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 2020/5/18  – מיום 2020#4 מס' מליאה פרוטוקול
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 מידע   .1

   – גדי ירקוני 

 סיימנו את שלב ה'חירום' במשבר הקורונה ועברנו לשגרה חדשה, בצל הקורונה.   - משבר הקורונה 

ח  "אנו כרגע עוסקים בסיכום והפקת לקחים על התמודדות המועצתית עם המשבר, בהובלת רמ"ט מל 

אירועי  במשה מורג. התמודדנו עם אירוע יוצא דופן והסיכום שלו ישמש אותנו כבסיס עבודה להמשך, 

 חירום או משבר אחרים, ובתקווה שלא נזדקק.  

הלימודים חודשו בכל מוסדות החינוך במועצה, בהתאם להנחיות משרד הבריאות והחינוך.   - חינוך  

ני מודה למנהלות מוסדות החינוך ולצוותי החינוך  החזרה לשגרת הלימודים עברה בצורה חלקה וא

 שנערכו בצורה מיטבית ומוקפדת לחידוש הלימודים במציאות משתנה ותנאים חדשים. 

ל'יום שאחרי'   אסטרטגית הקמנו צוות מתוך הנהלת המועצה להובלת תוכנית  – מחשבים שגרה מחדש 

 שבר.  ליצירת מנגנונים חדשים של עשיה, ויצירת הזדמנויות מתוך המ

אחד התחומים שנפגעו יותר מכל הם העסקים. אנו מלווים את העסקים ומובילים קמפיין   – עסקים 

בשיתוף 'מעברים' לעידוד רכישה מקומית, מעסקים באשכול. סייענו עם הקצאת שטחי פרסום על חשבון  

 . ופועלים גם לעידוד תיירות פנים 232-המועצה בעיתון ב
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המשבר בשיתוף   ל מודה להנהגות הישובים ולצח"י שפעלו איתנו לאורך כאני  –  הנהגות ישובים וצח"י

פעולה הדוק ויעיל, בניהול משותף של האירוע. ללא שיתוף פעולה זה, לא היינו צולחים את המשבר.  

הדבקה בקהילה ורמות חוסן וערבות הדדית גבוהות. לצד שמירה על בריאות   0מספר חולים נמוך, 

סקנו רבות בתרבות, יצירה וקהילה. צוותי המועצה פעלו ביצירתיות רבה  והבטחון  מצילי החיים ע 

 להתאמת ויצירת פעילויות ואירועים מותאמים למצב  המיוחד שחיזקו את החוסן והלכידות הקהילתית. 

הרב פרץ, אלון שוסטר ועמיר פרץ.   -מעוטף עזה  3בממשלה החדשה מכהנים  – נציגינו בממשלה 

עוטף בממשלות ישראל עד היום. אני מקווה שעובדה זו תסייע לנו לקידום  הנציגות הגדולה ביותר ל

לאזורנו. לא זכינו לרוח גבית בממשלות האחרונות. יש משימות רבות מול הממשלה אך   יחודיים נושאים 

ונושא המים לחקלאות   232המשך הרחבת כביש   - אני רואה שתיים מרכזיות במיוחד לקידום האזור 

 (. המחיר זלתוהו הכמות  הכפלת)

 

 - מאיר יפרח 

עברנו את משבר הקורונה בצורה טובה, עבודה טובה של מנהלי  המועצה וללא הדבקה באשכול לצד  

האתגרים, הקורונה הקרינה לא מעט דברים טובים לחקלאות. קיבלנו הוכחה כמה חשובה החקלאות  

ואיכותית. חלק מהחקלאים ניזוקו   טחון התזונתי של האזרחים, לאספקת תוצרת טריהיבישראל לב

מהמשבר, בעיקר גידולי ייצוא וירק. כחלק מהשלכות המשבר מתפתח נושא השיווק הישיר. הכניסה של  

אלון שוסטר לתפקיד שר החקלאות היא רוח חדשה ואופטימית לתחום. שוק אשכול מרקט חזר לפעילות  

