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ראש המועצה -אני מתכבד לפתוח ישיבת מליאה חגיגית מס  5/2020לפתיחת שנת הלימודים ולכבוד השנה
החדשה .ברצוני לעדכן בכמה נושאים שעל סדר יומה של המועצה חלקם לבקשת חלק מהחברים וחלקם
עדכונים שוטפים.
פרויקט הרחבת חלץ-
איתמר רביבו -מתחילת הקדנציה אמרתי כמה פעמים שאני רואה במושב חלץ אחד היעדים לפיתוח
וזה מבלי לגרוע מיתר יישובי המועצה וזאת בין היתר להשלים פערים מהעבר .חלק בלתי נפרד מכך הוא
קידום שכונת ההרחבה במושב שקידומה נתקע מספר פעמים ואנו פועלים במרץ להוציא אותה אל
הפועל .קידום ההרחבה הוא צורך בסיסי שיאפשר גם את המשך עבודות הפיתוח במושב וכן יאפשר
פיתוח קהילתי וחברתי .הקמת שכונת ההרחבה תכניס לקופת המושב לא מעט כספים וכך נוכל להשלים
ולפתח את שכונת ההרחבה ואת המושב הוותיק .בקדנציה הקודמת ,אישרה מליאת המועצה הלוואה
ע"ס  3מיליון  ₪עבור פיתוח המושב על חשבון הכספים שעתידים להגיע משיווק שכונת ההרחבה במושב
בחלץ .אני רוצה להדגיש שכל הכספים ההרחבה שייכנסו מחלף היטל השבחה והכנסות אחרות ילכו
לצורך עבודות הפיתוח במושב ובהרחבה .מתוך הכספים שיגיעו  3מלש"ח יחזרו לטובת החזר ההלוואה
שנלקחה והיתרה תושקע במושב .אנחנו עושים מאמצים רבים לקדם את פיתוח ושיווק ההרחבה במושב
ואף פרסמנו מכרז שעלה לאוויר להשלמת העבודות .בעבר היו מניעות לקידום התהליך .כעת מניעות
אלו הוסרו ואני מקווה שלא יהיו מניעות בעתיד.
לשאלת עופר לגבי סכום הכסף החוזר לכל יישוב מכספי חלף היטל ההשבחה ברצוני להשיב כי זו שאלת
מדיניות וכל רשות מתמודדת אתה בצורה שונה .אנחנו קבענו ש 50%-מהכספים חוזרים לעבודות פיתוח
ביישוב הוותיק .אני חושב שבמושב חלץ נצטרך לסטות מהנוסחה הזאת ולהשקיע יותר בכדי לסגור
פערים מהעבר.
רצון בן שלום-ראשית ברצוני לברך על המהלך של קידום ההרחבה ולהודות לדורן בן שלומי על הסיוע
בכך .מושב חלץ התחיל בעבודות פיתוח של  130מגרשים והושקעו כספים הרבה מעבר לסכומים
שקיבלנו .גבינו מהמשתכנים סך של  6מלש"ח וע"פ בדיקת האגודה השקענו בפיתוח כ 80% -מכלל
ההרחבה סך של כ .₪ 11.5בכדי שלא ייוצר סכסוך וויכוחים עתידים בין המועצה למושב יש שתי
חלופות:
א .המועצה תצא למכרז ותקבל לידיה את כל הכספים בנוסף  1.6מלש"ח שסוכם עם המועצה
שיופנו טובת השצ"פים .יתרת הכסף לאחר תשלום כלל ההוצאות לרבות לקבלנים תעבור
לחשבון הנאמנות של חיימסון .אנו חוששים מתביעות משפטיות שלא נוכל לכסות את
ההוצאות שלה ולא רוצים להישאר חשופים למולן .לכן אנו מבקשים להפקיד את כל הכסף
שיוותר בקופת נאמנות.
ב .המועצה תשלם לקבלן את מלוא החוב שהוא טוען שמגיע לו וביתרת הכסף שתיוותר תעשה
כראות עיניה.
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איתמר -אני ממבטיח שמלבד ההתחייבויות הקיימות כבר וההלוואה שיש להחזירה -כל הכספים
שייכנסו לקופת ההרחבה ישובו למושב חלץ.
דורון -זה ברור שנעשו עבודות בהיקף יותר גדול מכמות המגרשים ששווקה .הבעיה המרכזית שעליה
דנו ארוכות היא עד כמה מעבודות הפיתוח בוצעו .מוסכם שכל הכסף שייכנס יעבור לטובת פיתוח
ההרחבה אבל על המועצה לדאוג שהיא לא מוציאה כספים מהכיס שלה.
איתמר -לפני כמה חודשים מתוך הבנה שהיו פה כמה גורמים מעורבים בהרחבת חלץ הכנו מסמך
שאמור לעגן את ההסכמות אותם הציג רצון ביחס לקבלן .הכנו מסמך כאמור שעד ליום זה טרם נחתם.
יש עבודות פיתוח שהתבצעו ומבוצעות כבר עכשיו הכוללות כבישים וניקוזים .אנחנו מקדמים את
ההרחבה מול המנהל כי אני חושב שהדבר הזה חשוב עבור מושב חלץ ואין לנו שום כוונה לעשות בכסף
שום דבר אחר .וכל הכספים יהיו לטובת מושב חלץ ולרווחתו.
דורון – כפי שרצון הציג השלמת ההרחבה מבוססת על  3עקרונות:
א .אנחנו צריכים להשלים את כל העבודות הפיתוח בכסף שייגבה .המועצה מתחייבת מול
היזמים הפרטיים למסור את יתרת שמונים המגרשים ולהשלים את עבודות הפיתוח.
ב .בכסף הזה צריך לקחת בחשבון סך של  1.6מלש"ח לטובת פיתוח שצפ"ים.
ג .כל שאר הכסף צריך להיכנס לחשבון נאמנות.
הנעלם והבעיה העיקרית שאנחנו לא יודעים להגיד כעת כמה מהעבודות כבר בוצעו על ידי הקבלן שביצע
את העבודות עד כה .חלק מהתשתיות שביצע הקבלן נהרסו ויש לשקם אותם ואנחנו צריכים לשמור
על האינטרס של המועצה ולא להישאר חשופים.
רצון -אני מדגיש שמבחינת מושב חלץ אני מעדיף שהעבודות הנותרות ייצאו למכרז.
חופי הים-
איתמר -כפי שכבר עדכנתי בקבוצת חברי המליאה ישנה סוגיה בין מנהל מקרקעי ישראל לבין המועצה
בנושא חופי הים .הסוגייה בעיקרה נוגעת לשימושים שנעשים בחוף הים .אני רוצה להבהיר כי הפעילות
שנעשית בחוף הים איננה פעילות פרטית .הפעלת חופי הים הינה עבודה מורכבת ויקרה כלכלית .חשוב
לציין כי מרבית המתרחצים שבאים אינם תושבי המועצה ועל אף זאת אנו נדרשים לתחזק את החופים
ברמה הגבוהה ביותר .מנהל מקרקעי ישראל הגיש עתירה לבית משפט .ביה"מ לא קיבל ולא דחה את
הצו וביקש מהצדדים להגיע להבנות .לאחר הדיון ,פנו אלינו נציגי הפרקליטות לבחון האם ניתן להגיע
להבנות בנוגע לצו מחוץ לכותלי בית המשפט .אני אגיד את מה שאמרתי בדיון -אנחנו מחויבים לתת
שירותי חופים רק בשעות הרחצה .אם נרים ידיים ולא ניתן מענה גם לאחר שעות הפעילות חופי הים
יהפכו פרוצים לחלוטין וכל אחד יעשה כראות עיניו .אם לא נגדיר ונפקח על הפעילות הזאת לרבות חניון
הקרוונים תיווצר אנדרלמוסיה .כל האמירות שנאמרו שהמועצה מאפשרת אירועים פרטיים למקורבים
בלבד -דברים שכאלה לא קורים ולא מקובלים .מתוך התחשבות במצב בארץ פרסמנו באתר המועצה
שזוגות שהחתונה שלהם בוטלה יכולים לערוך את חופתם בחוף .אף אחד לא השתלט על החוף .אם
אנחנו כרשות צריכים לתת שירותי ניקיון ולשמור על החוף נקי זה כרוך בעלויות ואם מישהו בא
לקמפינג אנחנו כרשות אמורים לנקות אחריו ודברים אלו כרוכים בעלויות.
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איתי -אם אני עכשיו לצורך העניין רוצה לעשות אירוע בחלק מהחוף הלא מוכרז ,אירוע חתונה ואני
מזמין את כלל הציבור האם זה מותר? המדובר לא בחלק מהחוף המוכרז.
איתמר -אירועים פרטיים אנחנו לא מאפשרים ולא נאפשר .המטרה העיקרית שלנו היא לשמור על
הסדר הציבורי בחוף .לפעמים יש מקרים שנופלים בתפר.
הסוגיה השנייה שעלתה לדיון בבית המשפט הייתה הקרוונים .אנחנו טענו בבית משפט שאם לא נסדיר
את הנושא ייוצר בלגן ואי סדר ,כל אחד יחנה את הקרוון שלו איך ואיפה שהוא רוצה מבלי שלנו תהיה
שליטה על זה .אנחנו לא יכולים להרשות את זה בחופים שלנו ולכן אנחנו מסדירים את הנושא.
סוגיית הפעלת החופים היא סוגיה מרוכבת .לאור הטענות שעלו קבעתי ישיבת עבודה בכדי שנראה איך
אנחנו מתייחסים לדברים ולטענות שעלו.
איתי -האם מותר לנו כמועצה לקבל החלטה שחופי הרחצה שלנו יהיו ללא רעש? אם כן אני מבקש
שהפקחים שהכשרנו יעשו שימוש בסמכותם ויאכפו את הרעש בחופים .אני חושב שזה ימנע
מאוכלוסייה מסוימת לבוא לחופים .כמו שנעשה בחופים מסוימים בכינרת .כל מי שמפעיל בוקסה ישר
מגיע פקח וסוגר לו .אני מציע שאם אין שילוט לגבי מניעת רעש נציב שלטים.
איתמר -המועצה אישרה חוקי עזר ובין היתר מניעת רעש בחופים .הפקחים שהוכשרו מטפלים גם
בסוגיה זו .נבחן הצבה של שילוט מתאים.
רשויות יציבות-עד לשנת  ,2017הוגדרה המועצה האזורית חוף אשקלון כמועצה יציבה על ידי משרד הפנים.
לאור הביצועים הכספיים של המועצה בשנים  2017ו  2018ובשל גרעון שוטף בשנים אלו נגרעה המועצה מרשימת
הרשויות היציבות .אנו פועלים לתקן את הליקויים שבגינם המועצה נגרעה ולהחזיר אותה לרשימת הרשויות
היציבות .כבר ב 2019ביצענו את הנדרש וסיימנו את התקציב השנתי באיזון ואף ביתרת זכות קלה .אני מאמין
שגם בשנת  2020כך יהיה ואז נדרוש את החזרת המועצה לרשימת הרשויות היציבות.
חברי מליאה שאינם מגיעים לישיבות -איתי העלה הערה לגבי חברי מליאה שלא מגיעים בכלל לישיבות ומה
הדין לגביהם?
חברי המליאה חייבים להתייצב לישיבות המליאה שנקבעות .השתתפות בישיבות המליאה היא חלק מחובתם
וזו הציפיי ה מהם כנבחרי ציבור .במידה וחבר מליאה לא ממלא אחר חובה זו אנו נפעל כפי שקבוע בחוק בכדי
למנוע את התופעה.
אישור הסדר פשרה עם חברת לד-נט-
נחתם הסכם  BOTעם חברת לד נט שהחליפה פנסי לד ביישובים בשנת  . 2014-2015במו"מ נחוש הורדנו את
ההסכם מ 600-אלש"ח ל  400אלש"ח.
תקציב  -2020נתבקשנו לעדכן עמידה ביעדי התקציב למחצית הראשונה של שנת .2020
דודק סעד -לאחרונה הגשנו את הדוח הרבעוני החצי שנתי והצגנו בו עמידה ביעדי התקציב שהעמדנו
לעצמנו .הדוח החצי שנתי מראה איזון עם יתרת זכות קלה (כ 120-אלש"ח) .משבר הקורנה לא פסח
עלינו ואנו מזהים ירידה באחוזי הגביה .יחד עם זאת ,בעקבות שיפויי ארנונת העסקים לשלושה חודשים
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וירידה בהוצאות הצפויות אנו באיזון תקציבי חצי שנתי .אני מאמין ומקווה שלא נפרוץ את מסגרת
התקציב.
עפר חדד -אני מציע שבסיום הרבעון השלישי של התקציב נבדוק את עצמנו שוב ונראה שאנחנו עומדים
ביעדים שהצבנו לעצמנו.
עדכון קורנה-
אמנון זיו -להתמודדות עם התפשטות הווירוס הקמנו קבינט קורונה בראשות איתמר ודורון וחברים
בו כל מנהלי המטה כאשר בעצם לא מתקבלת כל החלטה ללא חשיבה של הקבינט .ברמת היישובים
הכול מנוהל דרך צוותי הצח"י .צוותי הצח"י לוקחים תפקיד מרכזי באירוע הזה .הצח"י שלנו מתפקדים
מצוין ואנו שולטים ברמת חולה בודד בכל יישוב .מחלקת הרווחה של המועצה מדברת עם כל חולה.
אנחנו במגמת עליה של החולים ואנו מוציאים כל יום תמונת מצב בכל יישוב.
איתמר-מבקש להפיץ דו"ח מצב קורנה מעודכנת לאותו רגע בקבוצה של חברי המליאה .ובמעמד זה
להודות לאמנון על עבודתו הנאמנה.

