פרוטוקול מליאה מס' 3/2016
מיום 14.3.2016
נוכחים:
גדי ירקוני ,ליטו חנציס ,דורון צמח ,יובל בר ,שביט מוטקה ,משה טל ,ספקטור שמואל,
קליין זהבה ,ווקרט פליקס ,בן ארי רבקה ,קסטרשטיין אברהם ,רן גויטע ,רובין השי,
סיגל פביאן ,פזיק דני ,פרידמן ראובן ,שנהר אליעזר ,אלמסי ארז ,פלטין אלי ,מיכל
אטלי ,דואק אלברטו ,דני ווילר ,גרין סילביה ,המאירי חיים ,קיפניס אביתר ,צור יובל,
אור מוטי ,מרציאנו דוד ,וולזני בני ,ויצמן דן ,גל נועם ,אילני שלמה.
מתנצלים:
מאיר יפרח ,אלי אהרון,
חסרים:
אוזן אליהו ,שמעיה אלי ,רביבו קובי.
נוכחים קבועים:
מורדי ביטון  -מזכיר המועצה.
יהודה זנטי  -מבקר המועצה.
יפעת ליפנר דוברת המועצה.
נעדרו:
כבי שקולניק  -גזברית המועצה.
יפה בוקובזה  -מנהלת חשבונות.
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מידע.
אישור פרוטוקול מליאה.
ועדים מקומיים.
עדכון חברי מליאה.
אישור תבר"ים.
הצגת פעילות נווה אשכול  -דינה פלג.
עדכון שכר בכירים.

 .1מידע – גדי ירקוני:
א .עצירת שבח"ים – המשטרה תפסה השבוע באזור עשרות שוהים בלתי חוקים
מהשטחים ,הופתענו מכמות השוהים שנתפסו באזור .אני מבקש להבהיר שיש
לפעול על פי החוק ואין להעסיק עובדים ללא שטחים ללא היתר.
ב .דן בדרום – הפעלת התחבורה הציבורית על ידי "דן בדרום" עדיין לא הוסדרה
באופן מלא ולשביעות רצוננו ,אם כי ישנה מגמת שיפור חיובית .יש עדיין בעיות
בעיקר בכל הנוגע לשאטלים מהישובים למועצה .אני מבקש להזכיר שחשוב
מאוד להמשיך ולעדכן את מוקד במועצה בכל תקלה ,כדי שנוכל להעביר
לטיפול הגורמים האחראים בדן בדרום ובמשרד התחבורה .אנו בודקים
אפשרות של תביעה משפטית ולפי המלצות שקיבלנו ,כרגע העיתוי אינו נכון.
צריך קודם כל להביא להסדרה מלאה ,ההערכה שתוך שבועיים יסתדר מערך
האוטובוסים .עניין התביעה יבחן בהמשך במליאה.
ג .כביש  – 232אנו ממשיכים לפעול במלוא הנחישות לקידום הפתרונות לכביש
ישנם כמה הישגים חשובים מהשבועיים באחרונים והם :ריבוד הכביש ,אכיפה
משטרתית מוגברת ,בחינת פתיחת מעבר נוסף והתקדמות בתהליך התכנון.
השבוע יצאו תושבים במחאה כנגד עומס המשאיות בכביש ובדרישה לפתיחת
מעבר סחורות נוסף.
הקמנו במועצה צוות חשיבה משותף עם נציגי מועצה ונציגי הציבור לבחינת
דרכי הפעולה לקידום היעדים שלנו לטיפול בעומס על כביש .232
המטרות בטווח הקצר הן הורדת כמות המשאיות והפעלת הצו של משרד
התחבורה להגבלת תנועת המשאיות בשעות הבוקר ואחה"צ ,על אף התנגדות
משרד הביטחון ,התחלנו בשיתוף פעולה בנושא עם מועצת מרחבים.
במידה ולא נקבל מענה מיידי נצא להפגנה .לטווח הארוך אנו פועלים לקידום
הרחבת הכביש ,קיבלתי הבטחה מנת"י שעד סוף השנה יסתיים תכנון הרחבת
הכביש ותחילת הביצוע בתחילת שנה הבאה .כרגע התקציב שאושר בהחלטת
הממשלה מספיק להרחבת הכביש מצומת "מעון" ל"כרם שלום" ואנו פועלים
לאישור ההרחבה עד סעד.
רן גואטה :כיצד הוקם הצוות והאם נבחן בו עניין הרחבת הכביש ,או פתרונות
חלופיים להרחבת הכביש ,כמו הקמת כביש חלופי לרצועה?

