
 

 

 30/12/19פרוטוקול מליאת מועצה מיום 
  2019/41מס' 

 
 ראש המועצה - ניר זמיר  נוכחים:

 נציג להב - אסף לה גנק
 נציג משמר הנגב - תומר רכטמן
 נציג תאשור - אדי תורג'מן

 נציג דביר - אסף רוט
 נציג משמר הנגב - גילי מולכו

 נציג שובל - חסיה ישראלי
 נציג גבעות בר - ירון בורבא

 נציג בית קמה            -ירון שיפוני         
 חצריםנציג  - אריה ולדברג

 נציג כרמים - מיכאל בן ברוך 
 נציג חצרים - עופר רימון
 נציג שומריה - אייל פינס

 
 

  : נעדרים
 נציג תדהר - איציק אבוטבול

 נציגת נבטים - שמעון רוזיליו
 נציג ברוש  - גיא חדידה

 
   משתתפים:

 גזברית - נטע לי אביטל  
 יועמ"ש - אולגה גונןעו"ד 

 ראש אגף יישובים        -         איתי זיידנברג  
 מנהל אגף חוגים וספורט          -        יוסי טוביאנה  
 מנהלת משאבי אנוש -  גילי  
 מנכ"ל חברה כלכלית -  קרוואנידרור   
 מהנדס המועצה  -ולדימיר פיצ'קר    
 מנהלת אגף שירותים חברתיים  -  עידית אטינגר  
 מנהל אגף חינוך - אמיר ברזילי  
 מבקרת המועצה - נירית שרייבר  
 ע. מנכ"ל - רינת כהן  
 כרמים  -  ללי  
 כרמים -  שאולי  
 מנהל קמפוס מבואות -  אלי פרץ  
 מנהלת בית ספר ניצני הנגב  - אוסי מוריץ  
 להב - יוסי כהן  
 להב -  לימור  
 להב - מנהל קהילה  
 דביר - עוזי הניג  
 דביר  -נועה לוין ריצ'קר  

 
 



 

 

 דיווחים :1סעיף 

 זכייה בפרויקט החממה של הרשות לחדשנות.  .1

 ממשרד הפנים כחלק מהסדר מע"מ על דודאים.₪ קיבלנו  שישה מיליון  .2

מיליון לפיתוח מגרשים לתעשייה חקלאית מסביב  60רשות מקרקעי ישראל אישרו הקצבה של  .3

 לבית המועצה. פעם ראשונה שחברה כלכלית מקדמת פרויקט בהיקף כזה.

שביתה בגלל תקציבי הסעות, ישנן התראות על שביתה ביום  – ברשויות המקומיות שביתה .4

 חויות.תנעדכן בהתאם להתפה שביתה. ראשון, אנו מקווים שהנושאים ייפתרו ולא תהי

 המליאה שמעה את הדיווח

 . אין מתנגדים –מאושר פה אחד  –13/2019 אישור פרוטוקול :  2סעיף 

 :2020תוכניות עבודה  :  3סעיף 

 :ראש המועצה

אנו עומדים בפני שינויי המבנה  2020בשנת  .2020עיקרי חידושים בתוכנית עבודה לשנת  ניר:

 הארגוני של המועצה. 

 .קידום והרחבת שיתופי פעולה עם רשויות שכנות

הסבת קמפוס מבואות הנגב למרכז פעילות עבור  -הקמה ופיתוח של שני מרכזים מועצתיים 

לה בין שיתופי פעו -תושבי המועצה והסבת מרכז ג'ו אלון למרכז פעילות נוסף לתושבי המועצה

בדואים צעירים לנוער המועצה, קורסים לליצנות רפואית, מפגשים של הצופים של כל השבטים 

 של בני שמעון, הופעות.

קולות קוראים וגיוס תרומות קרנות  – 2התחום מתחלק ל –כניסה לתחום גיוס תרומות 

 .ותורמים פרטיים

 אגף מנכ"ל:

מאוד מוקיר ומעריך את מה שנעשה בשנה האחרונה. שיפור השירות לתושב, סל  –פלג 

השירותים שהמועצה נותנת חל שיפור ניכר, הסדרה ושיפור הממשק ליישובים באמצעות אגף 

 יישובים.