פתוח באופן שוטף  במחירים סיטונאיים.   עם הפעלה של שני יזמים חדשים, תושבי המועצה. השוק יהיה

   .בואו לבקר ולפרגן 

 

 –ניר 

הישיבה הנוכחית מתקיימת באולם הקונצרטים שבאולפן המוסיקה,   – אולם הקונצרטיםב מליאה ישיבת 

 .  תוך שמירה על כללי ה'תו הסגול' אליהם אנחנו עדיין כפופים

 

 – שאילתות  .2

 נעמי סלע  -  האילת ש

המבנה התפקודי של המועצה, בשעת שגרה ובחירום. אבקש להציגו בפני חברי  לא הוצג בפנינו  .1

 המליאה. האם יש שוני תקציבי, ניהולי בשעת חירום ? 

 ניר  - ת 

. עץ המבנה הארגוני בשגרה ועץ המבנה בחירום,  1#2020מבנה ארגוני למועצה הוצג ואושר במליאה 

תחילת השנה אינו משתנה בחירום אם כי  קיימים באתר המועצה וזמינים לכולם. התקציב שאושר ב 

 לאורך השנה וכמענה לאירועים לא צפויים, ייתכנו תוספות/הפחתות תקציביות שיובאו לאישור המליאה. 

 

 אמיר פלג  -  אילתות ש

כיצד מתבטאת החלטתה הברורה של מליאת המועצה לשים את נושאי איכות הסביבה בראש סדר   .1

 המועצה ובמבנה הארגוני שמוצג למועצה ?  בתקציב  2020העדיפויות לשנת התקציב 
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 גדי   –ת 

נושא איכות הסביבה נמצא בסדר עדיפויות מרכזי של הנהלת המועצה, בהובלה משותפת של ראש  

 ל המועצה ומנהלת אגף איכות הסביבה.  "המועצה, סגן ראש המועצה, מנכ

  חכהתברואה וניתנה תוספת השנה בוצעו שינויים מבניים בתוך האגף. הוחלף מנהל  – שינויים מבניים 

: רכז איכות סביבה )תומר מהלר( שנותן מענה מתוגבר בתחום    אדם משמעותית עם מינוי תפקיד חדש

 הפיקוח וקידום פתרונות לפסולת החקלאית במועצה. 

הוקם צוות מיוחד לקידום פתרון לנושא הגזם. הצוות מורכב מהנהלת המועצה וחקלאים   -  גזם חקלאי 

הגזם   –במועצה, במטרה להאיץ פתרון ביניים ופתרון קצה לאחד האתגרים הגדולים של המועצה 

 החקלאי.  

כחלק משיפור כולל של שירותי המועצה ובראשם תחום איכות הסביבה, הוקם מוקד   – מוקד אשכול 

. השירות כולל מעקב אחר ביצוע וטיפול של האגף  24/7למועצה שנותן מענה לפניות תושבים חדש  

הרלוונטי ומרכז את הנושאים העולים מהשטח לצורך המשך טיפול ופתרון ממוקד. אגף איכות הסביבה  

 עובד בשיתוף פעולה הדוק עם המוקד.   

תי. חלקו להכנת תוכנית וחלק אחר לקידום  השנה יועד תקציב ייחודי לנושא חינוך סביב –חינוך סביבתי 

₪. במסגרת זו החל סקר    150,000פרויקטים לקידום מודעות והמעורבות בתחום איכות הסביבה בסך 

ומיפוי מושלם בימים אלו. יובא להנהלת המועצה והועדה לאיכות הסביבה וממנו יגזרו הפרויקטים  

 , בריאות, חינוך, דוברות והסברה( בשיתוף אגפים ומחלקות נוספות במועצה )מרכז קהילתי 

כחלק מקידום כולל של נושא איכות הסביבה הוכן קמפיין הסברה מועצתי הקמפיין לא   –  קמפיין הסברה

יצא לפועל עד כה בשל משבר הקורונה ששינה את סדר היום ואילץ מעבר לניהול חירום. הקמפיין עובר  

 יר בימים הקרובים.    והתאמות בימים אלה לתקופה הנוכחית ואמור לעלות לאו 

ספת תקציבית לאגף, למכלול נושאים, כמו חינוך סביבתי, פיקוח ווטרינריה.  השנה ניתנה תו -  תקציב

 זאת לצד תקציב ממשלתי רחב היקף שהמועצה גייסה לקידום הפתרון לגזם החקלאי. 

