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)בין המועדון לבית הספר( בגבעות   902, יצאה המועצה למכרז על תכנון אדריכלי לשטח 2020במהלך מרץ  

התבשרנו בישיבת   22/4 - בר. משרדו של אביחי כהן היה אחד המשרדים שהגישו הצעה למכרז. בתאריך ה

ם פנינו מספר פעמים עם המועצה  מטה מול מטה עם המועצה כי אביחי זכה במכרז.  במהלך השבועות הבאי

 לסיים את תהליך ההתקשרות מול אביחי על מנת שנוכל להתחיל עימו את התכנון אז זה טרם קרה. 

 המכרז הועבר לחתימת היועצת המשפטית ולוועדת ההתקשרויות במועצה.  

 בחברת ועד.   נבחרה  22/5 -למאי הכריזה ועדת קלפי על בחירות לועד ובילי כהן הגישה מועמדות.  ב 8 -ב

פנתה היועצת המשפטית לאביחי ולבילי והסבירה להם כי היא לא יכולה להעביר את המכרז לוועדת    10.06ב 

 התקשרויות , מחשש לניגוד עניינים ) עפ"י הוראות החוק במשרד הפנים(.

לפני  , מכיוון שאביחי זכה במכרז חודש לפני הכרזה על בחירות בגבעות בר והודעה זאת הפתיעה מאוד 

לאחר בדיקה עם גורמים משפטיים , בילי החליטה כי היא פועלת לפי הוראת  שבילי נבחרה לוועד המנהל . 

 החוק ומשעה את עצמה מן התפקיד לאלתר. 

 ועדת קלפי הכריזה על פרישתה של בילי ועל כניסתו לוועד של צביקה טרבלסי.  

 מסקנות: 

המועמדים לחברות בועד או בוועדת ביקורת, כי אין    על ועדת קלפי לוודא ולבדוק )טרם בחירות ( עם כל .א

 שמעון, או ניגוד עיניינים אחר.  שום קשרי עבודה )להם או למשפחתם(, עם מועצת בני

 על הוועד היה לצאת בהודעה משותפת עם בילי ואביחי בדבר הסיבות לפרישתה של בילי מהוועד .  .ב

והוא אינו גוף  תשלומים של המועצה לספקיה העברת מאחר שלוועד אין השפעה על מכרזי המועצה, על  .ג

 מנהל או מפקח או מאשר עבודה כזו או אחרת של המועצה. ניגוד העיניינים לא היה ועודינו אינו ברור.  

 הועד מכבד את הוראות החוק ומבין את החלטתה של בילי ואביחי להישמע להוראות אלה .  אולם

 

 

 



 

 

 : תקציב הגנים .3

 צוות ניהול גנים מתמודד השנה עם אתגרים רבים בהכנת התקציב.  .א

 נתון שמקטין את ההכנסות לגנים. – 118  -ירידה בכמות הילדים ל (1

  , חלקם בשכר חלקם בציוד,ליקויים שוניםמפקחות התמ"ת הוחלפו בקפדניות יותר והצביעו על   (2

 שתיקונם יבוא לידי ביטוי בתקציב הגנים לשנה הבאה. 

 )לפי  החלטת מליאה(. מהמנה  10%  -ים, משרד החינוך, ואין הכנסות לגנים מלבד הכנסות ההור (3

 אושרית הציגה את תקציב הגנים על כל סעיפיו ובפירוט רב.   .ב

 צוות ניהול גנים עדכן את מחירי הגנים בהתאם למנגנון עליית המחירים שנקבע באסיפה הכללית.  (1

ועידכוני שכר   נמוךילד שמושפעת בעיקר ממספר ילדים -התקציב מצביע על עליה בעלות הגנים פר  (2

 לפי הנחיות התמ"ת.  

צוות ניהול גנים הצביע על הקושי התקציבי שעשוי להתקיים, ללא מספר שינויים נדרשים לשמירה   (3

 על רמת מחירים התואמת למנגנון המחירים. 

