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 21/8/16, מיום  1660/פרוטוקול ישיבת מליאת מועצה מס' 

 
 חברי מליאה נוכחים:

 ברכיה    -יואל ביתן   ראש המועצה –יאיר פרג'ון 
 משען                                               -מבקיעים                                         זאב מצרפי -ציון יצחק
 יד מרדכי  -שי ציון                                    (18:45) גיאה -ניסים לוי
                                 כרמיה           -פליסיה טנר   כוכב מיכאל         -אשר פלג
 נתיב העשרה                                         -איתי לוי

                                                                                                   
                                                                                                      

                                                     חברי מליאה נעדרים:
 גברעם       -עירן ואקנין   בית שקמה              -אריק נצר

       זיקים                                              -טל מור   ניר ישראל     -בנימין עיון
 תלמי יפה        -יהודה אביטן    בת הדר      -דוד סעדון

                                            '                                              ב ניצן -מגידיש שי   חלץ               -רצון בן שלום
 הודיה                                                                               -אלמוג נחשון                               ניצנים           -איילת עמיתי
 ניצן   -ליאור כלפה  ניצן ב'                                          -אהרון חזות

                                                                                                                                                                
                                                     מוזמנים:

 אילנית וואהל     פיני בוסקילה 
 הדס בורשטיין    אלי בן מוחהעו"ד 

 
 על סדר היום:

 דכונים ושונות.ע. 1
 . 2016לשנת  3מס' . עדכון תקציב מועצה 2
 . מימון3
 ₪  900,000. אישור הלוואה מבנק דקסיה ע"ס 4

 לחברה הכלכלית לפיתוח חוף אשקלון בע"מ    
 .2018גנים לתקופה מוגבלת עד לבחירתו של ועד מקומי בקיץ -תמיכה לעמותת באר. 5
 . ועדים מקומיים.6

     
 חברים במליאה. 8היו  18:15בשעה:  -
 ראש המועצה נתן סקירה על נושאי הישיבה, עד להצטרפות נציג מליאה נוסף. -

 מהחברים. 1/3בתם שעה ניתן היה לקיים ישיבה עם 
 הצטרף ניסים לוי מגיאה. 18:45בשעה 

 
 : עדכונים ושונות 1לסעיף 

 –יאיר 
 , עודכנתם בישיבה מיוחדת.מנהל מחלקת הספורט

הגיש מכתב התפטרות, הוגשה תלונה למשטרה, לקחנו רו"ח  הספורטמנהל מחלקת 
 שנים, 5,6 –מלש"ח, במשך כ  2-בכעל מעילה כספית לכאורה לבדיקת הנושא, מדובר 

בקופת הספורט לא נוצר גירעון, בכסף ששילמו הילדים התבצעה הפעילות והתקיימו 
 החוגים.

 מדריכים 4עבור שעות עבודה של  מנהל מח' הספורט הדריך בפועל והגיש דוחו"ת
 הדריכו.שבפועל לא 

בודקים אם ניתן לקבל חזרה תשלומים עבור פיצויים ופנסיה למדריכים שלא עבדו בפועל 
 והם יזומנו לשימוע.

 



 
  –ציון 

 ו למכרז.מועמדים ניגש 8יצא מכרז למנהל מח' הספורט, 
 

  –איתי 
 מה בדק הבית והשלכות המקרה במתנ"ס?

 איך לא עלו על זה?
 

  –יאיר 
 כשתסתיימנה הבדיקות של הרו"ח והמשטרה נעשה בדק בית אצלנו.

 
  –איתי 

 גופים שהם זרוע ביצועית של הרשות.הל שיכול להיות שיש לקבל דווח מלא 
 

  –פיני 
 מנגנוני בקרה על המערכת שלנו ועל שלוחותיה.    נהדק

 
  –איתי 

 ימים לפני פתיחת שנה"ל תשע"ז, מבקשים עדכונים. 10אנחנו נמצאים 
 

  –יאיר 
 סגנית, אופירה גל. נבחרה כמנהלת ביה"ס מי שהיתה - שקמהבי"ס 
 הדס פרץ סיימה את תפקידה כמנהלת, הגיעה לשנתיים, דניאלה חזרה  – חופיםבי"ס 

  בסוף יוני לנהל את ביה"ס.
אחת למכרז, מועמדת יצא מכרז לניהול ביה"ס, ניגשה  – בי"ס כפר סילבר בי"ס צומח

מנהלת מחוז משרד החינוך,  יתה מנהלת בי"ס יסודי מרחב, שהיה לצנינים בעינייהשבעבר 
 שקבעה כי מנכלי"ת משרד החינוך היא שתאשר את מנהלת ביה"ס.