 

מהם הצעדים שמתכוון ראש המועצה לנקוט מבחינה התקציבית וארגונית על מנת להוביל לשיפור   .2

 בתפקודו של האגף לאיכות הסביבה ? 

 גדי   –ת 

יועץ ארגוני המתמחה בליווי ארגונים   -לצד השינוי המבני, המועצה לקחה שירותיו של איש מקצוע  

גדולים ורשויות מקומיות כדי לבחון את מערך האגף ולאתר מוקדים הזקוקים לחיזוק, או שינוי, כדי  

 ובים. להיטיב את מכלול השירותים הניתנים על ידי האגף. התהליך החל וימשך בחודשים הקר

ותברואה( נוצרה   טרינריה בנוסף, עם יציאתם לגמלאות של שני עובדים מרכזיים וותיקים באגף )ו

 הזדמנות ליצירת שינוי וחדשנות בתחומים אלה שמיושמת בימים אלה.  

 

 מהם בעיניו הכשלים המרכזיים של האגף ?  .3

 גדי   –ת 

מורכבים וייחודיים למועצה  איני מקבל את הקביעה שיש כשלים באגף. האגף מתמודד עם אתגרים 

כשלנו, ובראשם: פסולת חקלאית שעד היום לא השכילה המדינה לייצר מענה ראוי והולם. אתגר  

 הזבובים שנמצא על סדר היום המועצתי ותופעת כלבים משוטטים. כל הנושאים נמצאים בטיפול הדוק 
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 ?  2020מהם מדדי ההצלחה/כשלון שקבע לעצמו בהקשר לאגף ותפקודו לשנת  .4

 גדי  - ת 

המועצה התחייבה להציג סט מדדי הצלחה שתהיה צמודה לתוכנית תקציבית לשנה זו. עקב משבר  

הקורונה ושינוי מהותי בסדר היום המועצתי, הדבר טרם בוצע. חשוב לציין כי עד היום לא פעלה  

והיעילות   המועצה במסגרת תוכנית עבודה הכוללת מדדי הצלחה. המועצה רואה ומקבלת את החשיבות

במתכונת זו ותפעל ליישם לשנת התקציב הבאה. לצד זאת חשוב לציין כי מרבית האגפים והמחלקות  

הכינו סט מדדי הצלחה בתוכנית העבודה האגפית/מחלקית, כולל האגף איכות הסביבה. אין כל מניעה  

 להציגם לפי בקשה.   

 

 - )מליאה בזום(   6/4/20מיום  3#2020אישור פרוטוקול מליאה  .3

 . שנערכה בזום 6/4/20מיום   3#2020ניר מבקש מהמליאה לאשר את פרוטוקול מליאה 

 

 

 

 -  שנערכה בזום  3#2020החלטות שהתקבלו במליאה   אישורר  .4

 ל ספק,  ולאור אי בהירות באשר לתקפותן של החלטות מליאה שהתקבלו בזום, ולמען הסר כ

 כלהלן :  שנערכה בזום   3#2020ל סט ההחלטות שהתקבלו במליאה ו ר את כרניר מבקש מהמליאה לאש 

 

 3#2020-21-1 החלטה מס'

 . ZOOM-ב  3#2020את קיום ישיבת המליאה   מליאת המועצה מאשרת פה אחד

 3#2020-22-1 החלטה מס'

 . 23/2/20מיום  2#2020את פרוטוקול   מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות

 3#2020-23-1 החלטה מס'

,  443, 593, 1014, 1237, 1236, 1235) את רשימת התב"רים מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות 

 ( המצ"ב, ההצבעה היתה על כל תב"ר ותב"ר בנפרד. 611, 1027, 1107, 1168

 3#2020-24-1 החלטה מס'

