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  01/08/21מתאריך   07מספר פרוטוקול מליאה 

 במשרדי המועצה 

, צבי בן דרור, , חגית דולינסקי, מאיה מוניץשרון מזרחי,, יפתח גורני  ערן דורון, רויטל ראובני ,   משתתפים:

 גולן כפרי , מוטי אברג'ילערן עמר, ארז לב רן, 

 ארז לוזון   דוד בן לולו  ,אליסף פלמר מוני מרדכי,   :חסרים

 אליעזר בן סעיד  :נוכחים
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  דו"ח ראש המועצה .2

ייה בכמות החולים במועצה, מצב שלא היה בעבר במועצה. מרבית החולים בימים אלו אנו עדים לעל •

  מבוגרים אשר התחסנו וחלו במחלה. הם ילדים , קיימים גם 

אנו נערכים לפתיחת שנת הלימודים במתווה הקורונה אשר הוצג לנו ע"י משרד החינוך ומשרד  •

הבריאות. כמו כן, כרגע קיימים מספר פערים בבתי הספר )בעיקר היעדר סייעות(, אך כל הגורמים 

 המטפלים בבינוי ובשיפוצי הקיץ עובדים במרץ במטרה לפתוח את שנת הלימודים כסדרה. 

כידוע לכם, אנו מתמודדים עם חזית חוק ההסדרים אשר תפגע בחקלאי המדינה. הרפורמה של שר  •

האוצר ושר החקלאות תאפשר ייבוא של מוצרים אשר עד היום היה מכסות לגביהם. מערכה לא 

 פשוטה אך אנו בשיתוף מרכז המועצות האזוריות פועלים במרץ למנוע את הגזרה. 
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  2021/04/07 –מליאה מתאריך ה אישור פרוטוקול   .3

 .נמנע 1אושר, – 2021/60/02מיום המליאה  לפרוטוקו אתמאשרת  המועצהמליאת : החלטה

 

 :  אישור תב"רים והחלטות כספיות .4

  :  תב"ר אישור
 
 

  פרוייקט גדר ביטחון בקדש ברנע  מטרה:  :חדש() 1847תב"ר 
 משרד הביטחון₪   600,000  סכום :   
 קרנות המועצה₪     17,000     
 ₪  617,000  סה"כ:   

 
       החלפת שרת המועצה  מטרה:  )חדש(: 1848תב"ר 

 קרן כללית  ₪ 300,000  סכום :   
 ₪  300,000  סה"כ:   
 

 התב"רים הנ"ל. מאשרת פה אחד:  מליאת המועצה החלטה

 

  : כספיות החלטות אישור
 

 2020מקומיים לשנת אישור דוחות כספיים ועדים  .א
 

 2020הגישו את הדו"ח הכספי לשנת   רביבים, רתמים וכמהיןועד מקומי 
 החלטה:

 של הועדים הנ"ל. 2020 -את הדו"חות הכספיים ל מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
 
 אישור מימון פרוייקטור לכפר בדואי עבדה: .ב

 ₪. 150,000כוללת של ₪ מתוך עלות  103,138החטיבה להתיישבות אישרה מימון של 
 החלטה:

 ₪  150,000העסקת פרוייקטור ליישוב עבדה בעלות כוללת של את   פה אחד המועצה מאשרתמליאת 
 ₪ במימון החטיבה להתיישבות והיתרה מתקציב המועצה. 103,138כאשר 

 .2021של תקציב  1החלטה זו מעודכנת בשינוי תקציבי 
 
 וייקט בתחום החקלאות ובתחום טכנולוגית מזון:הגדלת תקציב הועדה החקלאית למימון פר .ג

ראש המועצה מביא לאישור המליאה הצעה להגדיל את תקציב הועדה החקלאית בחצי מיליון ₪ 
 להסברים שנתנו למליאה ועל פי הדף הרצ"ב המפרט  את מטרות הפרוייקט והעלויות.בהתאם 
 החלטה:

המוצע של הועדה החקלאית ואת המימון הנדרש של  את הפרוייקט מאשרת פה אחדמליאת המועצה 
 .2021של תקציב  1חצי מיליון ₪ המתוקצבים במסגרת שינוי 

 
 
 

 מבקר המועצה דוד שטרק-הצגת סקר בטיחות .5

המועצה, נערך סקר בטיחות באגפים ובמחלקות השונים במטרה  לבקשתו של ראש המועצה ומנכל"ית

לבחון את פעולתנו בתחום שמירה על בטיחות העובדים. בדוח הוצגו מספר ממצאים אשר העידו על 

פערים שיש לתקן בתחום. וועדת הביקורת בחנה וסקרה את הדוח והמליצה לאשר את ההמלצות 

 אשר ניתנו ע"י המבקר.
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 את המלצות וועדת הביקורת   פה אחדה מאשרת מליאת המועצ החלטה:

 
 
 

 צומת קציעות -אישור הסכם תשתיות  .6

המועצה מבקשת לאשר תכנון ופיתוח של מגרש מסחרי לטובת הסעדה במתחם קציעות. פיתוח 

 המקום יאפשר פיתוח כלכלי לפתחת ניצנה.

  
 את אישור ההסכם. פה אחדהמליאה מאשרת  החלטה:

 
 
 
 ועד מקומי שדה בוקר, ועד מקומי טללים 2020דוח כספי   .7

 הוצגו הדוחות הכספיים של ועד מקומי שדה בוקר וטללים. 

 את הדוחות הכספיים פה אחדהמליאה מאשרת  החלטה:

 

 אישור שינוי מורשה חתימה בה"ס צין    .8

 רועי ליפשיץ מנהל בית הספר החליט להתפטר מתפקידו בעקבות מעבר לתפקיד אחר. אי לכך, נדרש     

לאשר את סגנית מנהל בית הספר, עינת עמר כמורשת חתימה זמנית עד לבחירתו/ה של מנהל/ת 

 חדש/ה.

נמנע בעקבות ניגוד -1נמנע, -1המליאה מאשרת את החלפת מורשה החתימה באופן זמני.  החלטה:

 עניינים.           

 

 שינוי חברי העמותה למען התושב         .9

רשם התאגידים לא אישר את חברי העמותה בעקבות ריבוי נשים. אי לכך, להלן השינויים שיש 

 דוד כהן -לאשר: במקום הילה קפלן

 אמיר אלחייק-במקום אורלי גלעד כנציגת ציבור            

  את החלפת הנציגים בעמותה. פה אחדהמליאה מאשרת  החלטה:

 

 

 עדכון תקציב ראש המועצה לאירועים .10

לפי הוראת משרד הפנים ניתן לאשר לראש המועצה תקציב שי לאירועים אליהם מוזמן. אי לכך, ראש 

 אשר מוגבל ע"י משרד הפנים.המועצה מבקש מהמליאה לאשר תקציב זה 

 תקציב ראש המועצה לאירועים. את  מאשרת פה אחדמליאת המועצה  החלטה:

 

 עדכון קוורום לכינוס וועדת מכרזים                .11

 מבקשת לשנות את הקוורום של וועדת המכרזים משישה אנשים לחמישה . המועצה               

מוטי אברג'יל שהיה חבר וועדת מכרזים, ירד מקוורום הוועדה  ויחליף את שרון מזרחי בוועדה   

 לתכנון ובנייה. 

 את שינוי קוורום כינוס וועדת המכרזים  פה אחדהמליאה מאשרת  החלטה:
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 ערן דורון

 המועצהראש 

 

  גזבר -אליעזר בן סעיד : םרש
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