פרוטוקול מליאה מס' 5/2015
מיום 15.6.2015
נוכחים:
גדי ירקוני ,יפרח מאיר ,דואק אלברטו ,גרין סילביה ,אלי אהרון ,קראוניק
סיגל ,דבורי אייל ,צמח דורון ,גליקסר שלמה ,משה טל ,ספקטור שמואל ,אוזן
אליהו ,קליין זהבה ,ווקרט פליקס ,אור מוטי ,קסטרשטיין אברהם ,מרציאנו
דוד ,וולזני בני ,רובין השי ,סיגל פביאן ,חנצ'ס יחזקאל ,שנהר אליעזר ,שטרן
שלמה ,פרידמן ראובן ,שמעיה אלי ,אטלי מיכל ,אלמסי ארז ,המאירי חיים,
רן גויטע ,אילני שלמה ,פלטין אלי ,רביבו קובי.
מתנצלים:
בן ארי רבקה ,וילר דני ,פזיק דני ,גל נועם.
חסרים:
אגרוביץ אייל.
נציגי מ .הפנים:
מר אבי הלר מנהל המחוז,
מר ערן בן ישי מנהל הבחירות.
נוכחים קבועים:
מורדי ביטון -מזכיר המועצה.
כבי שקולניק – גזברית.
יפה בוקובזה –מנהלת חשבונות ראשית.
זנטי יהודה -מבקר המועצה.
יפעת ליפנר -דוברת המועצה.
יעל אלמקייס -מנהלת הלשכה.
על סדר היום:
.1
.2
.3
.4

דיווח מנהל הבחירות מר ערן בן ישי-בחירות לראש הרשות.
הצהרת אמונים של ראש הרשות לפי סעיף  35ג'.
אישור בעלי זכות חתימה.
הוספת סעיף אישור משרת נהג אישי לראש המועצה.

מורדי ,אני רוצה להודות למנהל המחוז מר אבי הלר ,לערן בן ישי מנהל
הבחירות ,לאנשי מ .הפנים במחוז ,לוועדת הבחירות ,חזי ,חווה ,דורית,
נאווה ולמזכירת הועדה בת שבע .על עבודתם המקצועית ,על ההתארגנות
המהירה ,על היחס וההשקעה בהכנות ליום הבחירות.
יום הבחירות עבר בצורה חלקה ללא תקלות וזה היה בזכותכם ,על כך
תודה רבה.
 .1אבי הלר מנהל מחוז דרום מ .הפנים:
אדוני ראש המועצה האזורית אשכול גדי ירקוני מאיר יפרח ס.ראש
המועצה נציגי הישובים ערב טוב.
הזכות לבחור הינה אחת המאפיינים של הדמוקרטיה הישראלית
אחת ל 5-שנים נקבע ע"י המחוקק תינתן לציבור הזכות להחליט מי ינהל
את ענייני המועצה והישובים.
במקרה שלנו חל שינוי כאשר חיים ילין החליט להתמודד ולהיבחר כחבר
כנסת .וכתוצאה מכך ערכנו בחירות מיוחדות לראשות המועצה ב 2-ליוני
.2015
מערכת הבחירות ברשויות הינם באחריות משרד הפנים ,שר הפנים
ממנה מנהל בחירות שמתפקידו לנהל את מערכת הבחירות בסיוע נציגי
הרשות המקומית.
באשכול מונה ערן בן ישי על פי הנתונים שבידי התנהלה מערכת
הבחירות בצורה מקצועית ותקינה והתוצאות משקפות את רצון
התושבים .אני מודה לערן בשם הנהלת המשרד ובשמי על ביצוע משימה
זאת בצורה מקצועית ותקינה ולכל צוות המועצה שסייעו.
תוצאות הבחירות לרשות,
גדי ירקוני
51.02% 2411

אורי נעמתי
44.39% 2098

רן גויטע
4.59% 217

ברצוני להודות לחיים ילין על פועלו כראש המועצה במרוצת השנים
על פועלו בשיפור המצב הדמוגרפי ,קידום פיתוח שתיות ,פיתוח מקורות
הכנסה ופרנסה ,בינוי מוסדות ציבור הערכות המועצה והישובים למצבי
חירום ,חיזוק החוסן הקהילתי ועוד...
על כך תודתנו ,אנו מאחלים לך חיים הצלחה בדרך שבחרת.
לך ראש המועצה הנכנס ,מר גדי ירקוני אנו מאחלים הצלחה במילוי
תפקידך ביחד עם תושבי המועצה.

