את המבנה שיהווה תוספת 

משמעותית לשירות אותו אנו נותנים לתושבים בשלב החשוב ביותר להתפתחות הילדים 

 שלנו. 

 –בימים הקרובים יתפרסם מכרז למבנה חירום משולב ממוגן  – מבנה חירום משולב

מרכז החוסן ומחלקת הביטחון. בשעת חירום  ,במרכז יפעלו מחלקה לשירותים חברתיים

 פעל משם.יהמטה 

 

. העיתון ירכז את הפעילות שנעשתה לאורך סמוך לסוכותאי"ה ייצא  ,עיתון המועצה

 השנה.

 

 דוח ראש המועצה מאושר

 דיווח ועדכון )הקפאת הקלטה( -אלוף פיקוד דרום, ארצי הלוי 2

 

 ליליאן אדרי –הכרת הגזברית החדשה  3

חתימה מחייבת הינה של שניים מבעלי זכות חתימה. לכן אנו  –חתימה  האישור מורש

מאשרים כי חתימה מחייבת הינה של ראש המועצה, תמיר וחתימה השנייה תהיה של 

עד להסדרה והעברה חלקה של כל אישורי ו כניסתה לתפקידמיום ליליאן נורית או 

 בחוזים וכיוצ"ב. בגופי הסמך, החתימה בבנקים ובמוסדות 
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אנו מאשרים את חברותה של ליליאן בכל הוועדות להן דרוש גזבר: מכרזים, הנחות, 

וכן כממונה על וכל סמכויות הגזברות )ביקורת, ערר, השקעות, רכש, חכ"ל, ביטחון 

    באישור טלפוני ע"מ להסיר ספק בעניין זה (. -ומנהלת ארנונההגביה 

 מאושר

  -מתקני משחקים -הארכת התקשרות 4

מאשרים הארכת התקשרות לשירותי בדיקה וטיפול במתקני משחקים שפג תוקפם וזאת 

מאשרים בכפוף לחוות דעת  .נושא המסכן חייםעד להוצאת מכרז מאחר ומדובר ב

 משפטית.

 מאושר

  -נציג ציבור בוועדה לתכנון ובניה נגב מערבי 5

 הגישו שני מועמדים: חגי אלדר ויקיר לוי. קו"ח נשלחו מראש.

 .7לעומת  8נבחר יקיר לוי בהכרעה של 

 מאושר יקיר לוי נציג ציבור בוועדה

 

 שונות 6

הערה לפרוטוקול מבקש כי ועדת חינוך תדון בתנועות הנוער  -ועדת חינוך -אסי אלמסי

 לחינוך הממלכתי. כמובן עם שמירה על צביון ועל מוסכמות.

 

מדווח על מקרה שהובא בפני ועדת המכרזים בנוגע למכרז  -ועדת מכרזים -לירון סעד

ממוגנת בכפר מימון. הוגשו שני מציעים שהאחד מהם תושב. ע"פ  פנימייהלבניית 

שיפוט ה )או שעסקו בשטח צהחלטת מליאה קודמת. הצעתו של תושב המוע

 ועליו להשוות את הצעתו להצעה הזולה ביותר. 5%תהיה עדיפה עד לגובה של המועצה(

 .כל תושב ותושב ל חשבוןע אני חושב שהמועצה לא צריכה לממן קבלנים תושבי המקום

השיקול הכלכלי הינו משמעותי. אנו מפסידים  לקופה הציבורית. מחויביםכמליאה נו א

 קבלנים שלא מוכנים להגיש בכלל בגלל העדפה זו.

 עלינו לשקול באיזה סכומים באיזה גבול וכמה?

 

ראשית יישר כוח לאסי ולכל חברי ועדת מכרזים על העבודה המאומצת שאתם  -תמיר

עושים. אני מציע כי ועדת המכרזים תגבש המלצה והצעה פרקטית שתובא לאישור 

 המליאה. מי מהחברים שמעוניין להצטרף לגיבוש ההחלטה מוזמן לפנות לאסי אלמסי.

 

הרבה יותר זה היכולת לביצוע עובדה ברור שצריכה להיות השוואה. אך חשוב  -עמוס

 איכותית. ז"א ניתן לתושב האזור ובתנאי שיעמוד באיכות העבודה המצופה.