וביצוע של תהליך  ההגדראנו לקראת שינוי המודל הניהולי ומתוך זה נגזרת דרישה ל 2020בשנת 

 חדש למועצה.ארגוני  בחינה מחודש למבנה

לעצב חיים בדרך שבה אנחנו בוחרים, קהילה ישראלית במיטבה  –תהליך אסטרטגי מועצתי 

המועצה אזורית בני שמעון. בתוך אגף המנכ"ל בתחום החירום ממשיכים לשפר את המנגנון, 

 רוצים להקים מרכז הפעלה לשעת חירום. 

 תכנית אסטרטגית אופרטיבית ליישובים מתוך תחזיות אוכלוסייה מעודכנות. עזרה בהנגשת

 להבהיר מחדש את הגדרת השלטון ה"דו רובדי". – הגדרת סל שירותים ואמנת שירות חדשה

 בניית תכנית אסטרטגית להסברה ופרסום תהליך שיפור מערך איסוף הפסולת.

 חיזוק והטמעת ועדות איכות הסביבה המועצתית.

 ק מחלקת משאבי אנוש במועצה.חיזו

 התייעלות זה משהו שקיים בתכנון? –חסיה 



 

 

הערה מאוד נכונה, כתפיסה תמיד כדאי להתייעל. המטרה של השינוי האגרוני שאנו  –פלג 

 עושים איננה להתייעל. תודה על ההערה.

 תהליך התייעלות לא צריך להיות חלק מהתהליך האסטרטגי. -גילי מולכו

 אגף הכספים:

עבר שינויים רבים, לרבות החלפה של גזברית המועצה ומינוי סגנית  2019האגף בשנת  – נטע לי

לירון דולב, במהלך השנה גם היו חילופים בניהול מנהל ההכנסות את כל השינויים עברנו יחד   -

 עם יועץ ארגוני.

בחודש  הסדר הפשרה מול מס הכנסה שנחתם במהלך השנה -יעד מרכזי נוסף שדובר במליאות

 גיוס כספים. –יוני והקמת מחלקה חדשה בתוף האגף 

החברה הכלכלית  ביסוס וחיזוקהינו ביסוס מחלקת גיוס כספים,  2020היעדים הבאים לשנת 

 החדשה ייזום ופיתוח, בחינת מכרזי הרשות הקבועים, כולל מכרזי מסגרת. 

ועצה בוחנת את אופן המ –בחינת אופן התמיכה הקיימת בבתי ספר ומציאת חלופה מתאימה 

 יעד משולב יחד עם אגף החינוך. –התמיכה בבתי הספר ואת אופן החלוקה של כספי התמיכה 

 במסגרת הסכמי הפשרה. קיבלנו החלטה לבדוק את כל שומות הארנונה – ניר זמיר

 

 :אגף שירותים חברתיים

 שקידמנו: 2019דוגמאות משנת  3 –עידית 

קיבלנו אישור להיות מרכז אזורי והתרחבנו,  2001מרכז טיפולי משפחתי מרכז שקיים מ 

 שילשנו את כמות המשתמשים במרכז. 

יש לנו מרכז לגישור בקהילה בשנים האחרונות קידמנו את המרכז, לתהליכי  2004משנת 

 הסכמות בקהילות והרחבת סל השירותים. 

שלא מצליחים להתברג למסלול הנורמטיבי  27 – 18ני תוכנית "בשבילי" לצעירים בסיכון קל ב

 של צבא/לימודים וכו'.

 היעדים שלפנינו: 2020בשנת 

 הגדלת מספר העמותות והארגונים עימם יש שיתופי פעולה בתחום ההתנדבות

פיתוח מנהיגות צעירה שתיקח חלק במוקדי ההשפעה ביישוב ובמועצה  -קורס מנהיגות צעירה

 בשיתוף אגף יישובים. יריםבשיתוף עם מרכז הצע

 .הטמעת נהלי העבודה של צח"י ביישובים על פי מודל ההפעלה החדש במועצה

 .פתיחת כיתת ותיקים במבואות הנגב

 בריא" גיוס כספים לטובת קידום בריאות.שר הפעלת תוכנית "אפ

 בניה וביסוס תחום בני שמפחה מטפלים באזרחים ותיקים.