מאיר יפרח :עברנו מערכת בחירות הגונה .ביני לבין גדי התקיימו שיחות
טובות ואנו שמים מאחור את כל חילוקי הדעות שהיו במערכת הבחירות
ומטרתנו לצעוד קדימה ,חובתנו היא שרות לכלל התושבים.
אני רואה את עצמי שותף לגדי בעשייה ,יש לנו משימות רבות לקידום
הישובים :המשך בניית החלוציות ,צמיחה דמוגרפית ,טיפול באיכות
הסביבה ,טיפול בחקלאות ועוד...
מאחל הצלחה לכולנו.
גדי ירקוני :ראשית ,אני שמח להיות כאן זהו רגע חגיגי בשבילי.
הסתובבתי בכל הישובים ופגשתי אנשים מדהימים שמרכיבים את קהילת
אשכול המגוונת והמאתגרת.
אני מודה למועמדים ,אורי נעמתי ולרן גויטע על היריבות המאתגרת
ומזמין אותם להיות שותפים בעשייה המשותפת לקידום אשכול.
במהלך הבחירות האחרונות היינו עדים להפרדה והדגשת הסקטוריאליות
בין המושבים לקיבוצים ואני מתכוון לטפל בנושא זה ,חשוב לי שתדעו
שאני ראש מועצה של כולם ,פתוח וקשוב לכל ישוב וישוב ולכל אדם,
ואעשה הכול לפתור את בעיותיהם של התושבים.
האתגר הגדול שלנו הוא נושא הצמיחה הדמוגרפית אני רואה עצמי
מחויב לחיזוק הישובים לסייע לקלוט עוד ועוד משפחות.
נושא החינוך הוא נושא מרכזי שחייבים לטפל ולהשקיע בו את מירב
המאמצים ,בעיקר נושא הקמת בית הספר יסודי החדש מאחוד בקריית
המועצה.
בישיבות שקיימתי עם מאיר יפרח הבהרתי לו שאני רואה בו שותף לניהול
המועצה ולעשייה ,נעבוד ביחד בשיתוף פעולה מלא כדי להצליח ביעדים.
אני מודה לחברי המליאה על עשיית התפקיד בהתנדבות מתוך מסירות
לעתיד האזור.
אני מודה מקרב לב לחיים ילין ראש המועצה לשעבר על התרומה הרבה
לפיתוח ויציבות המועצה ,חיים הוביל את המועצה בשנים שהיה לנו
אתגרים רבים ומשונים ,שהגדול ביניהם נושא הביטחון תודה רבה לך.

 .2הצהרת אמונים של ראש הרשות -מורדי:
גדי ירקוני מתבקש לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את
שליחותו כראש המועצה.
גדי ,אני מתחייב.
 .3אישור בעלי זכות חתימה –מורדי:
עם היבחרו של גד ירקוני לרשות המועצה יש צורך בשינוי בעלי זכות
חתימה.
מורדי ,מבקש מחברי המליאה לאשר את יוכבד (כבי) שקולניק גזברית
המועצה ,גד ירקוני ראש המועצה ,יפרח מאיר סגן ראש המועצה ,מרדכי
ביטון מזכיר המועצה כבעלי זכות חתימה במועצה ,כך שחתימתה
של הגזברית בצירוף חתימת ראש המועצה או סגן ראש המועצה
או מזכיר המועצה ביחד עם חותמת המועצה תחייב את המועצה.
החלטה מס' 1-47-5/2015
מליאת המועצה מאשרת ללא כל התנגדות את יוכבד (כבי)
שקולניק גזברית המועצה ,גד ירקוני ראש המועצה ,יפרח מאיר
סגן ראש המועצה ,מרדכי ביטון מזכיר המועצה כבעלי זכות
חתימה במועצה ,כך שחתימתה של הגזברית המועצה בצירוף
חתימת ראש המועצה או סגן ראש המועצה או מזכיר המועצה
ביחד עם חותמת המועצה תחייב את המועצה.

 .4הוספת סעיף נוסף אישור משרת נהג אישי לראש המועצה -מורדי:
מורדי מבקש מחברי המליאה הוספת סעיף ,אישור משרת נהג אישי לראש
המועצה.
החלטה מס' 1-48-5/2015
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את הוספת הסעיף
לסדר היום ,אישור משרת נהג אישי לראש המועצה.

.4א -אישור משרת נהג אישי לראש המועצה -מורדי:
מורדי מבקש מחברי המליאה ,אישור להעסקת נהג אישי לראש המועצה
בחוזה אישי (משרת אמון) בשכר של עד  30%משכר מנכ"ל.
החלטה מס' 1-49-5/2015
חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות את העסקת נהג אישי
לראש המועצה כמשרת אמון בחוזה אישי בשכר של עד 30%
משכר מנכ"ל.
ברכות חברי המליאה:
ליטו :בשם חברי המליאה אני מבקש לברך את גדי ירקוני ראש המועצה,
מודה למאיר יפרח על תקופת המעבר שהייתה שקטה.
מאחל לכם שתעבדו בשיתוף פעולה ותשתפו אותנו חברי המליאה בעשייה
להצלחת האזור.
אליהו אוזן :אני מברך את גדי להיבחרותך ומקווה כי בשלוש השנים הקרובות
תפעל כך שבבחירות הבאות רוב התושבים יבחרו בך מאחל לך הצלחה רבה.
דורון צמח :ברצוני לברך אותך גדי הצלחתך היא גם הצלחתנו ,מקווה לשיתוף פעולה עם
כולם תודה.

רשמה:
יעל אלמקייס
מנהלת לשכה
אושר בתאריך21.6.2015 :

אישר להפצה:
מרדכי ביטון
מזכיר מועצה
הפרוטוקול נחתם ע"י:

