








סכום שינויתיאור כרטיס
הגדלה/ 
הקטנה

מצב סעיף 
סכום שינויתיאור כרטיסלאחר השינוי

הגדלה/ 
הקטנה

מצב סעיף 
מחלקהלאחר השינוי

       1,058,000-הקטנה       24,000-הוצ' שכר עבודה- הנהלה          24,000הגדלה        24,000פתיחת כרטיס חדש הוצאות לקניית שירותים- הנהלה
          250,000-הגדלה     250,000-הוצ' שונות ובצ"מ מנהלה        250,000הגדלה      250,000פתיחת כרטיס חדש הכנסות מרשויות- שונות

       2,215,286-הגדלה     175,000-הוצ'' השאלת וטרינרים-קניית שרותים-וטרינריה
            53,000-הגדלה       52,000-הוצ' שונות וטרינריה -חירום קורונה

          116,000-הגדלה       20,000-הוצ' דלק - וטרינריה
          264,200-הגדלה       66,000-הוצ' השכרת רכב - וטרינריה
          987,043-הגדלה     100,000-הוצ' שכר עבודה - וטרינריה

     12,126,816-הגדלה  5,513,136-הוצ' רהט - פסולת
          682,525-הגדלה     220,525-הוצ' שכר עבודה פסולת רהט - פסולת

6,420,661   -6,420,661  

הכנסות רהט - פסולת   5,733,661

הגדלה      413,000הכנסות מ.א אשכול - וטרינריה

הגדלה

413,000        

פסולת

מנהלה

וטרינריה

12,413,478   



ישיבת מועצת האיגוד

פ"ג אייר תש"י
7/5/2020





אישור פרוטוקול ישיבה קודמת1.

ימי קורונה–עדכונים על הנעשה באשכול 2.

הצגת כיווני פעולה לאור המשבר3.

אשרור הצטרפות נתיבות ואשכול לשירות הווטרינרי4.

עדכון תקציב5.

:סדר יום



אישור פרוטוקול ישיבה קודמת

ישיבת  

מועצה

1/3/2020

19.12.2019–קודםפרוטוקולאישור1.

:המשרותאישור2.

.aל"מנכמשכר45%-גזבר

.bל"מנכמשכר46.5%-פסולתאגףמנהל

.cלשנה168,000₪-(לקיה)פסולתפקח.

.dלשנה170,000₪-וטרינריפקח.

('אנספח)ב"המצהטבלהי"עפרים"תבאישור3.

.חתומההרשאהבקבלתמותנהחתוליםהתרבותצמצוםר"תב

:התקשרויותהגדלת1.

.a40%שלעלייה."מקיימתחברהיוצרים"-סתיויובל

.bמחדשהצעותלנוהלהבאהבשנהלצאתיש.עלייה50%-כ-קקדו.

בשנתייםנוספותרשויותלצרףלאהמלצהלצדלקיההצטרפותאשרור2.

.הקרובות

https://6f6fa7e8-a70d-4773-bdcc-9a45b25772e5.filesusr.com/ugd/80ba48_b85de85de7df43e6bd1113c0dac2a860.pdf


באשכול" קורונה"ימי 

קידום משימות שגרה1.

פתרונות  לצרכי שעת חירום2.

"תקופת פוסט המשבר"פיתוח מהלכים ל 3.



קידום משימות שיגרה-ימי קורונה באשכול  
אגף מוניציפלי

התקשרות עם תאגיד טיפול פסולת אלקטרונית-פסולת1.

לקמפיין הסדרת  ץ"יחהתקשרות עם משרד -פסולת בנין 2.

מערך בקרה טכנולוגי ופתרונות מוקד

איסוף פסולת ביתית-פסולת3.

הצגת תוצר ראשוני פסולת חקלאית-פסולת 4.

מכרזי  , אימוצים, הפעלת כלביות, שירות לתושב-וטרינריה5.

א"כ

אגף אסטרטגיה ופיתוח כלכלי

גיבוש מיזמים להגשה–תכנית המראה 1.

קידום מנוע צמיחה תעשיית מדיה2.

תיירות ברהטלפרוייקטורפרסום דרושים 3.

עבודה עם פורום מקדמי עסקים4.

אגף חברה

השתלמות מנהלים, הכשרות-מוזיקה1.

החלפת מערכת  , מרכז קהילה טכנולוגית-דיגיטציה2.

וטרינריה

הפעלת מגמת פיזיקה אזורית חברה  - STEMחינוך3.

קידום הקמת  , אזורי STEMקידום קמפוס , בדואית

.ריזמןשוורץ 

הכשרות, סדנאות, שיחות ייעוץ-+ 60אפ 4.