  בריכה  עבור ש.ח מיליון 1.5מיליון ש.ח. ) 4.0קבלת הלוואה בסך  מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות

 שנים,     15או  12(. לתקופה של סולאריים ם למתקני תוספת  עבור  ש.ח   מיליון 2.5-ו  בחלוציות 

 . 3%בתנאי ריבית מקס' של פריים או ריבית קבועה 

 3#2020-25-1 החלטה מס'

 . אש"ח 200 בסך הקורונה לארוע מיוחדות  להוצאות   מסגרת מליאת המועצה מאשררת ברוב קולות 

 3#2020-26-1 החלטה מס'

  עבור   הקורונה בארוע   הפגה ערכות   לפרוייקט  אש"ח  200 הקצאת מליאת המועצה מאשררת ברוב קולות 

 שבמועצה.  הישובים  32

 3#2020-27-1 החלטה מס'

  הדדית  לעזרה "הקרן למטרת אשכול  תושבי למען  בעמותה תמיכהמליאת המועצה מאשרת ברוב קולות 

 . אש"ח  100  בסך " 2020 פסח

 20#204-30-1 החלטה מס'

 שנערכה בזום.  6/4/20מיום  3#2020פרוטוקול את   ברוב קולותמליאת המועצה מאשרת  
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 3#2020-28-1 החלטה מס'

 הממשלה.  משרדי  ע"י  שנונחה כפי  לעסקים, בארנונה  הנחות  מתן מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות

 3#2020-29-1 החלטה מס'

   לעסקים, ארנונה תשלומי של דחיה   מתן ברוב קולותמליאת המועצה מאשרת  

 הממשלה.  משרדי  ע"י   שנונחה כפי

 

 

 

 

 –  חילופין במליאה  .5

 במליאה.   חילופין אין   -  לדיון עלה   לא הסעיף         

 

 –  ועדים מקומיים  .6

 סמכויות.  להאצלת  הוועדים בקשות  גם   כמו מקומיים,  וועדים תקציבי  לאשר  המועצה ממליאת  מבקש  ניר        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –  תב"ריםאישור  .7

 כבי מבקשת מהמליאה לאשר את רשימת התב"רים כלהלן : 

 18.5.20תב"רים למליאה 

 הפרוייקט  ישוב  מס'
סכום ב ₪  

 שאושר 
הגדלה  
 ₪  -הקטנה ב

 סה"כ  

1202 
כרם  
 שלום 

 1,800,000 1,700,000 100,000 בינוי כיתות גן חדש-כרם שלום 

 1202מימון 
₪ )הגדלה ב   1,011,195 - המועצה ₪ )חדש(, קרנות  788,805 - משרד החינוך 

911,195  )₪ 

 1202הסבר 
השתתפות הקרן בשלב זה היא לצורך התחלת העבודות ואישור משרד החינוך. צפוי  

אלף   150, ותרומה בסך 50% - מימון נוסף לפרויקט: ממשרד החינוך הגדלה של כ 
 דולר. סכום התבר נקבע על פי תוצאות אומדן.  

 20#204-31-1 החלטה מס'

 שנערכה בזום,   3#2020כול ההחלטות שהתקבלו במליאה את  ברוב קולות רת רמליאת המועצה מאש

 . 3#2020-29-1עד כולל החלטה  3#2020-21-1החל מהחלטה 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 20#204-32-1 החלטה מס' 

 תקציבי הוועדים המקומיים,  את    מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות

 כמו גם את בקשות הוועדים להאצלת סמכויות כלהלן : 

 סמכויות.  האצלת  גם  כמו ש.ח 000382, ע"ס 2020  תקציב  –  אבשלום מקומי  ועד  .1

 סמכויות.   האצלת גם  כמו ש.ח  508,000 ע"ס   1920 תקציב  -  נצרים  בני מקומי  ועד  .2

 .   סמכויות  האצלת גם  כמו ש.ח  508,000 ע"ס   2020 תקציב  -  נצרים  בני מקומי  ועד  .3