לסעיף  1עדכון חינוך ופתיחת שנת הלימודים
כרמית -שנת הלימודים נפתחה במתווה ייחודי במועצה במסגרתו כלל ילדי הגנים וביה"ס היסודיים לומדים
במהלך כל השבוע במסגרות .תלמידי כיתות א-ב בכל המסגרות לומדים  6ימים ,תלמידי כיתות ג'-ו' לומדים
לכל הפחות ,חמישה ימי לימוד ,ובחלקם  6ימי לימוד .בחינוך העי"ס ילמדו התלמידים  3ימי לימוד פיזיים וימי
למידה מרחוק.
כלל קהילות המורים מתחילות תהליכי פיתוח מקצועי בתחום למידה מרחוק ויוכשרו למגוון כלים במסגרת
בחירת יעדים מועצתיים לקידום מערכת החינוך.
נרכש ציוד תקשוב רב לכלל ביה"ס בהתאם למיפוי מצב תשתיות קיים וצרכי ביה"ס.
השנה נפתחו  11מוסדות חינוך ,המדרשה לאמנויות ,מדעים ומנהיגות נפתחה בזמן עם  125בנות.
במהלך הקיץ התקיים תהליך שיפוץ בגני ילדים וביה"ס .השיפוץ כלל המשך פריסת הצללות ומשטחי דשא
סינטטי ,צביעה ,טיפולי בטיחות ,החלפת מזגנים ,החלפת חולות ועוד.
הסתיים תהליך הבינוי בביה"ס שקמה מבנה כיתות י"א כולל פיתוח חיצוני ובביה"ס באר-גנים שלב ב'.
יצאנו לבינוי של  7גני ילדים חדשים .נפתחו שני גנים חדשים במועצה :גן תאנה בגברעם וגן ערבה בבאר גנים.
צוותו גננות משלימות לגנים הרב-גילאים ,המונים  30ילדים ומעלה .קלטנו מנהלים חדשים בחופים ,ניצני קטיף,
כפר סילבר ,אולפנת נווה דקלים וישיבת בני יששכר.