 חיזוק הרצף הטיפולי והכשרת שומרי סף. -אובדנות   קידום תוכנית מועצתית למניעת

 קידום קבוצות ילדים לאחים מיוחדים.

 הגדלת מספר העמותות והארגונים עימם יש שיתופי פעולה בתחום ההתנדבות

 לפני כמה חודשים נחשפתי להרצאה של עו"ד חובב איתן בתחום זכויות המבוגרים  –עופר רימון 

 למימוש זכויות לא לממן.התפקיד שלנו לסייע  -עידית



 

 

האגף היה גורם משמעותי בצמיחת הקהילה, אמנת שירותים, גודל מיטבי איפה  –תומר רכטמן 

 את רואה היום את המחלקה אל מול התהליך האסטרטגי.

באופן כללי בעיני אנחנו ביחד, סיוע בליווי תהליך קהילתיים, המטרה היא שהקהילה  -עידית

 ר יחד עם אגף היישובים ואגף השירותים החברתיים.תקבל את השירות הטוב ביות

אחד הדברים שאנחנו מאבחנים יחד זה השתנות הקהילה ושינוי הצרכים, אנו רואים  -אלי פרץ

 שצריכים להרחיב את המעגלים שנותנים מענה.

מהם הם ילדים, לא הגדלנו באופן ניכר את התקנים,  1/3אם שלשנו את כמות התושבים ו -עידית

 שאנחנו רוצים לתת מענה האם נדרש שינוי.   ה שצריך לשאול, אם בסטנדרטיםזו שאל

 

 :אגף הנדסה

 .מחלקת הנדסה וועדה לתכנון ובניה

הוועדה חייבת לתת שירות מהיר טוב יעיל  .וועדה לתכנון ובניה כוללת תכנון רישוי ואכיפה

תיקים במגזר הבדואי, נתנו  90 –תיקים היו פתוחים במגזר היהודי ו  50ומקצועי, לגבי אכיפה 

 .2019היתרי בנייה במהלך  200 –כ 

לבנות ישיבה על  . התחלנו2020פתחנו בי"ס במבואות, ממשיכים לבנות חינוך מיוחד, פתיחה 

(. מקווים שגם חצרים ייכנסו לתמונה ונקבל 2020תיכונית ואולם ספורט בשומריה )סיום 

 פרוגרמה להתקדם בנוה במדבר.

פיתוח יישובים לעומת שנים אחרות אבל זו הייתה הכנה ה חלשה יחסית מבחינת היית 2019

מגרשים(,  29מגרשים בדביר, מתחילים כרמים, ממשיכים להב, משמר הנגב ) 41התחלנו  -2020ל

יש בעיה עם שלב ג', יש מגמה  -מגרשים ושובל התחילו להתקדם. גבעות בר 34בית קמה עם 

 יחד לדונם, ואנחנו מתנגדים לזה. 4-ת לארצית להגדלת צפיפות, להגדל

י, אפשר לקדם את זה כרציונל. יביא למגרשים קטנים זה לאו דווקא דבר שלי -ירון בורבא

 אוכלוסיה אחרת.

 מציע לא לפתוח לדיון כרגע.  -ניר

 זו דרישה של מינהל התכנון.  -ולדימיר

 יש תוכנית בנושא? -דברנו על שבלי אופניים -אסף

קמ מבית קמה לשובל ויש תכנון למשמר  4זה פרויקט משותף עם דרור, הגשנו בקשה ל -ולדימיר

 הנגב. 