 .  סמכויות  האצלת גם  כמו  ש.ח 450,000 ע"ס 1920 תקציב -  נווה מקומי  ועד  .4

 .  סמכויות  האצלת גם  כמו  ש.ח 445,000 ע"ס 2020 תקציב -  נווה מקומי  ועד  .5

 .   סמכויות האצלת  גם  כמו  ש.ח 670,000 ע"ס 2020 תקציב  -  עוז   ניר מקומי  ועד  .6

 .   סמכויות   האצלת גם כמו  ש.ח 391,069 ע"ס 1920 תקציב  -  סופה  מקומי  ועד  .7
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 3,800,000 הרחבת הישיבה בנווה נווה 1030
3,744,662 

3,800,000 
-3,744,662 

 1030מימון 
  ₪3,744,662 )הקטנה ב  55,338 - ₪, קרנות המועצה   3,744,662 - משרד החינוך 

  )₪ 

 4,000,000 הרחבת האולפנה בנווה  נווה 1031
3,434,844 

4,000,000 
-3,434,844 

 1031מימון 
  ₪3,434,844 )הקטנה ב  565,156 -₪ קרנות המועצה    3,434,844 - משרד החינוך 

 )₪ 

 מועצה  1239
- חיזוק החוסן האזרחי בעוטף עזה

 פסולת בניין -איכות הסביבה
0 1,332,989 1,332,989 

 ₪   1,332,989 -משרד להגנת הסביבה   1239מימון 

 36,682,935 4,079,545 32,603,390 22011בית ספר יסודי  מועצה  1138

 1138מימון 
₪    1,458,593  - ע"ס תקבול(,   תרומות -)חדש ₪   35,128 - משרד התחבורה 

₪(, מפעל   ₪2,585,824)הגדלה ב  6,998,432-ע"ס תקבול(, משרד החינוך-)חדש 
 ₪  12,000,000 -₪, הלוואה   16,190,782  - הפיס 

 40,965,206 3,036,290 37,928,916 22010בית ספר יסודי חדשני  מועצה  668

 668מימון 
  -₪(, מפעל הפיס    ₪3,036,290 )הגדלה ב   20,037,350 -משרד החינוך 
 ₪  4,166,704 -₪,  קרנות המועצה  6,000,000 - ₪, הלוואה  10,761,152

 17,700,461 1,110,000 16,590,461 אולם חוגים ממוגן  מועצה  571

 571מימון 
  - ₪(, החטיבה להתיישבות  1,110,000ש"ח )הגדלה ב  7,712,000 -  מ.השיכון
  - , קרנות המועצה ₪2019 תקציב פיתוח   5,485,325  -₪, משרד הפנים   900,000
 ₪  3,388,461 - ₪, קרן היסוד 214,675

 3,715,700 3,715,700 0 יחד  93עבודות פיתוח - מבטחים מבטחים  1238

 ₪    3,715,700 -משרד השיכון   1238מימון 

 109,997,291 14,974,524 95,022,767 סה"כ:     

 

 

 

 

 

 :   התברים לנושא  הערות 

 . הסביבה   איכות וועדת  עת יליד  ויועברו  בתב"ר,  המתוכננות הפעולות  שיפורטו  סוכם –  9123 תב"ר  •

 

 

 20#204-33-1 החלטה מס'

 רשימת התב"רים המצ"ב,  את    ברוב קולותמליאת המועצה מאשרת  

 ההצבעה היתה על כל תב"ר ותב"ר בנפרד. 
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 -   המועצה  לוועדות  נציגים בחירת  .8

  לצורך  השונות, המועצה לוועדות להתמנות  מועמדותם את  להציע  מליאה  לחברי  קורא לקול  בהמשך

 . מועמדותם  את  שהציגו   המליאה  חברי  כול   את  לאשר  מהמליאה  מבקש  ניר  הוועדה,   חברי  מספר   השלמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 –  מועצתית  חינוך  וועדת הרכב  .9

  למבנה דרישה  עלתה  מועצתית.  חינוך  וועדת  להקים במטרה  כה עד  שנעשו  המהלכים  את הסביר  ניר