אורן מוהר – בעיני נושא הקפסולות לא אפקטיבי בגלל שההסעות משולבות ביישובים ובגלל הפיצול למגמות.
כרמית הרוש -בנושא המגמות ,לא נוכל למנוע מהתלמידים לבחור את המגמה שמעניינת אותם .סוגיית רכבי
ההסעה היא מורכבת ואנו מנסים לחשוב על רעיונות שימנעו בידוד של כל הנוסעים באוטובוס.
ניר סוסינסקי – במקום לעשות יום בכיתה ויום בזום ,שזה פחות אפקטיבי ,האם אפשר לחלק את היום לחצי
כך שחצי מהתלמידים יגיעו בשעות הבוקר והחצי השני בשעות הצהריים כדי שכולם יוכלו ללמוד בצורה
פרונטלית.
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כרמית הרוש -מבחינה לוגיסטית זה לא אפשרי ,ההסעות לא יוכלו לעמוד בזה .היום עובדים גם בטכניקות
אחרות ולא רק בזום כדי למטב את הלמידה .ננסה לבחון את ההפרדה לפי יישובים.
איתי לוי – אישרנו שיפוצי קיץ ,אבקש את פירוט השיפוצים והעלויות.
איתמר רביבו – ייצא פירוט יחד עם העלויות.
איתי לוי -האם משנים את התקציב שאישרנו במליאת המועצה לבתי הספר בעקבות הקורונה?
כרמית הרוש -המפתח שנקבע הוא המפתח שנשאר בהתאם לתקציב המאושר .כן הייתה מחשבה על התפישה
החינוכית .יש יעדים רשותיים שאנו רוצים לקדם כדי לחולל שינוי .ההשתתפות היחסית נגזרת מכל בית ספר.
איתמר רביבו -צריך להבין שהתקציב התוספתי הוא לא תקציב אישי של מנהל בית הספר אלא תקציב שמטרתו
לקדם יעדים רשותיים לצד צרכים שעולים מהנהגות ההורים וצוותי החינוך .בשנה שעברה שיטת ניהול התקציב
הייתה שונה ,השנה ,לאחר שבחנו את הנושא מחדש שיטת הניהול שונתה.