 נקלט מנהל חדש לשביעות רצון משרד החינוך והמועצה. – ישיבת בני יששכר
  .תלמידים 46כיתות בנים, יהיו  2השנה הישיבה תקלוט את החטיבה, כיתה ז', ייפתחו 

  .ניצני קטיףבכיתה ח' תישאר 
 א' סיים לפני חודש וחצי. מחזור

 תית, ייכי היא פנימבקליטת בנות המועצה קשיים יש   – אולפנת נווה דקלים
 אקסטרנית. בנות המועצה רוצות מסגרת

 חודשים תסתיים בניית  5 –כיתות א', בעוד כ  2בשנה הבאה  – בי"ס באר גנים
   כיתות נוספות. 8המבנה החדש, כבר הוגשה בקשה לבינוי 

 
  –שי ציון 

 יפות בבי"ס חופים.בעיה קשה בצפ
 

  –יאיר 
ובת  , מבקיעים, תצא הודעה לכל ילדי הגנים שיעלו בשנה הבאה לא', מגיאה1/9/16 –ב 

 מאחר ואזור הרישום בחופים מלא. ,הדר, שאזור הרישום יהיה ניצן
 בת הדר, גיאה ומבקיעים מגיעים היום לחופים מהאזור הצפוני.

 ייבדק היתר בנייה. –בינוי בי"ס חופים 
 

  –ניסים לוי 
 , אין ברירה אחרת.1/9/16 –חשוב שהמכתב להורי גיאה יצא ב 

 לא ניתן להמשיך ללמוד בחופים בגלל מצוקת כיתות שחייבות להיות במבנים ממוגנים.
  מליאת המועצה. לא מגיע לישיבות –שמעון סולומון מכפר סילבר, מונה כמשקיף 

 
 
 
 



 
 
 

  –יאיר 
 ייבדק.

במחלקת התחבורה, אבישי יהיה אחראי על סידורי העבודה של בוצע שינוי  - תחבורה
 הנהגים וארגון ההסעות במקום ניסים מכלוף.

 ניסים יהיה בפועל בשטח.
 תודה לניסים שעשה מלאכתו נאמנה ובחריצות.

 
  –ציון 

, נקלטו 'עיר ללא אלימות'הוכנסו מלווים בהסעות המאותגרות, מתקציב מועצה ופרויקט 
 מלווים. 5

 אנו מעוניינים לקלוט מלווים נוספים.
                                             

 2016לשנת  3מס' עדכון תקציב מועצה : 2לסעיף 
  –פיני 

 הסעיפים, מתקבלות תוספות  ן, שינויים מתקיימים גם בינושא התקציב דינמי
 לכך. ויש לבצע עדכון כולל אישור משרד הפנים ממשרדי ממשלה

 תקבולים תשלומים שם התקציב מספר סעיף

 תשלומים
 

  

  142,251,342   142,251,342  מסגרת מאושרת

    50,000            תיירות 1771000780

    35,000            מרכיבי בטחון 1727000780

    24,724-          פתוח דרום עבודה קהילתית 1848206840

    34,846            דרום פרט ומשפחהפתוח  1848207840

    24,073            זקן-פתוח דרום  1848208840

    31,660            נוער וצעירים-פתוח דרום 1848209840

    37,000-          התמכרויות-פתוח דרום 1848211840

    29,333            מ.לנפגעי  תקיפה מינית 1847107840

    3,000             פעולות ארגוניות 1841006840

   285,000         טיוב תיקים 1733400782

   תקבולים

  45,000             מ.החינוך 1324000921

  35,000             מ.הבטחון 1227000970

  28,855             מ.הרווחה  

  29,333             מ.הרווחה  

  3,000               מ.הרווחה  

  290,000           מ.הפנים  

  142,682,530   142,682,530   סה"כ מסגרת תקציב לאחר עידכון
 

 כמפורט לעיל. 2016לשנת  3בעד, אישור עדכון תקציב מועצה מס'  9 -הצבעה
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 : מימון:3לסעיף 
 : 2016מענקי פיתוח  –ממשרד הפנים 

 ₪  300,000 –                     וסלילת כבישים ומדרכות בניר ישראל לשיקום       3.1
 ₪   100,000  -השתתפות ועד אגודה ניר ישראל בכבישים/מדרכות                 3.1.1

 ₪  259,000 –  לתכנון מרכז אמנות, ספורט, מדע ותרבות אזורי ביד מרדכי.      3.2
 ₪  150,000  –                      משולב בהודיה להקמה ושיקום מגרש ספורט.      3.3

 ₪   100,000  -       השתתפות ועד מקומי הודיה במגרש ספורט משולב           3.3.1
 , כמפורט לעיל.2016בעד אישור מענקי פיתוח משרד הפנים לשנת  9 -הצבעה

   
 ממשרד השיכון 4.3

 ₪ 6,5002,86    -יח"ד בגברעם    63-תשתיות ל  14.3.
  2.3.3סעיף  27.10.15מיום  6/15ביטול החלטה בפרוטוקול מס'   3.4.2

 ₪  1,500,000יח"ד בגברעם ע"ס  63-להשתתפות מ. השיכון בתשתיות ל          
וביטול החלטה ₪  2,866,500ע"ס  יח"ד בגברעם 63 -בעד אישור תשתיות ל 9 -הצבעה