  להוסיף  הוצע  המליאה, ע"י נבחרו כבר  הוועדה  שחברי  העובדה  לאור  המועצות.  לצו  תואם שיהיה  וועדה

  זכות  ללא  משקיפים  של  לסטטוס  הוועדה  מחברי  חלק  ולהעביר מליאה,  חברי  2 עוד  הוועדה  להרכב 

 בוועדה. ההצבעה  זכות  בעלי  כלל  מבין מליאה  חברי  50% של  יחס  על  מור לש ובכך  הצבעה, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :   חינוך וועדת  לנושא  הערות 

 הקרובים.  בימים  יפורסם החינוך  לוועדת  נוספים  מליאה חברי 2 למינוי  קורא  קול •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20#204-34-1 החלטה מס'

 את הצטרפותם של חברי מליאה לוועדות המועצה כלהלן :   ברוב קולותמליאת המועצה מאשרת  

 רותם בוקסבאום, דני ברזילי.  –הנהלת המועצה  .1

 בר חפץ, ידידיה הוכמן.  – הוועדה החקלאית  .2

 דנה אדמון.  – וועדת מלגות  .3

 

    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 20#204-53-1 החלטה מס'

 :   כלהלן המועצתית  החינוך וועדת  הרכב את  ברוב קולותת  רמליאת המועצה מאש

 גדי ירקוני, רבקה בן ארי, מזל ערוסי, רונית בן רומנו,   – חברי מליאה בעלי זכות הצבעה . א

 חברי מליאה נוספים שייבחרו ע"י המליאה.  2

 אבי יאנוס, שגיא ארד, איילת בן דהן, לילך שמיר,   – חברי וועדה בעלי זכות הצבעה . ב

 אושרי שרעבי, הדס זנזורי. 

 רט, קרולינה ארם,  זמירה בן יוסף, טלי וינג  –  חברי וועדה משקיפים )ללא זכות הצבעה( . ג

 דגנית לבנון, דלית קוטלר. 
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 –  באשכול  דתי ממלכתי  בי"ס .10

  הוצג   בהנהלה   שהתקיים   בדיון   . 4/5/20  בתאריך   שהתקיימה   3#2020  המועצה   הנהלת   בישיבת   עלה  הנושא 

  המועצה   בתחומי  שיוקם  מעורב,   דתי  ממלכתי  בבי"ס  א'   כיתה   הקרובה  בשנה"ל   לפתוח  הורים   של  רצון   שקיים

  תלמידים.  30-כ של  התעניינות  קיימת  השנה  להיפתח שעתידה  א'  לכיתה  . "הבשור  יובלי " במתחם  וימוקם 

     הקרובה".   בשנה"ל   מעורב  דתי   ממלכתי   בי"ס   לפתיחת  לפעול "  :   למליאה   להמליץ  החליטה  המועצה   הנהלת

 :  כלהלן  להחלטה חלופות  2 התגבשו ובסיכומו משתתפים,  ורב   ארוך  דיון  התפתח המועצה,  במליאת

 הקרובה.  בשנה"ל  מעורב  דתי   ממלכתי בי"ס לפתיחת  לפעול   – 1 חלופה

 . הבאה בשנה"ל  מעורב דתי  ממלכתי  בי"ס  לפתוח  במגמה תהליך  לקיים   – 2 חלופה

 

 

 

 

 

 :   מעורב דתי  ממלכתי  בי"ס  לנושא  הערות 

 . 2021-בינואר  הנדרשות ההחלטות  לקבלת   ולהתכוונן  לתהליך, מיידית  להיכנס  שיש  הוסכם •

 

 

 

 

 

 

 

 

 29/6/20 :  בתאריך אושר 

 

 מנכ"ל המועצה  – ניר ים 

                               

 20#204-63-1 החלטה מס'

 , ומחליטה :  2, את חלופה (5-, נמנעים10-, נגד 15-מליאת המועצה בוחרת ברוב קולות )בעד 

    בי"ס ממלכתי דתי מעורב בשנה"ל הבאה. "לקיים תהליך במגמה לפתוח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