 החלטות שתקבלו  .ג

 מלהבים.  מסביבית הישוב לילדים  גני התמ"תות ע"י פתיחת הגדלת הכנס לבחון  (1

הגדלת הכנסות ע"י מכירת מזון לחינוך החברתי או לחילופין לילדים שלא הולכים לחינוך   לבחון  (2

 החברתי.  

. )ייצר גם 2021ובהחלט בתקציב  2020. עוד בתקציב 20% -ל מהמועצה הגדלה המנה לבחון  (3

 דינה תבדוק מול נטע לי.   שוויוניות בחלוקת המנה לשכבות הגיל השונות בישוב(

ימכרו  ש"ח ו 9500הגנים יקנו שירותים מהאגודה בסכום של ש באופן  שינויים בתקציבלבחון  (4

לרכוש באותו הסכום מהוועד   ש"ח בעבור אחזקה )במקום 2000שירותים לאגודה בסך של  

 דינה תברר אם הדבר בר ביצוע.  המקומי(. 

 

 מעבר לגנים החדשים:  .4

הגנים נבנו לפי תקן של התמ"ת ואמורים להיות מצויידים על פי אותו התקן. לכן, אין הרבה ציוד שניתן   .א

 להעביר מהגנים הישנים לחדשים. 

)כסאות שולחנות,  מחסנים וציוד לכל גן,  וילונות  מטבח, פרקט, ת:כוללהיידות על פי התקן עלות ההצט .ב

 אלף ש"ח.   230על   תעומדשידות החלתלה פינות משחק וכו'(  

 המקור התקציבי לסכום זה אינו ברור. נצח תפגש עם ראש המועצה לבחינת הסוגיה.  

ברה אם ניתן  דינה תבדוק מול הח  –שירות המזגנים "אסקו" צריך להפסק עם סיום השימוש בגנים  .ג

 לבטל/להקפיא תשלומים כל עוד הגנים אינם בשימוש.  

 

 ועדות: מהעדכון  .5

 עידכון  רפרנט  ועדה 

הוצבו המתקנים בפארק האתגרי. החלו בעבודות לשינוי מקום המים   נצח  בינוי 

 לחירום. החלו עבודות לחשמל בפארק.  

לא עם מפגש חינוך במועצה, לא עם גיוס לוועדות, לא עם   – אין התקדמות  נצח  חינוך 

 סקר חוגים. קיבלנו יחד עם כל התושבים את תוכנית הקיץ. 

 עוד משפחה בהליך קליטה בישוב.    קליטה 

 מתארגנים לטיול משפחות וארוחת בוקר ישובית.   שני  קהילה 

 הוצבו גדרות בטיחות מעל איזורים מסוכנים בואדי.   שני  בטיחות 



 צביקה קיבל להיות רפרנט במקום זיו של ערבות הדדית.   צביקה  ערבות הדדית 

 צביקה קיבל להיות רפרנט במקום בילי של הבטחון.   צביקה   ביטחון 

 אין  זיו  מסורת 

 פינוי המטמנה מרהט ממשיך. זיו  איכות הסביבה 

 עידכון כאמור מעלה  אושר ניהול גנים 

 

 

 ; דיווח מצוותים יעודיים  .6

 

 עידכון  נציג  צוות 

בהמשך לדיון שהתקיים בביהמ"ש, החל מו"מ על נוסח הסכם בין גבעות   זיו  וותמ"ל /מחלף

 בר לבין רשות הבדווים ועיריית רהט. 

ואדריכל  נערך כנס בריכה בהשתתפות ראש המועצה    17/6  -ביום רביעי ה נצח/ בורבא  בריכה 

משפחות   30 - הבריכה והוצגה התוכנית הכלכלית. כבר במעמד זה חתמו כ

רבים אחרים לקחו את    תחייבות השתתף בהקמת הבריכה. תושביםעל ה

המסמך הביתה לעיון וחתימה. החל משבוע הבא יחלו סידרת פגישות של  

 צוות הבריכה עם תושבים שמתלבטים על מנת לתת מענה לכל אחד ואחת.  
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