
1 
 

 
 

 2020/8/31  – מיום 2020#8 מס' מליאה פרוטוקול
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     .מידע  .1

 

 –  נציגים מהמושבים 

 . בעניין סגן ראש המועצהדיברו ו  נציגים מהמושבים הגיעו לישיבת המליאה

שנאמרו    תקציר סגן   :הדברים  לבחירת  ועדה  צורך  . להקים  סגן  אין  עם    . למנות  להפסיק  צריך 

בבחירות שייערכו במושבים והמליאה תאשר.  . פורום המושבים אינו גוף מייצג. הסגן ייבחר  הסקטוריאליות

 המושבים במליאה יציעו את המועמד שייבחר במליאה. סגן צריך להיבחר מבין חברי המליאה. נציגי 

 

   -  גדי ירקוני

חולים ומבודדים.  יותר  יש    ,בדומה למגמה הארצית, לצערי בימים האחרונים התחלואה עולה  -קורונה  

החולים באשכול מפוזרים במספר ישובים. אנחנו עוקבים אחר המצב ומנסים להיות בקשר עם כל חולה.  

אני תקווה שלא נצטרך    מדגיש שוב את הצורך בשמירה על הכללים ומסכה.  ריחוק חברתי  : היגיינה, 

 שכנה.   להתמודד עם אירוע משמעותי באחד הישובים שלנו בדומה לישוב במועצה 

מחר אנחנו פותחים בשמחה רבה את שנת הלימודים. המועצה עשתה ועושה מאמצים גדולים    -  בתי ספר 

לאפשר לתלמידים שלנו שהייה מרובה עד כמה שניתן בתוך מסגרות בתי הספר. כל זאת במטרה לצמצם  

הקהילתי וכל    את הלמידה הווירטואלית. לצורך כך אנחנו מגייסים כח אדם נוסף. אגף החינוך, המרכז

שאר אגפי המועצה מגויסים לטובת העניין. כמעט כל השכבות נמצאות בבתי הספר כשבנוסף ללימודים  

 מכינים פעילויות העשרה מגוונות. מאחל לכל התלמידים שנה טובה והצלחה בלימודים.  

כל ראשי מועצות העוטף ושדרות נפגשו אתמול לדיון דחוף בנושא תקצבי העוטף והתנהלות   -  עוטף עזה

עזה מסתיימות בתאריך   עוטף  והועברה  31.12.20מול הממשלה. הטבות  רבה  כך דאגה  על  . הבענו 

בקשה לפגישה עם ראש הממשלה, שר הביטחון, שר האוצר ושר הפנים. מעבר להמשך ההטבות, עובדים  

. התוכנית מורכבת מצרכים של  2021משלה רחבה לעוטף וקבלת תקציבים נוספים לשנת  על תוכנית מ

 כלל מועצות העוטף וכל רשות עם הדגשים שלה.  

אשכול וגם    -   פרוגרמת  קרקעות  למסור  שצריכים  הישובים  עם  נחתם  הראשון  שהשלב  לעדכן  שמח 

דובר בהצלחה אדירה שתאפשר  הישובים שמקבלים. עם ישובים בודדים יחתם ההסכם בימים הקרובים. מ

המשך קידום ופיתוח יישובי המועצה. תודה מיוחדת לערן ראובני ויואב מורג על שיתוף פעולה ועמידה  

 לצידנו תקופה ארוכה ומאוד מאתגרת. עדכון מפורט יצא בקרוב באיגרת.  

  את הסיר  לאחר תקופה ארוכה שעבדתי עם מאיר יפרח כסגן ראש מועצה החלטתי ל  -  סגן ראש המועצה 

. החלטה שהתקבלה בכובד ראש ולאחר תקופה ארוכה של חיכוכים רבים. הסרת הסמכויות  יו סמכויות 

כל חברי המליאה יצביעו על מועמד שאציג  ו,  תובא לדיון הנהלה. בחירת הסגן הבאה תהיה על פי החוק 

 מבין חברי המליאה מהמושבים.    