מנהל וחברי צוות" הזירה"גיבוש צוות חדשנות -



-ימי קורונה באשכול 
פתרונות לצרכי שעת חירום

.אספקה ופיזור של ציוד הגנה לרשויות, רכש1.

(אלף דולר10גיוס , עסקים100מעל )שלב א פורטל –נגבמרקטהקמת קהילת עסקים  2.

100, כניסות366)הקמת מוקד ודף אינטרנט ייעודי עבור אזרחים ותיקים  -+ 60אפ 3.

(.עשרות משתתפים במספר מפגשי רשת, חדשים לזוםיוזרים

רשויות 4, משתתפים40–ברשויות ובאשכול zoomהכשרה וסיוע בהטמעת מערכת 4.

.הדרכות פרטניות למשתמשים20, יוזריםקיבלו 

מיפוי מוקדי החירום של הרשויות5.

הקפאת התקשרויות נדרשות, התאמת ההתנהלות הפיננסית למצב6.



-באשכול  " קורונה"ימי 

"פוסט המשבר"פיתוח מהלכים לתקופת 

אזור שיודע לשלב למידה מקוונת חדשנית לצד למידה  1.

ובחירוםבשיגרהרגילה 

בדגש על עסקים קטנים ובינוניים-חיזוק כלכלה מקומית2.

https://westnegev-my.sharepoint.com/personal/uri_westnegev_org_il/Documents/אשכול%20%20נגב%20מערבי%20שיתוף/מועצת%20האיגוד/ישיבות/2020/1.3.20/חומרים/מצגת%20חשיפה%20ורתימה%20למועצת%20האשכול.pdf


"פוסט המשבר"פיתוח מהלכים לתקופת -באשכול  " קורונה"ימי 

נגב מערבי כמרחב חינוכי חדשני, למידה מקוונת

ללמוד ולבחון מודלים שונים של מערכות למידה המשלבות בין למידה פרונטלית  -המטרה
ומאפשרות הקניית ידע ומיומנויות  21מקדמות למידה מותאמת למאה ה, למקוונת

.המותאמות לשוק התעסוקה המתחדש

:את הנושא נבחן לאור מספר היבטים
בימים אלו האשכול בוחן רכש משותף של מחשבים תוך -מחשוב ואינטרנט -תשתיות.1

.מימון ביניים לרשויות שיציעו למשפחות לרכוש מחשבים במחיר טוב
יצירת תשתית פדגוגית הכוללת פיתוח מקצועי לצוותי החינוך בנגב  -פדגוגיה מותאמת.2

.יצירת כלים, פיתוח פדגוגי, קהילות מורים. המערבי
,  מסגרות למידה, הגדרת מגמות, התאמה של הלמידה לנגב המערבי-מנגנונים.3

.והתנסותשגרות  

https://westnegev-my.sharepoint.com/personal/uri_westnegev_org_il/Documents/אשכול%20%20נגב%20מערבי%20שיתוף/מועצת%20האיגוד/ישיבות/2020/1.3.20/חומרים/מצגת%20חשיפה%20ורתימה%20למועצת%20האשכול.pdf


"פוסט המשבר"פיתוח מהלכים לתקופת -באשכול  " קורונה"ימי 

בדגש על עסקים קטנים ובינוניים-חיזוק כלכלה מקומית

מיסוד פורום מקדמי עסקים•

פתרונות שינוע  , שיווק משותף–יצירת קהילת עסקים אזורית •

'הכשרות וכו, חבילות שירות, חיזוק מסחר מקוון, והפצה

השקת מטבע אזורי דיגיטלי•

מיזם הכוונה וסיוע לעסקים בינוניים•

https://westnegev-my.sharepoint.com/personal/uri_westnegev_org_il/Documents/אשכול%20%20נגב%20מערבי%20שיתוף/מועצת%20האיגוד/ישיבות/2020/1.3.20/חומרים/מצגת%20חשיפה%20ורתימה%20למועצת%20האשכול.pdf


הצטרפות נתיבות ואשכול לשירות 
אשרור-הווטרינרי 

עדכון ובקשה בנושא לכידת נחשים-ואם כבר וטרינריה



עדכון תקציב–כספים 

https://westnegev-my.sharepoint.com/personal/uri_westnegev_org_il/Documents/אשכול%20%20נגב%20מערבי%20שיתוף/מועצת%20האיגוד/ישיבות/2020/7.5.20/עדכון%20תקציב.xlsx


אדםמכרזי כח

גזבר1.

וטרינר2.

פקח וטרינרי3.