לסעיף  2סעיפי מימון ועדכון תב"רים:
 .1עדכון סגירת תב"ר  -1709שיפוץ מועדון גרעין עודד בגיאה .₪ 120,000 .................................................
הקטנה ע"ס .₪ 16,900....................................................................................................................
סה"כ תב"ר אחרי הקטנה .₪ 103,100 ...................................................................................
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים סגירת התב"ר .אין מתנגדים ואין נמנעים
 .2הגדלת תב"ר  -1745שיפוץ אולם ספורט ביד מרדכי .₪ 900,000 ..........................................................
הגדלת תב"ר התחייבות הקיבוץ בסך .₪ 150,000 ...............................................................................
סה"כ תב"ר אחרי הגדלה .₪ 1,050,000 ..................................................................................
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים עדכון התב"ר .אין מתנגדים ואין נמנעים
 .3פתיחת תב"ר  -1771תכנון סילוק שפכים -תלמי יפה וגברעם .₪ 121,000 ................................................
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים פתיחת התב"ר .אין מתנגדים ואין נמנעים
 .4הגדלת תב"ר  -1685עבודות פיתוח תשתיות במושב חלץ
תב"ר נוכחי ע"ס .₪ 3,000,000 ........................................................................................................
הגדלה .₪ 600,000 .........................................................................................................................
סה"כ תב"ר אחרי הגדלה .₪ 3,600,000 .................................................................................
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים פתיחת התב"ר .אין מתנגדים ואין נמנעים
 .5הקטנת תב"ר  -1617הקמה ושדרוג מתקני ספורט ,מבני ציבור ושטחי ציבור -מקרנות המועצה
תב"ר נוכחי ע"ס .₪ 6,800,000..........................................................................................................
הקטנה .₪ 600,000 ........................................................................................................................
סה"כ תב"ר אחרי הקטנה .₪ 6,200,000 .................................................................................
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים פתיחת התב"ר .אין מתנגדים ואין נמנעים
 .6פתיחת תב"ר  - 1785פרויקט מס'  -130450הרחבת איזו"ת חוף אשקלון מרמ"י₪ 2,023,562 .....................
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים פתיחת התב"ר .אין מתנגדים ואין נמנעים
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ממשרד החינוך:
 .7פתיחת תב"ר  -1772נגישות אקוסטית/חושית למקיף כפר סילבר.₪ 60,000 .........................................
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים פתיחת התב"ר .אין מתנגדים ואין נמנעים
 .8פתיחת תב"ר  -1773נגישות אקוסטית/חושית לבי"ס חופים.₪ 30,000.................................................
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים פתיחת התב"ר .אין מתנגדים ואין נמנעים
מהמשרד להגנת הסביבה:
 .9פתיחת תב"ר  -1782עבודות לפינוי פסולת בניין ברחבי המועצה.₪ 495,226 ..........................................
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים פתיחת התב"ר .אין מתנגדים ואין נמנעים
 .10עדכון תב"ר  -1600החלפת גגות אסבסט ביישובי הדרום ₪ 7,820,469 ...................................................
הקטנה ע"ס₪ 1,117,073 ..................................................................................................................
סה"כ תב"ר אחרי הקטנה ₪ 6,703,396....................................................................................
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים פתיחת התב"ר .אין מתנגדים ואין נמנעים
 .11סגירת תב"ר  -1742חינוך בנושא סביבה ,לתקציב רגיל והחזר השתתפות המועצה לקרנות₪ 39,338 ....
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים סגירת התב"ר .אין מתנגדים ואין נמנעים
ממפעל הפיס:
 .12תב"ר  -1774גינה ציבורית בניצנים .₪ 500,000....................................................................................
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים פתיחת התב"ר .אין מתנגדים ואין נמנעים
 .13תב"ר  -1775רכישת מחשבים לבי"ס מורשה.₪ 49,680.........................................................................
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים פתיחת התב"ר .אין מתנגדים ואין נמנעים
 .14תב"ר  -1776רכישת מחשבים לבי"ס ניצן ₪ 72,864 .......................................................................... ..
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים פתיחת התב"ר .אין מתנגדים ואין נמנעים
 .15תב"ר  -1777רכישת מחשבים למדרשת ניצן .₪ 112,608 ........................................................................
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים פתיחת התב"ר .אין מתנגדים ואין נמנעים
 .16תב"ר  -1778רכישת מחשבים לבי"ס חופים .₪ 33,120 ......................................................................
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים פתיחת התב"ר .אין מתנגדים ואין נמנעים
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 .17תב"ר  -1779רכישת מחשבים לבי"ס שדות סילבר.₪ 56,304 .............................................................
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים פתיחת התב"ר .אין מתנגדים ואין נמנעים
 .18תב"ר  -1780רכישת מחשבים לבי"ס באר גנים .₪ 72,864 ..................................................................
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים פתיחת התב"ר .אין מתנגדים ואין נמנעים
 .19תב"ר  -1781רכישת מחשבים לבי"ס ניצני קטיף .₪ 66,240 ................................................................
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים פתיחת התב"ר .אין מתנגדים ואין נמנעים
 .20תב"ר  -1783ציוד וריהוט כללי לבתי הספר .₪ 222,000 .....................................................................
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים פתיחת התב"ר .אין מתנגדים ואין נמנעים
משרד הביטחון:
 .21פתיחת תב"ר  - 1784הקמת תאורת לד ביד מרדכי וכרמיה .₪ 163,202 .................................................
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים פתיחת התב"ר .אין מתנגדים ואין נמנעים
לסעיף  3אישור דוחות כספיים של הוועדים
 .1אישור דוח כספיים ועד מקומי הודיה לשנת 2018
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים הדוח הכספי .אין מתנגדים ואין נמנעים
 .2אישור דוח כספיים ועד מקומי הודיה לשנת 2019
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים הדוח הכספי .אין מתנגדים ואין נמנעים
 .3אישור דוח כספי ועד מקומי חלץ לשנת 2019
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים הדוח הכספי .אין מתנגדים ואין נמנעים
 .4אישור דוח כספי ועד מקומי באר גנים לשנת 2019
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים הדוח הכספי .אין מתנגדים ואין נמנעים
 .5אישור דוח כספי ועד מקומי משען לשנת 2019
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים הדוח הכספי .אין מתנגדים ואין נמנעים
 .6אישור דוח כספי ועד מקומי בית שקמה לשנת 2019
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים הדוח הכספי .אין מתנגדים ואין נמנעים
 .7אישור דוח כספי וועד מקומי מבקיעים לשנת 2019
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים הדוח הכספי .אין מתנגדים ואין נמנעים
 .8אישור דוח כספי ועד מקומי זיקים לשנת 2019
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים הדוח הכספי .אין מתנגדים ואין נמנעים
 .9אישור דוח כספי ועד מקומי כוכב מיכאל לשנת 2019
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים הדוח הכספי .אין מתנגדים ואין נמנעים
 .10אישור דוח כספי ניצנים לשנת 2019
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים הדוח הכספי .אין מתנגדים ואין נמנעים

לסעיף  4אישור חברי ועדת ביקורת וועד מקומי נתיב העשרה
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בהתאם לסעיף 130א לצו המועצות האזוריות ,על המועצה לבחור ועדת ביקורת מבין תושבי היישוב ,אשר
אינם חברי ועד מקומי ,מתוך רשימת תושבים שיציעו את מועמדותם.
(ב) מספר חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה.
מליאת המועצה מבקשת לאשר את חברי ועדת ביקורת לוועד מקומי נתיב העשרה אש הגישו מועמדותם:
א .ארנון יוחנן נחמיאס ת.ז 034966069
ב .חן דרייליך 061263299
ג .ליהיא קלוש 0382502113
ד .צחי פילוסוף 034093252
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים את חברי ועדת הביקורת לוועד המקומי .אין מתנגדים ואין נמנעים
לסעיף  5עדכון ופתיחת תב"ר פרויקט הרחבת איזור תעשיה חוף אשקלון-
דורון -קבלנו אישור לתכנון אזה"ת נוסף במועצה .האיזור ממוקם בצמוד לאזור התעשייה הדרומי של אשקלון
(איזור המושלש) לאחר דיונים עם רמ"י קיבלנו אישור לתכנון על  100%מימון .אנחנו מתחילים לתכנן ופנינו
כבר לקבלת הצעות מחיר.
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים את הפרויקט ויציאה לתכנון .אין מתנגדים ואין נמנעים
לסעיף  6בקשה בעניין שדרוג תשתיות באזור תעשיה בזיקים-
לטובת פרויקט שיפור ושדרוג תשתיות ופיתוח באזור תעשיה בקיבוץ זיקים אושר ע"י משרד הכלכלה תקציב
בסך כולל של  2.5מיליון ש"ח .נחתמו ע"י המועצה חוזים עם שני קבלנים ,לביצוע עבודות .מדובר בפרויקט
במימון מלא של משרד הכלכלה ,ללא השתתפות כספית של המועצה .נוצלו תקציבים ובוצעו עבודות עד כה בסך
של 1,768,454 :ש"ח ,כולל מע"מ.
לפיכך ,סך כל יתרת התקציב הכוללת לביצוע העבודות  730,904ש"ח ,כולל מע"מ.
בקשתנו היא להגדיל לאחד מקבלנים עימם נחתם חוזה (א .חן טל עבודות כלליות בע"מ) את היקף העבודה ב-
 44.4%ולהעמידה על סך כולל של  1,625,058ש"ח כולל מע"מ ,וזאת ע"מ שניתן יהיה לסיים את מלוא העבודות
ולבצען עם הקבלן המתאים ובכך לנצל את מלוא התקציב שהוקצה לכך ע"י משרד הכלכלה.
פירוט העבודות בגינן נדרשת הגדלה תקציבית הינן עבודות תשתית בהתאם לאפיון הדרישות של משרד הכלכלה.
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים את הגדלת הפרויקט כמבוקש .אין מתנגדים ואין נמנעים

לסעיף  – 8עדכון מורשה חתימה בתי ספר
א .סגירת חשבונות בנק תיכון "שיקמה" חשבון הורים :
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בנק הפועלים ,12 -סניף ,650 -מס' חשבון.565462 -
מורשי החתימה:
מנהלת ביה"ס -אופירה גל ,ת.ז,055431175 :
יו"ר ועד ההורים -שלמה איבגי ,ת.ז027778380 :
מנהלנית בי"ס -הדס אנג'ל ,ת.ז.0529279984 :
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים את סגירת החשבון .אין מתנגדים ואין נמנעים
ב .סגירת חשבונות בנק תיכון "שיקמה" חשבון רשות :
בנק הפועלים ,12 -סניף ,650 -מס' חשבון.597143 -
מורשי החתימה:
מנהלת ביה"ס -אופירה גל ,ת.ז,055431175 :
מנהלנית בי"ס -הדס אנג'ל ,ת.ז.0529279984 :
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים את סגירת החשבון .אין מתנגדים ואין נמנעים

פרוטוקול מאסיפת מועצת המנהלים של :מועצה אזורית חוף אשקלון (להלן – "התאגיד ")
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מועצה אזורית חוף אשקלון
לשכת ראש המועצה
הוחלט :
 .1להמשיך ולפעול בח-ן מס'  156858בנק הפועלים בע"מ (להלן " :הבנק") ,ולהתחייב כאמור בבקשה
לפתיחת חשבון והתנאים הכלליים לניהול חשבון המקובלים בבנק מהדורה _________________ :
מיום ( ___________________ :להלן – "טופס פתיחת חשבון").
תחומי פעילות  /ערוצי שירות
 .2להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי הפעולה
הנזכרים בסעיף  3להלן:
תחומי פעילות :
(יחולו כל התחומים שלא נמחקו)
עו"ש מטבע ישראלי
פקדונות בשקלים
מטבע חוץ
ני"ע כללי
ני"ע חוץ
תכניות חסכון חדשות
אשראי במט"י
אשראי במט"ח
אשראי באמצעות כרטיסי חיוב
ערבויות בנקאיות
אשראי דקומנטרי
הסכם יעוץ השקעות
עסקות עתידיות

ערוצי שירות:
(יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו )
שירותי בנק ממוכנים באמצעות כרטיסים
בנקאיים V
הוראות טלפוניות  /פקס V
פועלים ישיר V
"תיק ממסרים" /ממסרון V
מענה קולי  /פקס'  /טלפקס V
אינטרנט לעסקים V
פועלים באינטרנט -מידע ופעולות V