יש קצב התקדמות יפה, סוף ינואר יעבירו תנועה לרמפה. גם כביש חוצה  -פיתוח צומת שוקת

 -ישראל מתקדם עם מפרידן כניסה לא.ת שוקת ולקרית המודיעין. בית קמה צומת משמר הנגב

 התחבורה העביר את התקציב למקום אחר.תקוע כרגע. משרד 

 זה מאבק כי אמור לקום מרכז לוגיסטי ענק במשמר הנגב, לכן משרד הביטחון מעורב בזה. -ניר

 

 אגף תרבות ספורט וחוגים:

כרמים דביר ובית קמה. הרכבי המוזיקה עיבו את  -מגרשי סחבק 3שנה שעברה בנינו  -יוסי

 .עצמם, עשינו מופעי קיץ, שני על הדשא



 

 

 ההקצבה מהטוטו לאולם ספורט בשומריה אושרה סופית. -השנה

 מגרשים סחבק בחצרים וגבעות בר. 2הולכים להקים עוד 

 שיפוץ הבית הירוק במבואות שישמש מרכז חוגים.

 פיתוח חוגים לילדים עם צרכים מיוחדים בעקבות פניה מהשטח, בשיתוף מחלקת חינוך. 

 מפתחים בשיתוף אגודת "אתלטי הנגב".  -ענף אתלטיקה

 .חיזוק שתפ עם מחלקות האחזקה

 המשך שיפור במציאת פתרונות תשלום לחוגים.

 במות והגברה. ריכוז הפקת האירועים במועצה אצל קרן בעיקר.  -מכרז לאספקת ציוד לאירועים

 התחברות עם ועדים גדולים לטובת מכירת כרטיסים.

 בבחינה. -בשובל למפיקים חיצונייםהשכרת האמפי 

 לא בטוח ימשיך לפעול בשנים הבאות. -האולפן למחול

 טקס המלגות היה מרגש במיוחד והביא גאווה גדולה.

 

 :אגף יישובים

איתי: אגף חדש שקורם עור וגידים בימים אלו. בחצי שנה האחרונה של לילך היא הקימה את 

זה לידי.  אנחנו נמצאים בתהליך של שינוי  המחלקה התחילה לצייר תשתיות והעבירה את

 והתרחבות ודורש את התאמת שירותי המועצה למצב הקיים.

אגף יישובים אמור לעבוד לרוחב לתכלל את העבודה של המועצה מול היישובים. המחשבה היא 

לראות איפה אפשר לייצר את הערך המוסף, איפה שאפשר לשדרג את העבודה מול היישובים, 

 באה היא איפה כל יישוב צריך להיות עוד עשר שנים.העבודה ה

היא הקמת האגף, הסדרת משרדים לאגף ושגרת עבודה, הגדרת  2020המשימה המרכזית לשנת 

 התפקיד הארגוני בתוך המועצה ומול היישובים.

שתי פעילויות קיימות שהוכנסו תחת אגף היישובים זה מרכז הצעירים, השנה הכוונה היא 

 הקמת מבנה ייעודי למרכז במשותף עם תחום היזמות. -ס מרכז הצעיריםלחיזוק וביסו

הפעלת תוכנית קש"ת, בשיתוף החינוך החברתי, לעידוד קליטת צעירים מהיישובים במערכות 

 החינוך. 

 סדנאות ומפגשים לבני נוער בנושאים סיכונים.  –הטמעת והרחבת תכנית "שמעון בדרכים" 

 סביבתיים מועצתיים תוצרי האקתון. פרויקטים קהילתיים 1-3ביצוע 

 מה מטרת העל של גף יישובים. -אייל

להכיר ולדייק את הצרכים של כל יישוב. לתת מענה מערכתי ליישובים במועצה, לקשר בין  -ניר

האגפים והמחלקות השונים במועצה למתן מענה יעיל ליישוב. כמו כן המועצה מאתרת עכשיו 

היישובים לגורמים בממשלה, יסייע לפתח מקורות הכנסה,  מינוי לתפקיד כלכלי שיקשר בין

 לראות איך המועצה יכולה לסייע ולעזור לישובים, ליזמים.

אולי בתהליך אסטרטגי ניתן לבחון את הטמעת המחלקה המוניצפאלית תחת אגף  -גילי

 יישובים, הרבה מאוד מצרכי יישובים מגיע מהתחום המוניציפאלי.