   

 

   –שאילתות  .2

   . לא זכו לתשובהעדיין   10/8/20מיום  7#2020המליאה בישיבת שאילתות שהוצגו 

 תשובות יועברו במייל לחברי המליאה עד סופ"ש הקרוב. השהובטח 
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   – 10/8/20מיום  7#2020אישור פרוטוקול מליאה  .3

 . 10/8/20מיום   7#2020מבקש מהמליאה לאשר את פרוטוקול מליאה  ניר

 

 

 

 

 

 –    27/7/20מיום  6#2020אישור פרוטוקול מליאה  .4

 . 27/7/20מיום   6#2020ניר מבקש מהמליאה לאשר את פרוטוקול מליאה 

 

 

 

 

 

 –  שינויים בוועדות המועצה  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 -    חילופין במליאה  .6

 הסעיף לא עלה לדיון. 

 

 - מקומיים ועדים   .7

 . הסעיף לא עלה לדיון

 

 –    דו"ח על כספי רמ"י .8

 קוצר הזמן הנושא לא עלה לדיון, ויובא לישיבת מליאה קרובה. בשל 

 

 

 

 

 

 

 

 #20208-65-1 החלטה מס'

 . 10/8/20מיום  7#2020את פרוטוקול מליאה    מאשרת ברוב קולותמליאת המועצה 

 

 

    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 #20208-66-1 החלטה מס'

 . 27/7/20מיום  6#2020את פרוטוקול מליאה    מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות

 

 

    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 #20208-67-1 החלטה מס'

 :   ברוב קולות החליטהמליאת המועצה 

ציבור  בעניין   .1 הכלכלית נציגי  החברה  הקהילתי להנהלת  ו  ,להנהלת  לנוהל  ילה  –   המרכז  צמד 

 קול קורא לנציגי ציבור להציע את מועמדותם. רסם לפ בתאגידים עירוניים, והארכת קדנציה  

   , , נציגת צוחר במליאת המועצהנעמי סלע  –בהנהלת המועצה  ה מישוב קהילתי /נציג .2

 . נבחרה להנהלת המועצה
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 –    כספי פייס לישובים קריטריונים לחלוקת  .9

 

 קול קורא תמיכת מפעל הפייס ביישובי אשכול לפי החלטת מליאה         

 ₪ לישוב  170,000מסגרת התמיכה עד  •

 מסכום התמיכה המבוקש   15%נדרשת השתתפות עצמית של הישוב  •

)מותנה באישור תקציב מפעל הפיס לשנת    2021, ו 2020ניתן לבקש תמיכה עבור השנים  •
2021 ) 

 
 :   מסלולים ניתן לבקש תמיכות בשלושה 

 פייס ירוק )הקמה ושדרוג שצ"פים(   ❖
 סיוע בהוספת מתקנים לגינות ציבוריות  ❖
 שיפוץ והקמת מבנים  ❖
 

 פייס ירוק:  
 :  מה אפשר לבקש  .1

 הקמה ושדרוג פארקים וגינות ציבוריות  •

 טיילות מצפורים  •

 שבילי הליכה ואופניים  •

 כולל הצללה ומתקנים  –גני שעשועים •
 

 : מה נדרש להציג בבקשה .2

 אישור זכויות בקרקע בתוקף )חוזה חכירה בתוקף(.  •

 תב"ע בתוקף הצגת מגרש המאפשר שצ"פ.  •

 פירוט ותיאור מפורט של הפרויקט כולל שטחים מתקנים וכיו"ב  •

 אומדן עלויות מפורט כולל יועצים נדרשים.  •

עדיפות לפרויקטים הכוללים אלמנטים ידידותיים לסביבה )גינון חוסך מים, אלמנטים   •
 ם וכד'( אקולוגיי

 הוכחת מימון כך שהתקציב יספיק לפרויקט כולו.  •

 אם מבקשים מתקנים יש חובה להקים מעליהם הצללה.  •

 ניתן להוסיף הצללה מעל מתקנים קיימים.  •

 ספסלים אשפתונים וברזיה. - יש לוודא שיש או במקרה הצורך להוסיף בתוך התקציב  •
 

 עבודות הנכללות במענק )יש לפרט מראש(  .3

 פיקוח וביצוע תכנון, ניהול,  •

בעבודות ביצוע מוכרות עבודות : פיתוח, גינון והשקיה, ריהוט חוץ, הצללה ופרגולות,   •
 תאורה וגידור, מזרקות ובריכות נוי, פסל סביבתי. 

 לשיפוץ כיכרות תחבורה, מדרכות, מעברים וכבישים.  לא יאושרו בקשות  •

 להבאת תשתית אל הגינה )חיבורי חשמל, מים  לא יאושרו עבודות  •
 , ביוב וכד'( 

מניסיון העבר יש קושי באישור עבודות עפר פיתוח ולכן במקרה שהן נדרשות יש לצרף   •
 מראש תוכנית מפורטת. 

בסוף כל פרויקט יש להגיש אישורים מיועצי: נגישות, בטיחות, חשמל )אם יש עבודות   •
 חשמל(, קונסטרוקטור וכ' 

 
 כללים נוספים .4

 הישוב מתחייב להפעלה ותחזוקה שוטפת של הגינה כולל כל דרישות מפעל הפייס.  •

 הישוב מתחייב להפעיל את המתחם בעצמו ולא להעבירו ליזם או למטרה פרטית.  •

 לא יוכרו עבודות בביצוע עצמי.  •

 אין לבצע עבודות לפני חתימת חוזה עם מפעל הפייס  •

 מפעל הפייס בהתאם להנחיות.  באתר יותקן שילוט המעיד על סיוע  •

 יש חובת עמדה בכללי בטיחות ונגישות )יש לחשבם בעת בקשת המענק(.  •
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 פייס ירוק  –סיוע במתקנים לגינות ציבוריות  
 מה אפשר לבקש  .1

 רכישת מתקנים שאינם דורשים שינוי בקרקע או ביצוע תשתיות.  •

משחקים, מתקני כושר חיצוניים, ברזיות  מתקנים הניתנים לפירוק כגון מתקני  - ניתן לרכוש  •
 אשפתונים וספסלים. 

 ₪  100,000גובה המענק לא יעלה מעל  •

 תכנון, ניהול, פיקוח וביצוע.  – תכולת המענק  •

מתקני משחקים, מתקני כושר חיצוניים, ברזיות אשפתונים   – עבודות ביצוע מוכרות  •
 וספסלים. 

 יש להעמיד מגרש פנוי, זמין ומחובר לתשתיות.  •

 חובה להסגרת בטיחות ונגישות כתנאי לשחרור הכספים יש  •
 

 :   תנאי בסיס לבקשות פייס ירוק ומתקנים .2

 מגרש פנוי.  •

 תב"ע בתוקף המאפשרת שצ"פ •

 חוזה חכירה בתוקף  •

 הריסה ופינוי על חשבון המבקש.  •

 תכנון וביצוע תשתיות באחריות המבקש.  •

 תשלום אגרות על חשבון המבקש.  •

מובהק המיועדות לכבישים, מדרכות, מעברים, הקמה ושיפוץ לא יוכרו עבודות בעלות אופי   •
 כיכרות תחבורה, תאורת כבישים, עבודות הריסה של מבנים וכד' 

 יש להוכיח את מלא המשאבים להפעלה ותחזוקה של המתחם •
 
 :   שיפוץ והקמת מבנים 

 :  מה אפשר לבקש  .1

 ילדים/מרכזון, מרכז אומנות ותרבות שיפוצים ב: מעדון לחבר, מועדון נוער, בית  •

 שיפוץ והסבת מקלטים לשימוש רב תכליתי  •

 התאמת מבנה למעון יום )מותנה באישור משרד הרווחה(  •

 הקמת מקווה טהרה •

 שיפוץ מרפאה )מותנה באישור משרד הבריאות(  •

 שיפוץ ואחזקה של מבני פייס  •

 לא תינתן תמיכה להצטיידות )למעט ארון מטבח/שרותים(  •

 עבודות תחזוקה שוטפת.   לא יוכרו •

 לא תאושר רכישת ציוד נייד או מתכלה.  •

 יוכרו עבודות להתאמת המבנה לייעודו.  •

 יוכרו עבודות לסילוק מפגעי בטיחות.  •

 ניתן לקבל פירוט של העבודות שיוכרו לכל פרויקט.  •
 

 :   תנאי בסיס .2

 היתר למבנה.  •

 חוזה חכירה בתוקף מהמנהל  •

 היתר לשיפוצים אם נדרש.  •

 שיפוץ + אומדן )כולל עלויות יועצים( תוכנית  •

,  : בטיחות ידרשו אישורים של כל היועציםהפייס  לצורך קבלת השתתפות מפעל  •
נגישות, חשמל, קונסטרוקטור, כיבוי אש, מכון התקנים במידה ומחליפים תקרה )כל  

 העלויות והדרישות של היועצים יכנסו לתקציב(. 

ויחויב באישורים לפי רשמה    הפייסהמבנה יכנס לרשימת סקרי המבנים של מפעל  •
 מצורפת כל העלויות יושתו על הישובים. 

 עלויות יועצים מוערכות:   •
o  = 3000בדיקת מערכת אש ) ללא תיקונים( טכנאי + מכון התקנים   
o 3,000-4,000 - יועץ נגישות 
o 3,000-4,000 - יועץ בטיחות 
o )2000-3000   קונסט' )חיזוק מבנה, תקרה אקוסטית 
o יעוץ לפני ואחרי פרויקט   2,500 -מך חשמלאי מוס 
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 :   נוהל אישור

    - הקמת ועדת בחינה  •
 חברי הועדה: ניר ים, בוריס, כבי, ליאורה, שני נציגי מליאה, אריאלה, שרון.  

 קבלת כל הבקשות  •

 בחינת תנאי סף  •

 בחינת התאמה לדרישות מפעל הפייס.  •

 )אריאלה( בדיקת היתכנות מול מפעל הפייס   –פרה רולינג  •

 בחינת ועדה לפי קריטריונים  –מתוך הבקשות שעברו את השלב הקודם  •
 

 :  נהלים וקריטריונים )לאישור הנהלה ומליאה( 
 

 מי יכול לבקש 

 

כל יישובי אשכול, תינתן קדימות לישובים שאינם בעוטף ולישובים  

 קהילתיים 

עבור אלו שנים ניתן לבקש  

 תמיכה

 מאושר( )בהסתמך על תקציב   2020 •

 ( 2021)מותנה באישור תקציב מפעל הפייס  2021 •

תאריך אחרון להגשת  

 הבקשה 

 31/10/20עד   -  2020עבור שנת  •

 31/3/21עד   -  2021עבור שנת  •

 

כמה ניתן לבקש  

 והשתתפות עצמית 

 ₪ לישוב  170,000עד  •

מסכום   15%נדרשת השתתפות עצמית של הישוב  •

 התמיכה המבוקש.  

, במקרה של פרויקט גדול ייגזר  מכרז וביצוע ע"י המועצה • ביצוע 

 מתוכו פרויקט שלם ממצומצם. 

 יש להגיש תוכניות   •

 תב"ע בתוקף ומגרש בשימוש מתאים.  • תאי סף 

 חוזה חכירה עדכני )למעט ישובים קהילתיים(  •

 תכנית מוכנה +אומדן  •

 וכנות לאישורים  מ •

 היתרים בתוקף לשיפוצים המחייבים היתר.  •

 התחייבות למצ'ינג  •

 הוכחה ליכולת הישוב להשלים את התכנית במלואה.  •

 תקציב ועד מקומי מאושר ל שנת הבקשה.  •

העברת דוחות כספיים חתומים של הועד המקומי למועצה   •

 עבור שנת הכספים שהסתיימה.

 ( 1-5דירוג הצורך )

 

 חיוניות  •

 מצב קיים  •

 כמות הנהנים •

 האם יוצר קפיצת מדרגה  •

 תחזית קליטה •

 קרקע פנויה  • ( 1-5זמינות לביצוע )
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 פינוי מבנים  • 

 בעיות סטטוטוריות  •

 זמינות תקציב  •

 היערכות הישוב  •

 היתר באם נדרש  •

 השנים האחרונות  2-3תמיכות דומות ב • טבלאות צדק 

   

 

 

 

 

 

 

 –  מורשי חתימה בי"ס שדות אשכול  .10

ת.ז   אילנה פרנק, לגרוע מרשימת מורשי החתימה את שדות אשכולניר העלה את בקשת בי"ס 

את שם ביה"ס בספרי  , כמו גם לשנות  025645250ת.ז  ענת קטרי , ולהכניס במקומה את  015162597

 . ' הבנק מ'יובלי הבשור' ל'שדות אשכול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -    "ריםתב  אישור  .11

 הסעיף לא עלה לדיון. 

 
 –  מרש אדריכלים  – הגדלת חוזה קבלן  .12

 

 

 

 

 

 

 

 #20208-70-1 החלטה מס'

ש.ח,   87,750 של מרש אדריכלים בסך הגדלת חוזה מאשרת ברוב קולות מליאת המועצה 

לתכנון חדר  ,  ח ש.  210,688ע"ס  , 2/1/20בנוהל יועצים לסכום ראשוני שנקבע   שיתוסף

 האוכל הקמפוס היסודי. 

 

 
 

 

 

 

 

 #20208-68-1 החלטה מס'

,  הקריטריונים לחלוקת כספי פייס לישוביםאת    מאשרת ברוב קולותמליאת המועצה  

 בהתאם לפירוט הרשום לעיל. 

 

    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 20#208-69-1 החלטה מס'

 כלהלן :  שדות אשכול, את מורשי החתימה בבי"ס    מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות

 . )ראשית(  055740153 ת.ז  ארם   קרולינה .1

 . 025645250ת.ז       ענת קטרי  .2

 . 015149628 ת.ז     ברוזה   ציפי .3

 '. לשנות את שם ביה"ס בספרי הבנק מ'יובלי הבשור' ל'שדות אשכול, מאשרת המליאהכמו כן, ו
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 - אופק נ.ר    – הגדלת חוזה קבלן  .13

   

 

 

 

 

 

 -   2019 דו"ח כספי מרכז קהילתי לשנת אישור  .14

  הפעילות   שהיקף   צויין  . פלג   עוזיהו   מיכל   ע"י   והוסבר   הוצג   2019  לשנת   הקהילתי   המרכז   של   הכספי   הדו"ח 

  הקשיים   והוסבר   השנים.  בין  להשוות   שיקשה  כך  ,2018  לשנת  ביחס  משמעותי   באופן  גדל   2019  בשנת

  גטליב.   רו"ח   משרד  ע"י  שניתנה  והתמיכה  ההעזר   וצויינה  ,האחרונה  בשנה  הנהח"ש  עבודת  את  ליווש

   הזה(.  הסעיף  על הדיון  בזמן   נכח ולא  מהישיבה  יצא  פלג אמיר   המליאה )חבר 

 

 

 

 

 

 –  הקהילתי המרכז לעניין הערות 

 קרובה.  במליאה  מיכל  ע"י  יוצג ש וסוכם  ,למליאה  יוצג  הקהילתי  המרכז פעילות שדו"ח  התבקש 

 

 -    הצגת פרוייקט דיה .15

 בשל קוצר הזמן הנושא לא עלה לדיון, ויובא לישיבת מליאה קרובה. 

 

 

 

 

 

   

 גדי ירקוני                                                            ניר ים                     
 ראש המועצה                                                  מנכ"ל המועצה

 

 

 

 2014/9/20 :  בתאריך אושר 

 

 #20208-72-1 החלטה מס'

 הדוחות הכספיים של את , מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות

 . 2019לשנת   " מרכז קהילתי אשכול"

 
 

 

 

 

 

 #20208-71-1 החלטה מס'

ש.ח,   831,895בסך של  אופק נ.רמאשרת ברוב קולות הגדלת חוזה מליאת המועצה 

, להקמת תחנת  ח ש. 1,671,440, ע"ס 11/2015במכרז שיתוסף לסכום ראשוני שנקבע 

 שאיבה וגידור באזור תעשיה אבשלום. 

 

 
 

 

 

 

 