 כמפורט לעיל. -2.3.3, סעיף 27.10.15מיום  6/15
 
  יפה-להקמת בית כנסת תלמי 1187הגדלת תב"ר  5.3

 ₪  750,000 -                     1187תב"ר    3.5.1
 ₪    100,000 -השתתפות מקרנות מועצה    3.5.2

 ₪   50,0008 -סה"כ תב"ר מעודכן                     
 מקרנות המועצה.₪  100,000בסך  1187בעד אישור הגדלת תב"ר  9 -הצבעה

 
 הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים  6.3

 ₪   29,000   -     70%לפעולות בטיחות בדרכים  3.6.1
 ₪    12,428  -    %30      השתתפות הרשות        3.6.2
 ₪    41,428  -            סה"כ                                          

 . 3.6בעד אישור תקציב הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים כמפורט בסעיף  9 -הצבעה
 

 משרד התחבורה. 3.7
 .2016סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 

 ₪  67,127     80%משרד התחבורה           3.7.1
 ₪  16,782     %20ועצה      השתתפות המ 3.7.2

 ₪  83,909סה"כ תב"ר                                       
משרד התחבורה לסימוני כבישים והתקני בטיחות בעד אישור תקציב  9 -הצבעה

 .3.7כמפורט בסעיף 
 

 בקשה להכניס לסדר היום אישור תב"ר משרד התחבורה לחניית אשכול גנים  3.8
 העשרה.בנתיב       

 .אושר להכניס לסדר היום, נושא תקציב משרד התחבורה  –בעד  9 –הצבעה 
 

 ₪. 500,000תקציב לחניית אשכול גנים בנתיב העשרה ע"ס  -ממשרד התחבורה 3.9
3.9.1  80% - 400,000 . ₪ 
 השתתפות מועצה.₪ .  100,000  -20%  3.9.2

אשכול גנים בנתיב העשרה ע"ס משרד התחבורה לחניית בעד אישור תקציב  9 -הצבעה
 ש"ח . 500,000

 
 
 



 
 ₪  900,000: אישור הלוואה מבנק דקסיה ע"ס 4לסעיף 

 לחברה הכלכלית לפיתוח חוף אשקלון בע"מ                
 

הלוואה מהמועצה, הסכום חסר בקופת המועצה ולכן מבקשים לקחת ניתנה החכ"ל 
 הלוואה.

 
  –איתי 

 הצגת פעילות החכ"ל בפני חברי המליאה.מבקש את 
 

 ₪ . 900,000אישור הלוואה מבנק דקסיה חכ"ל חוף אשקלון ע"ס  -בעד,  9 -הצבעה
 

תמיכה לעמותת באר גנים לתקופה מוגבלת עד לבחירתו של ועד מקומי אישור : 5לסעיף 
 .2018בקיץ 

 150 -היום יש בו כו 2012 -הישוב הוקם אחרי הבחירות למועצה שהתקיימו ב –באר גנים 
ישובים שהיו בגוש  8 -משפחות. הישוב מורכב מ 700משפחות, בעתיד יהיו ביישוב 

 במסגרת העמותה.
 יש לשנות התנהלות בשנתיים האחרונות, אין שם ועד מקומי.

 , העמותה ביישוב נותנת שירותים מוניציפליים.2018עד להקמתו בבחירות 
 עפ"י תבחינים שיגיש עו"ד אלי בן מוחה.יש לאשר תשלום לעמותת באר גנים, 

 
  –פיני 

יש הצדקה למימון השירותים כיוון שתושבי באר גנים מחויבים בתעריף ארנונה גבוה יותר 
 משאר היישובים.

 
בעד, אושרה תמיכה בעמותת באר גנים כמפורט לעיל, עפ"י תבחינים שיגיש  9 -הצבעה

 עו"ד בן מוחה.
 

 .ועדים מקומיים: 6לסעיף 
 

 הגשת דו"חות כספיים ועדים מקומיים: .     6.1
 באמצעות  ברית פיקוח.  31.12.2015ליום  -  ועד מקומי זיקים. 6.1.1

 לוועד מקומי זיקים. 31.12.15בעד, אושרה הצגת דוחות כספיים ל  9 -הצבעה
   

 רו"ח.  –באמצעות רחמים חדד  31.12.15ליום  – ועד מקומי ניצן . 6.1.2
 ניצן.לוועד מקומי   31.12.15בעד, אושרה הצגת דוחות כספיים ל   9 -הצבעה

 
  2016אישור הגשת תקציב ועד מקומי כוכב מיכאל לשנת . 6.2

 ₪.  1,005,000ע"ס         
 .2016בעד, אושר תקציב ועד מקומי כוכב מיכאל לשנת  9 -הצבעה

 
 .2015לשלוח לחברי המליאה מי הגיש דו"ח כספי 

 
 רשמה: הדס בורשטיין.                               

 
 29.09.16תאריך: 

 
 חתימה: 

 