 

 

מס'  7

 פעולה גורם מממן סכום בש"ח   נושא תב"ר

   משרד החינוך  30,000           הנגשת בית יהודה חדש 
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 הגדלה  משרד הביטחון  1,000,000      מרכז הפעלה  1802

 פייס + בעלים   575,000         שחבק שיבולים  חדש 

 500,000פייס 

 75,000בעלים 

  615,076         הרחבה בשוקדה 21

משרד הבינוי 

 הגדלה  והשיכון 

 הגדלה   קרנות  45,000           שיפוץ בית העם גבעולים  1742

   משרד החינוך   32,046           הנגשה פיזית נריה בנות  חדש

   משרד הפנים   160,000         שיקום מפגעי בטיחות  חדש 

1919 

ת יהסדרים בטיחותיים קרי

   משרד הפנים   120,000         חינוך 

 חדש 

שיפוץ ושדרוג חדר חשמל 

   משרד הפנים   250,000         ראשי 

 חדש 

אשפה פחי  מסתורי

   משרד הפנים   600,000         מעגלים 

   משרד הפנים   550,000         השלמת מדרכות מלילות  חדש 

   משרד הפנים   150,000          השיקום כביש זרוע חדש 

 חדש 

פיתוח נופי וגינון כניסה 

   משרד הפנים   80,000           מעגלים 

   משרד הפנים   160,000         2444פיתוח נופי כביש  חדש 

   משרד הפנים   60,000           פיתוח נופי תקומה  חדש 

1857 

שיפוץ מרכז להתפתחות 

     הילד 

שינוי שם להקמת 

 מבנה טיפת חלב 

      4,427,122     סה"כ  

 

 מאושר. –ם "ברית 

 

 מאושר. 9פרוטוקול מליאה  7

 

 לשנה החדשה וחלוקת שי צנוע.וברכות הרמת כוסית  8
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 החלטות / משימות לביצוע מס'
 תאריך

 לביצוע

אחראי 

 לביצוע
 הערות  

  נורית  דוח ראש המועצה  .1

מאשרים את  גזברית חדשה -ליליאן אדרי  .2

חברותה של ליליאן בכל הוועדות להן דרוש גזבר: 

מכרזים, הנחות, ביקורת, ערר, השקעות, רכש, חכ"ל, 

וכן כממונה על הגביה ומנהלת  ביטחון וכיוצ"ב

 ארנונה.   

 

 מידי
נורית 

 וליליאן
 

חתימה מחייבת הינה של  –אישור מורשה חתימה  .3
שניים מבעלי זכות חתימה. לכן אנו מאשרים כי 
חתימה מחייבת הינה של ראש המועצה, תמיר 

מיום ליליאן נורית או וחתימה השנייה תהיה של 
והעברה חלקה עד לתום הסדרה כניסתה לתפקיד ו

של כל אישורי החתימה בבנקים ובמוסדות בגופי 
 הסמך, בחוזים וכיוצ"ב.

 

 מידי 
נורית 

 וליליאן
 

מאשרים הארכת התקשרות לשירותי בדיקה וטיפול   .4

 בכפוף לחוות דעת יועמ"ש. במתקני משחקים

 

  גזברות מידי

 יקיר לוי. -נציג ציבור בוועדה לתכנון ובניה נגב מערבי  .5

 
  נורית מידי

ועדת חינוך תדון בתנועות הנוער לחינוך הממלכתי.   .6

 כמובן עם שמירה על צביון ועל מוסכמות.

 

בישיבה 
 הקרובה

ועדת 
 -חינוך

 ירון
 

ועדת המכרזים תגבש המלצה והצעה פרקטית   .7
שתובא לאישור המליאה. בנוגע להנחת תושב. מי 
מהחברים שמעוניין להצטרף לגיבוש ההחלטה מוזמן 

 .לאסי אלמסילפנות 

בישיבה 
יעודית 
 לעניין

ועדת 
 -מכרזים

 אסי
 

8.  
 מאושר 9פרוטוקול מליאה 

עם 
 חתימתו

 מ. הפנים נורית

 

 בכבוד רב,    

 

          _____________             _____________ 

 חדד-נורית כהן           תמיר עידאן            

 מזכירת המועצה          אש המועצהר                  

 

 