מינוי מורשה חתימה:
11

מועצה אזורית חוף אשקלון
לשכת ראש המועצה

 *3.1להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על טופס פתיחת החשבון ,לחתום על כל המסמכים
שידרשו ע"י הבנק ,לייצג את התאגיד ולפעול בשמו בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות
החתימה בחשבון:
אושרית שירה ,ת.ז048080527 :.
דליה דנינו ,ת.ז57480493 :
אופן החתימה  :שניים יחד בצירוף חותמת התאגיד
(לדוגמא :שניים יחד ,כל אחד לחוד ,בצירוף חותמת התאגיד )
 *3.2מינוי מורשים לביצוע עסקאות באמצעות טלפון ו/או פקסימיליה
להסמיך את האנשים הבאים ,כל אחד בנפרד ,למסור הוראות לביצוע עסקאות באמצעות טלפון ו/או
פקסימיליה:
אושרית שירה ,ת.ז048080527 :.
דליה דנינו ,ת.ז57480493 :
 3.3מינוי מורשים לביצוע עסקאות באמצעות פועלים ישיר
להסמיך את האנשים הבאים ,כל אחד בנפרד ,למסור הוראות לביצוע עסקאות באמצעות טלפון למוקד "פועלים
ישיר" של בנק הפועלים בע"מ:
אושרית שירה ,ת.ז048080527 :.
דליה דנינו ,ת.ז57480493 :
 3.4מינוי מורשים לביצוע עסקאות באמצעות "פועלים באינטרנט"
להסמיך את האנשים הבאים ,כל אחד בנפרד ,למסור הוראות לביצוע עסקאות באמצעות "פועלים באינטרנט":
אושרית שירה ,ת.ז048080527 :.
דליה דנינו ,ת.ז57480493 :
* מחק סעיף זה כאשר ערוץ השירות הנזכר בסעיף אינו כלול בערוצי השירות הנזכרים בסעיף 2
** מורשי החתימה הנזכרים בסעיף  3לעיל מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו
ע"י הבנק ליצירת שעבודים או להמצאת בטחונות אחרים ככל שידרשו ,להבטחת חובות התאגיד או חובות
אחרים כלפי הבנק.
חתימת היו"ר _________________
שם היו"ר :איתמר רביבו ,ראש המועצה
אישור עו"ד
הנני לאשר כי ההחלטות שנתקבלו ע"י מליאת המועצה המפורטת בפרוטוקול לעיל  ,התקבלו כדין ובסמכות
והינם בהתאמה גמורה למסמכי ההתאגדות של התאגיד והן מחייבות את התאגיד לכל דבר ועניין.
נחמה נצר , ____________,עו"ד
כתובת _____________________ :
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מועצה אזורית חוף אשקלון
לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מאסיפת מועצת המנהלים של :מועצה אזורית חוף אשקלון (להלן – "התאגיד ")
הוחלט :
 .3להמשיך ולפעול בח-ן מס'  156858בבנק הפועלים בע"מ (להלן " :הבנק") ,ולהתחייב כאמור בבקשה
לפתיחת חשבון והתנאים הכלליים לניהול חשבון המקובלים בבנק מהדורה _________________ :
מיום ( ___________________ :להלן – "טופס פתיחת חשבון").
תחומי פעילות  /ערוצי שירות
 .4להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי הפעולה
הנזכרים בסעיף  3להלן:
תחומי פעילות :
(יחולו כל התחומים שלא נמחקו)
עו"ש מטבע ישראלי
פקדונות בשקלים
מטבע חוץ
ני"ע כללי
ני"ע חוץ
תכניות חסכון חדשות
אשראי במט"י
אשראי במט"ח

ערוצי שירות:
(יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו )
שירותי בנק ממוכנים באמצעות כרטיסים
בנקאיים V
הוראות טלפוניות  /פקס V
פועלים ישיר V
"תיק ממסרים" /ממסרון V
מענה קולי  /פקס'  /טלפקס V
אינטרנט לעסקים V
פועלים באינטרנט -מידע ופעולות V

אשראי באמצעות כרטיסי חיוב
ערבויות בנקאיות
אשראי דקומנטרי
הסכם יעוץ השקעות
עסקות עתידיות

מינוי מורשה חתימה:
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מועצה אזורית חוף אשקלון
לשכת ראש המועצה

 *3.1להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על טופס פתיחת החשבון ,לחתום על כל המסמכים
שידרשו ע"י הבנק ,לייצג את התאגיד ולפעול בשמו בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות
החתימה בחשבון:

אושרית שירה ,ת.ז048080527 :.
דליה דנינו ,ת.ז57480493 :
אופן החתימה  :שניים יחד בצירוף חותמת התאגיד
(לדוגמא :שניים יחד ,כל אחד לחוד ,בצירוף חותמת התאגיד )
 *3.2מינוי מורשים לביצוע עסקאות באמצעות טלפון ו/או פקסימיליה
להסמיך את האנשים הבאים ,כל אחד בנפרד ,למסור הוראות לביצוע עסקאות באמצעות טלפון ו/או
פקסימיליה:
אושרית שירה ,ת.ז048080527 :.
דליה דנינו ,ת.ז57480493 :
 3.3מינוי מורשים לביצוע עסקאות באמצעות פועלים ישיר
להסמיך את האנשים הבאים ,כל אחד בנפרד ,למסור הוראות לביצוע עסקאות באמצעות טלפון למוקד "פועלים
ישיר" של בנק הפועלים בע"מ:
אושרית שירה ,ת.ז048080527 :.
דליה דנינו ,ת.ז57480493 :
 3.4מינוי מורשים לביצוע עסקאות באמצעות "פועלים באינטרנט"
להסמיך את האנשים הבאים ,כל אחד בנפרד ,למסור הוראות לביצוע עסקאות באמצעות "פועלים באינטרנט":
אושרית שירה ,ת.ז048080527 :.
דליה דנינו ,ת.ז57480493 :
* מחק סעיף זה כאשר ערוץ השירות הנזכר בסעיף אינו כלול בערוצי השירות הנזכרים בסעיף 2
** מורשי החתימה הנזכרים בסעיף  3לעיל מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו
ע"י הבנק ליצירת שעבודים או להמצאת בטחונות אחרים ככל שידרשו ,להבטחת חובות התאגיד או חובות
אחרים כלפי הבנק.
חתימת היו"ר _________________
שם היו"ר :איתמר רביבו ,ראש המועצה
אישור עו"ד
הנני לאשר כי ההחלטות שנתקבלו ע"י מליאת המועצה המפורטת בפרוטוקול לעיל  ,התקבלו כדין ובסמכות
והינם בהתאמה גמורה למסמכי ההתאגדות של התאגיד והן מחייבות את התאגיד לכל דבר ועניין.
נחמה נצר , ____________,עו"ד
כתובת _____________________ :
פרוטוקול מאסיפת מועצת המנהלים של :מועצה אזורית חוף אשקלון (להלן – "התאגיד ")
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מועצה אזורית חוף אשקלון
לשכת ראש המועצה
הוחלט :
 .5להמשיך ולפעול בח-ן מס'  517689בבנק הפועלים בע"מ (להלן " :הבנק") ,ולהתחייב כאמור בבקשה
לפתיחת חשבון והתנאים הכלליים לניהול חשבון המקובלים בבנק מהדורה _________________ :
מיום ( ___________________ :להלן – "טופס פתיחת חשבון").
תחומי פעילות  /ערוצי שירות
 .6להלן תחו מי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי הפעולה
הנזכרים בסעיף  3להלן:
תחומי פעילות :
(יחולו כל התחומים שלא נמחקו)
עו"ש מטבע ישראלי
פקדונות בשקלים
מטבע חוץ
ני"ע כללי
ני"ע חוץ
תכניות חסכון חדשות
אשראי במט"י
אשראי במט"ח
אשראי באמצעות כרטיסי חיוב
ערבויות בנקאיות
אשראי דקומנטרי
הסכם יעוץ השקעות
עסקות עתידיות