גדי ירקוני:
הצוות הוקם בהתאם להחלטת מליאה קודמת (ראה פרוטוקול) .נעשתה פנייה
באמצעות ראשי פורום היישובים .הצוות הוקם לבחינה משותפת של מכלול האמצעים
והפעולות להשגת היעדים והמטרות שלנו לצמצום כמות המשאיות על כביש ,232
לרבות בחינת פעולות מחאה .הרחבת הכביש נקבע ביעדי וחזון המועצה כבר 15
שנים ומעוגנת כיום בהחלטת ממשלה .המאמצים כרגע מתרכזים בצמצום מיידי של
כמות המשאיות שנעות כיום בכביש ,באמצעות פתיחת מעבר נוסף והפעלת צו משרד
התחבורה.
 .2אישור פרוטוקול מליאה  -מורדי:
מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את פרוטוקול מליאה מס' 2/2016
מיום .21/2/2016
הערות לפרוטוקול:
רן גויטע:
לגבי סעיף הסרת מחויבות של מפעל הפיס על קירוי הבריכה בחבל שלום ,אני
פניתי למפעל הפיס בעניין זה מצ"ב את תשובה שניתנה על ידי הגב' חיה סוויסה,
ממונה על פניות בציבור במפעל הפיס:
"אל מפעל הפיס הגיעה בקשה מצד ראש מועצת אשכול -מר גדי ירקוני ,לוותר על
קירוי הבריכה לאור המצב הביטחוני ששרר בעוטף עזה והשלכותיו על ההתנהלות
הציבורית ,על אף התחייבותם כלפי הפיס להקמת בריכה מקורה .הנהלת הפיס
החליטה להיענות לבקשת ראש המועצה ולוותר על קירוי הבריכה לעת עתה"
רן ,אני מבקש לדעת מה הכוונה לעת עתה ,ומה הכוונה לאור המצב הביטחוני.
גדי ירקוני:
התשובה מחזקת את מה שאמרתי בכל הישיבות בנושא – מפעל הפיס הסיר
התחייבות המועצה למפעל הפיס לקירוי הבריכה .אני שב וחוזר ,עלות הקמת
הבריכה חרגה משמעותית ואין כסף ייעודי פנוי להשלמת הקירוי .אם מפעל הפיס
היה משאיר את ההתחייבות שלנו מולו ,המשמעות הייתה חסימת כספים שוטפים
של מפעל הפיס למוסדות החינוך.
לאור כל הצרכים ,ביקשתי ממפעל הפיס להסיר את ההתחייבות.
לגבי סוגיית "לעת עתה" ,לא עלה בשיח ביני ובין יו"ר מפעל הפיס ,עוזי דיין,
יש לברר מול המשיבה את פשר המושג.
החלטה מס' :1-26-3/2016
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מס'  2/2016מיום 21/2/2016
הכולל הערה לגבי בריכת חבל שלום.

 .3ועדים מקומיים  -מורדי:
א .מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר האצלת סמכויות לוועד מקומי שדה ניצן
לשנת .2016
החלטה מס' :1-27-3/2016
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את האצלת הסמכויות
לוועד מקומי שדה ניצן לשנת  2016המצ"ב.
ב .מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תקציב ועד מקומי שדה ניצן
לשנת .2016
החלטה מס' :1-28-3/2016
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את תקציב וועד מקומי שדה
ניצן לשנת  2016על סך  ₪ 126,960ללא צו מיסים.

 .4עדכון חברי מליאה  -מורדי:
א .מבקש להביא לאישור חברי המליאה את נציג מושב עין הבשור במליאה ,מר
דן ויצמן .על פי נוהל משרד הפנים ,לאחר קבלת החלטת היישוב.
ב .מורדי מבקש לברך את שלושת חברי המליאה החדשים :יובל צור (נווה) ,דן
וייצמן (עין הבשור) ,ואביתר קיפנס (בארי) ולאחל להם הצלחה.
החלטה מס' :1-29-3/2016
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את מינויו של מר דן ויצמן
כנציג הישוב עין הבשור במליאה.

 .5אישור תב"רים – מורדי:
מורדי מבקשת מחברי המליאה לאשר את התב"רים לפי הרשימה המצ"ב:
מס'

ישוב

הפרוייקט

סכום ב ₪
שאושר

הגדלה
הקטנה ב₪-

סה"כ

מקורות מימון

673

מועצה

מיזוג אולם
ספורט"סביון"
ניצני אשכול

0

135,286

135,286

משרד התרבות
והספורט - 90% -
₪ 121,758
קרנות המועצה -
₪ 13,528 - 10%

668

מועצה

בית ספר יסודי
חדש  -בינוי

100,000

4,900,000

5,000,000

קרנות המועצה -
₪ 5,000,000

601

מועצה

פרוייקטים
פיתוח בישובים
2014

6,650,000

-1,950,000

4,700,000

משרד הפנים -
₪ 4,700,000
(הקטנה ב -
)₪ 1,950,000
העברה לתבר 674

674

מועצה

מיגון ותשתיות
פיתוח 2015
בישובים
ובמועצה

0

1,950,000

1,950,000

סה"כ:

6,750,000

5,035,286

11,785,286

משרד הפנים -
₪ 1,950,000

החלטה מס' :1-30-3/2016
מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את התב"רים ברשימה המצ"ב,
אישור ניתן לכל תב"ר ותב"ר בנפרד.

 .6הצגת פעילות נווה אשכול  -דינה פלג:
דינה פלג ,מנהלת נווה אשכול הציגה את פעילות העמותה וכן את פעילות מרכז
יום לקשיש ,נשאלו שאלות וניתנו תשובות.
אבי פרחי ,יו"ר העמותה הציג את כוונת המועצה והעמותה למנות ועדת חריגים
לטיפול בקשישים אשר אין ביכולתם לשלם את התשלום בעבור מרכז היום,
אני מבקש את עזרתכם בגיוס תרומות נוספות לעמותה לצורך מימון הקשישים
במרכז היום.
 .7עדכון שכר בכירים  -גדי:
מזכיר המועצה ביטון מרדכי יצא מישיבת המליאה.
גדי מבקש להביא לאישור חברי המליאה עדכון שכר בכירים של יוכבד (כבי) שקולניק
ומרדכי ביטון בגובה של  .5%כיום שכרם עומד על  85%משכר בכירים כאשר משרד
הפנים מאשר העלאה אחת לשנתיים בגובה של  5%ועד לגובה מקסימלי של 95%
משכר הבכירים .בפעם האחרונה עודכן שכרם של כבי ומרדכי במרץ  2013והם היו
זכאים לעדכון שכר במרץ  ,2015בשל הבחירות ברשות לא נעשה העדכון.
אני מבקש להביא לאשור המליאה את עדכון שכרם ב 5%-ממרץ  2016ל90% -
משכר בכירים.
החלטה מס' :1-31-3/2016
מליאת המועצה מאשרת את התוספת לשכר בכירים של מזכיר המועצה -מרדכי
ביטון וגזברית המועצה -יוכבד(כבי)שקולניק בגובה של  ,5%החל מחודש מרץ
 2016כך שכרם יעמוד על  90%משכר בכירים .אושר ברוב קולות למעט נמנע
אחד.

רשמה:

אישר להפצה

יפעת ליפנר
דוברת המועצה

גדי ירקוני
ראש המועצה

אושר בתאריך21/3/2016 :