 

 

נושא של השיתוף בין היישובים. ההפריה ההדתית חשובה ויכולה מציעה לקדם את ה -חסיה

 ללענות לחזון השיתופיות

 פורום בינוי קהילתי חוזר לתפקד, אבל המחשבה היא אכן להרחיב את שיתופי הפעולה. -איתי

 

 החברה הכלכלית לייזום ופיתוח

 מנכ"ל החכ"ל -דרור

קמה, תשתיות לפארק  תא.ת ביתכנון מפורט של  -הפרויקטים הגדולים שהושלמו השנה

 רוצים להשלים את הפיתוח במקום החברה הממשלתית לתיירות. 2020המוטורי, ב

פריצת דרכים, נעצרנו על ידי תובעי בעלות )כמצופה(. התנגדות של עיריית ב"ש  -א.ת שוקת

 בשוקת, גם מולה מתמודדים. 

מנהלים הרבה  2020תוכנית בלקראת סוף השנה סיימנו תכונית אסטרטגית של החכ"ל, יישום ה

 עובדים שאושרו לנו, פועלים להרחיב את הצוות. 3-4פרויקטים על ידי 

פרויקט ראשון שהחכ"ל תיכנס  -מרמ"י לפיתוח א.ת בית קמה₪ מיליון  57הבוקר קיבלנו 

לפיתוח אזורי תעשיה. עד היום נמנענו, רואים שזה מנוף לפתוח. האזור השני יהיה פארק חצרים 

 את הפיתוח. שנמשיך

דונם והיקף בינוי  2000שגב שלום, פרויקט של -המרלו"ג בכניסה לנבטים -תוכניות 2מפקידים 

 רחב. הפרויקט יגיע יחד עם ביה"ח של ב"ש.

 הפרויקט השני יהיה פארק אנרגיה סביב דודאים.

 עדיין בהליך מול רמ"י. נצא למכרז להקמת מבנה המשרדים. נביא את -בנוסף מבנה המשרדים

 זה לאחת המליאות הקרובות. 

זה לא קיים כמעט במועצות אזוריות, הגענו להסכמה עם אבשלום להקים מבנה משרדים  -ניר

 ומסחר ונוכל להינות מהכנסות שוטפות ולא רק מארנונה. 

BZB-  מקווים להיכנס לתכנון בית היזמים וביצוע. הכוונה להיכנס לשני ישובים ולעשות עבודה

 פנימה.

חלקת הספורט מובילים אירועים מוטוריים, מקווים שבשנה הבאה נוסיף ונקיים עוד בשיתוף מ

 אירועים.

בכל הפרויקטים יש שיתוף פעולה הדוק עם אגף ההנדסה וולדימיר והגזברות שתומכת בכל 

 הקשיים.

 

 אגף חינוך

 הקודמים סיפרו על השיתופי פעולה. -אמיר

ממשיכים באגף החינוך ביחד עם המנהלים והחינוך החברתי והשפ"ח להטמיע  -במבט קדימה

 את המודל "אני אתה ואנחנו" ליווי בתי הספר ומסגרות ברוח המודל.

 מיצוב ג'ו אלון כמרכז נוער מועצתי נוסף ומרכז למפגש נוער המועצה עם נוער בדואי

 מיצוב מועצת נוער רשותית ע"פ גילאים



 

 

את מודל יום חינוך ארוך במועצה. השנה הולכים להעמיק את המודל של לפני שנתיים שנינו 

 הליווי הפסיכולוגי בצוות החינוך החברתי.

 תכנון הרחבת בתי הספר היסודיים )נווה במדבר, ניצני הנגב, יובלי הנגב( בהתאם לצרכים.

 פיתוח תשתיות לבה"ס לחינוך מיוחד ושיפוץ בית יזמים וחוגים במבואות הנגב.

 ן בניית ושיפוץ מבני ציבור ע"פ תכנית שימוש בכספי מפעל הפיס שאושרה במליאה.תכנו

 הטמעת מודל "מחינוך איכותי למצוין" ע"י ליווי בתי הספר ברוח המודל

 הטעמת הליווי הפסיכולוגי בליווי צוותי החינוך החברתי

 והרחבת המענים בתחום החינוך המיוחד במועצה. ליווי הקמה של בית הספר לחינוך מיוחד

מציגה פרויקטים בבית ספר, מרוץ העשור ונבחרת קשר כגשר  - מנהלת ניצני הנגב אוסי מוריץ

כיתות חינוך רגילות ו  18תלמידים בבית ספר ,  566התלמידים לומדים צילום ותסריטאות. יש 

ם קידום אקלים מיטבי לחיזוק החוסן ה 2020כיתות חינוך מיוחד. היעדים המרכזיים לשנת  2

האישי הקבוצתי, פיתוח לימוד אוטונומי, קידום הידע והמיומנות בתחומי הדעת, טיפוח תרבות 

 של מצוינות לימודית וחברתית.