ערוצי שירות:
(יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו )
שירותי בנק ממוכנים באמצעות כרטיסים
בנקאיים V
הוראות טלפוניות  /פקס V
פועלים ישיר V
"תיק ממסרים" /ממסרון V
מענה קולי  /פקס'  /טלפקס V
אינטרנט לעסקים V
פועלים באינטרנט -מידע ופעולות V

מינוי מורשה חתימה:
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מועצה אזורית חוף אשקלון
לשכת ראש המועצה

 *3.1להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על טופס פתיחת החשבון ,לחתום על כל המסמכים
שידרשו ע"י הבנק ,לייצג את התאגיד ולפעול בשמו בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות
החתימה בחשבון:
יפעת הררי ,ת.ז055988109 :.
רחל כהן ,ת.ז033657263 :
אופן החתימה  :שניים יחד בצירוף חותמת התאגיד
(לדוגמא :שניים יחד ,כל אחד לחוד ,בצירוף חותמת התאגיד )
 *3.2מינוי מורשים לביצוע עסקאות באמצעות טלפון ו/או פקסימיליה
להסמיך את האנשים הבאים ,כל אחד בנפרד ,למסור הוראות לביצוע עסקאות באמצעות טלפון ו/או
פקסימיליה:
יפעת הררי ,ת.ז055988109 :.
רחל כהן ,ת.ז033657263 :
 3.3מינוי מורשים לביצוע עסקאות באמצעות פועלים ישיר
להסמיך את האנשים הבאים ,כל אחד בנפרד ,למסור הוראות לביצוע עסקאות באמצעות טלפון למוקד "פועלים
ישיר" של בנק הפועלים בע"מ:
יפעת הררי ,ת.ז055988109 :.
רחל כהן ,ת.ז033657263 :
 3.4מינוי מורשים לביצוע עסקאות באמצעות "פועלים באינטרנט"
להסמיך את האנשים הבאים ,כל אחד בנפרד ,למסור הוראות לביצוע עסקאות באמצעות "פועלים באינטרנט":
יפעת הררי ,ת.ז055988109 :.
רחל כהן ,ת.ז033657263 :
* מחק סעיף זה כאשר ערוץ השירות הנזכר בסעיף אינו כלול בערוצי השירות הנזכרים בסעיף 2
** מורשי החתימה הנזכרים בסעיף  3לעיל מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו
ע"י הבנק ליצירת שעבודים או להמצאת בטחונות אחרים ככל שידרשו ,להבטחת חובות התאגיד או חובות
אחרים כלפי הבנק.
חתימת היו"ר _________________
שם היו"ר :איתמר רביבו ,ראש המועצה
אישור עו"ד
הנני לאשר כי ההחלטות שנתקבלו ע"י מליאת המועצה המפורטת בפרוטוקול לעיל  ,התקבלו כדין ובסמכות
והינם בהתאמה גמורה למסמכי ההתאגדות של התאגיד והן מחייבות את התאגיד לכל דבר ועניין.
נחמה נצר , ____________,עו"ד
כתובת _____________________ :
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מועצה אזורית חוף אשקלון
לשכת ראש המועצה

פרוטוקול מאסיפת מועצת המנהלים של :מועצה אזורית חוף אשקלון (להלן – "התאגיד ")
הוחלט :
 .7להמשיך ולפעול בח-ן מס'  517689בבנק הפועלים בע"מ (להלן " :הבנק") ,ולהתחייב כאמור בבקשה
לפתיחת חשבון והתנאים הכלליים לניהול חשבון המקובלים בבנק מהדורה _________________ :
מיום ( ___________________ :להלן – "טופס פתיחת חשבון").
תחומי פעילות  /ערוצי שירות
 .8להלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי הפעולה
הנזכרים בסעיף  3להלן:
תחומי פעילות :
(יחולו כל התחומים שלא נמחקו)
עו"ש מטבע ישראלי
פקדונות בשקלים
מטבע חוץ
ני"ע כללי
ני"ע חוץ
תכניות חסכון חדשות
אשראי במט"י
אשראי במט"ח

ערוצי שירות:
(יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו )
שירותי בנק ממוכנים באמצעות כרטיסים
בנקאיים V
הוראות טלפוניות  /פקס V
פועלים ישיר V
"תיק ממסרים" /ממסרון V
מענה קולי  /פקס'  /טלפקס V
אינטרנט לעסקים V
פועלים באינטרנט -מידע ופעולות V

אשראי באמצעות כרטיסי חיוב
ערבויות בנקאיות
אשראי דקומנטרי
הסכם יעוץ השקעות
עסקות עתידיות

מינוי מורשה חתימה:
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מועצה אזורית חוף אשקלון
לשכת ראש המועצה

 *3.1להסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום בשם התאגיד על טופס פתיחת החשבון ,לחתום על כל המסמכים
שידרשו ע"י הבנק ,לייצג את התאגיד ולפעול בשמו בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות
החתימה בחשבון:
יפעת הררי ,ת.ז055988109 :.
רחל כהן ,ת.ז033657263 :
אופן החתימה  :שניים יחד בצירוף חותמת התאגיד
(לדוגמא :שניים יחד ,כל אחד לחוד ,בצירוף חותמת התאגיד )
 *3.2מינוי מורשים לביצוע עסקאות באמצעות טלפון ו/או פקסימיליה
להסמיך את האנשים הבאים ,כל אחד בנפרד ,למסור הוראות לביצוע עסקאות באמצעות טלפון ו/או
פקסימיליה:
יפעת הררי ,ת.ז055988109 :.
רחל כהן ,ת.ז033657263 :
 3.3מינוי מורשים לביצוע עסקאות באמצעות פועלים ישיר
להסמיך את האנשים הבאים ,כל אחד בנפרד ,למסור הוראות לביצוע עסקאות באמצעות טלפון למוקד "פועלים
ישיר" של בנק הפועלים בע"מ:
יפעת הררי ,ת.ז055988109 :.
רחל כהן ,ת.ז033657263 :
 3.4מינוי מורשים לביצוע עסקאות באמצעות "פועלים באינטרנט"
להסמיך את האנשים הבאים ,כל אחד בנפרד ,למסור הוראות לביצוע עסקאות באמצעות "פועלים באינטרנט":
יפעת הררי ,ת.ז055988109 :.
רחל כהן ,ת.ז033657263 :
* מחק סעיף זה כאשר ערוץ השירות הנזכר בסעיף אינו כלול בערוצי השירות הנזכרים בסעיף 2
** מורשי החתימה הנזכרים בסעיף  3לעיל מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו
ע"י הבנק ליצירת שעבודים או להמצאת בטחונות אחרים ככל שידרשו ,להבטחת חובות התאגיד או חובות
אחרים כלפי הבנק.
חתימת היו"ר _________________
שם היו"ר :איתמר רביבו ,ראש המועצה
אישור עו"ד
הנני לאשר כי ההחלטות שנתקבלו ע"י מליאת המועצה המפורטת בפרוטוקול לעיל  ,התקבלו כדין ובסמכות
והינם בהתאמה גמורה למסמכי ההתאגדות של התאגיד והן מחייבות את התאגיד לכל דבר ועניין.
נחמה נצר , ____________,עו"ד
כתובת _____________________ :
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לסעיף  9אישור הקמת עמותת ספורט
יוסי דהרי -כפי שכבר עדכנו במליאות קודמות יש רצון להקים תאגיד עירוני שכל מטרתו קידום הספורט
במועצה .הקמת תאגיד כאמור תאפשר לגייס כספים מגורמי מימון כיום אינם מתקצבים ענפי ספורט שאינם
תחרותיים .הצגנו לכם את תכנית החומש ביחד עם חוות הדעת של היועצת המשפטית ,מנכ"ל המועצה והגזבר.
כמובן שהעמותה תנוהל ותתופעל על ידי מתנ"ס חוף אשקלון .עלויות העמותה יהיו חלק מהוצאות המתנ"ס.
אנו מבקשים את אישור חברי המליאה להקמת עמותת ספורט ייעודית.
החלטה 17 -חברי מליאה מאשרים פתיחת עמותת ספורט .אין מתנגדים ואין נמנעים

אישור הסדר הפשרה שהושג בסכסוך שבין נתן דרורי לבין המועצה -הבהרה
איתי – ביקשתי לקבל הקלטה של ישיבה מה .29.04.2019 -האם לנו כחברי מליאה מותר לאשר העברת כסף
למישהו שקשור לאחד מחברי המליאה? כדוגמת הקבלן נתן דרורי ,בעלה של תיקי דרורי .באותה ישיבה
איתמר יצא ותיקי לא נכחה .קיבלנו החלטה על תשלום .קיבלתי ייעוץ משפטי שאומר שאסור לנו כחברי
מליאה לדון בנושא אלא אם דווח מראש למשרד הפנים ע"י חבר המליאה שאליו קשור הנושא ושכל חברי
המליאה הכירו את הנושא .לאור העובדה שאני לא מכיר דיווח כזה למשרד הפנים אני שואל לפרוטוקול האם
היה מותר לנו לדון בסוגיה הזו?
נחמה – הסיפור הזה הוא ירושה מהקדנציה הקודמת .טרם נוכחותה של תיקי בתור חברת מליאה .האיסור
הוא במקום שבו המערבות או שהקרבה המשפחתית לא נודעה .כאן לאורך כל הדרך הקרבה הייתה ידועה וכל
מי שהרגיש שהוא מנוע לא נטל חלק .אזכיר לך שהמליאה הנוכחית החליטה להקים ועדה שצביקה בר עמד
בראשה .ועדה זו ניהלה ביחד עם המבקר בדיקה מעמיקה .הצוות גיבש המלצה שעלתה לאישור חברי
המליאה .אישור ההסכם שהושג דווח למשרד הפנים.
איתי -כל עוד חברת המליאה לא דיווחה ביום שנכנסה לתפקידה שיש חוב לבעלה ,אסור לנו ,למיטב ידיעתי,
לדון בנושא.
נחמה -אבדוק את הנושא ואעביר התייחסות.

התייחסותה של נחמה נצר יועמ"ש המועצה במייל מיום :30.09.20
 .1כבר ביום  29.7.19נחתמה חוות דעתי בענין שבנדון וזו ,על פי הידוע לי ,הופצה בקרב כל חברי
המליאה ואף התקיים דיון במסגרתו החליטה מליאת המועצה על הקמת צוות בדיקה מטעמה
וכידוע צוות זה בראשות חבר המליאה מר צביקה בר ישב על המדוכה תוך הסתייעות וליווי של
מבקר המועצה רו"ח אלירז כהן המליץ ,בסופו של יום ,לאמץ את חוות דעתם ולאשר סיום
הסכסוך עם הקבלן בתשלום סך של  150אלף ש"ח.
 .2בנסיבות אלה ,תמוה עד מאוד ,מדוע השגות על דרך התנהלות המליאה עולות רק עתה ,למעלה
משנה לאחר שהמליאה פעלה על פי סמכותה ,ואישרה ההתקשרות האמורה.
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 .3באשר לטענות בדבר התנהלות מליאת המועצה  -מעיון בהוראות צו המועצות האזוריות( סעיפים
89א' ו89 -ב') עולה כי טענת מניעות יכול ותעלה רק כנגד חבר מועצה שיש לו ענין ישיר או עקיף
בהתקשרות מסויימת במובן זה שהדין מחייב אותו להודיע למועצה אודות הזיקה ולהימנע
מהצבעה בכל ענין הקשור בכך.
 .4הואיל והגב' דרורי לא נטלה חלק בדיון וכל שכן בהצבעה על אישור ההתקשרות כי אז ,אין פסול
ואין רבב בהתנהלות מליאת המועצה.

רשמה ,רז ביטון

חתימה______________ :
תאריך29/10/20 :

20