תלמידים  25-כיתות בממוצע כ 14תלמידים בביה"ס,  360 -רמית שיבת מנהלת נוה במדבר

בכיתה. הכיתות קטנות לעומת הגודל הנדרש, ביה"ס עומד בכיוון של בניה ואנחנו ממתינים 

מדריכים חברתיים.  7-מורים ו 26לאישורים המתאימים. זה יאפשר גם פדגוגיה חדשנית. 

לוט והתשלום הוא בתשלומי הורים. המדריכים היו עד עכשיו במימון ביה"ס, השנה התחיל פיי

מודל יום ארוך משולב )חצרים והבסיס נשארים בביה"ס, כרמים ונבטים ביישובים(. המגמה 

 . 1330היא לסיים בשנה הבאה את כל הלימודים בשעה 

בשנה שעברה סיימנו להעתיק את מבנה בית הספר, וזה היה  -אלי פרץ מנהל מבואות הנגב

, פיסות חינוכיות חדשות. יש שיתופי פעולה עם המגזר, כוכבי המדברמלווה בתהליך פדגוגי ות

תלמידים עם צרכים מיוחדים והם מסר ערכי לכלל  35ותלמידים משולבים, יש  כיתת הותיקים

הוקמו שני מרחבי למידה ואנחנו בדרך להקמת מרחב שלישי, למרחב למידה לא התלמידים. 

 פורמלי שמעורר את התלמידים והמורים.

 
 ליאה שמעה את הדיווחהמ

 
 

 :4סעיף 

 כפר נוער כוכבי המדבר. -דיווח אודות סיום תהליכי תב"ע וחתימה על הסכם חכירה

הובא לדיון ואישור, הקמת כפר הנוער "כוכבי המדבר" בשטחי  2017במליאת מרץ  - עו"ד אורית הלוי

דונם, והעמותה תפעל מול  30-המועצה. המליאה אישרה אז, כי המועצה תפעל להקצאת שטח של כ

 המינהל להסרת תוכנית לטובת יתרת השטחים הדרושים לה ולמועצה. 

התב"ע הקודמת , 2/207/03/31לפי תב"ע  201אישרה הקצאה של תא שטח  2018מליאת אוקטובר 

 דונם. 6-שהייתה בתוקף, במיקום עליו דובר )סמוך לפנימיית עדנים(. מדובר בשטח של כ

 



 

 

      דונם, ומספרה 90בימים אלה התקבל אישור על תוכנית מפורטת שמסדירה שטחים בהיקף של 

625-0560995. 

ל הליך של חתימה על הסכם חכירה בין המועצה בעקבות אישור התוכנית, אנו מבקשים לעדכן כי נתחי

לרמ"י, לחכירת השטחים. לאחר מכן, תוכל העמותה להגיש בקשה להקצאה עבור השטחים הנחוצים 

 לה לטובת כפר הנוער. הליך ההקצאה יובא, בהתאם לנהלים, לאישור המליאה.

 : מישהו בדק את המקורות הכספיים של העמותה?חסיה

מדרישות המסמכים במסגרת תהליך ההקצאה. בהסכמי הקצאה נכתב במפורש שאם : זה חלק אורית

 , ללא כל פיצוי לעמותה.הם מפסיקים את השימוש בהתאם להקצאה המבנים והקרקע חוזרים למועצה

 

 המליאה שמעה את הדיווח
 

 : אשרור הוראת שעה חוק עזר שמירה5סעיף 

התקבל אישור המליאה מתבקשת לאשרר את הארכת תוקף הגביה בהתאם לחוק העזר. מעדכנים כי 

, ככל ונבקש להמשיך יהיה עלינו להגיש בקשה 01/06/2020ממשרד הפנים לגביית היטל השמירה עד 

 נוספת.

 הארכת תוקף חוק עזר לשמירההמליאה מאשרת פה אחד את 

 

  עירוניותלעמותות דירקטורים : מינוי 6סעיף 

רותי המליאה אישרה את מינוי צים הקיימים היום, הדס פלג ורון שלום "במקום הדח - קרן בני שמעון

 .רובין ובני רותם שיכהנו כנציגי ציבור

 עובדי המועצה. נוי של אודי נתן כדירקטור מטעם ימאישור  -עמותת תיירות שקמה בשור

 המליאה מאשרת פה אחד את מינוי הדירקטורים

 

עם הקבלן "מארק שמעון בניה ושיפוצים בע"מ" עבור פרויקט שיפוץ בית  ת: אשרור התקשרו7יף סע

: המליאה מאשררת את החלטתה לאשר התקשרות ללא מכרז כאמור לעיל, בעקבות מכרז בורוכוב

  שהוגשה בו הצעה יחידה שנפסלה בשל פער משמעותי מהאומדן.

 קבלן "מארק שמעון בניה ושיפוצים בע"מ" אישור ההתקשרות עםהמליאה מאשרת פה אחד את 

 

 2020אישור תוכנית עבודה שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות לשנת  :8סעיף 

 מצ"ב מצגת –הצגת התוכנית 

 תוכנית העבודה השנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות המליאה מאשרת פה אחד את 

 

 ועדכון שכר בכירים. 3 : אישור המועצה להעלאת דרגת הרשות לרמה9סעיף 

העלאת שכר מנכ"ל בהתאם לעדכון כמות התושבים בלמ"ס ממנו נגזרים כל המשכורות של שכר 

 2020בכירים. השכר במועצה הוא מאוד נמוך, הבאנו ביטוי לעליית בשכר במסגרת התקציב לשנת 

 העלאת דרגת רשות ועדכון שכר בכיריםהמליאה מאשרת פה אחד 



 

 

 : ון ינאי כחבר דירקטוריון בחשמל ירוק לתומר רכטמןהחלפת דור :10סעיף 

המליאה מתבקשת לאשר את מינויו של תומר רכטמן כדירקטור מטעם נבחרי הציבור בחברת חשמל 

 ירוק.

 המליאה מאשרת פה אחד את מינוי הדירקטור

  ₪.מיליון  40אישור לקיחת הלוואה לחכ"ל ע"ס  :11סעיף 

 .22/12/19של חכ"ל שהתקיימה בתאריך ביום הסכום אושר בישיבת הדירקטוריון 

 מי שמעוניין לקבל חומרים מעבר לחומרים המוצגים במצגת יכול לפנות למועצה. 

 מיליון ע"י החכ"ל 40לקיחת ההלוואה ע"ס המליאה מאשרת פה אחד את 

 

 הסדרת דרכים קיימות דודאים. 625-0792648: אישור תוכניות 12סעיף 

 אישור תוכניות להסדרת דרכים קיימות בדודאיםהמליאה מאשרת פה אחד את 

 

 תב"רים. :13סעיף 

 מצגת תבר"ים.

 התבר"יםהמליאה מאשרת פה אחד את 

 סגירת תב"רים. :14סעיף 

 מצגת תבר"ים לסגירה.

 סגירת התבר"יםהמליאה מאשרת פה אחד את 

 

מינוי  –להוסיף לסדר היום של ישיבת המליאה נושא חדש שלא פורט בהזמנה ניר זמיר מבקש  :15סעיף 

 סגן ראש מועצה חדש במקום דורון ינאי.

 הוספת נושא חדש שלא פורט בהזמנההמליאה מאשרת פה אחד 

 

 המליאה מתבקשת לאשר את מינוי של אסף רוט לסגן ראש מועצה.

 ש המועצה.את מינוי של אסף רוט לסגן ראהמליאה מאשרת פה אחד 

 

 

 

 

 
 

 המליאה נסגרת 
  אולגה גונןעו"ד רשמה: 

 
 


