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     .מידע  .1

   -  גדי ירקוני

הייתה  בה בפגישה  נכחשהוא מבודד ולכן נמצא בזום. ודיע הומהזום  יבה את היש  פתח גדי   -  בידוד גדי

להיבדק  מכל מבודד מבקש ו  ומאז הוא בבידוד. גדי מודיע שעשה בדיקה ויצא שלילי מאומתת חולה 

 מועצה.  לטובת ה

כנית הממשלה. יצאה כבר הוראה של רוה"מ לשרים  תוהיום התחלנו להריץ את   -  תוכנית הממשלה 

מדברים על סכומים אלמנטריים ואנחנו    בשלב זה לשבת עם עוטף עזה ולראות איך הם מתכוננים. 

 יימשכו גם לתושבים וגם למועצות.   הקיימותכל ההטבות אנחנו לוחצים שמדברים על סכומים גדולים.  

 ם.  אם רוצים לפתח את האזור צריכים משאבים נוספי
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מאתגר אותנו  הקורונה . אנו רואים איך נושא ולכן לא ארחיב   ידבר משה מורגעל נושא הקורונה   -  קורונה

 סגר מיום שישי ואנחנו מתארגנים לקראתו.   מתוכנןבתי הספר. לצערי   אתבייחוד  , ומתחילת השנה

(  7/9/20)האחרונה  ת המועצה בהנהל – מתפקיד סגן וממלא מקום ראש המועצהפרישת מאיר יפרח 

נעצרו כל  מהודעתו של מאיר ראש המועצה. כתוצאה וממלא מקום סגן  על פרישתו מתפקיד מאיר הודיע 

  את ואני רוצה להודות למאיר על השנים הרבות שעבדנו ביחד. אני מכבד את מאיר ו ,המהלכים האחרים 

יש   למאירלמועצה. לא בשל חיכוך כזה או אחר צריכים למחוק תקופה שלמה, ו  תרומתו רבת השנים 

מים  גם בתחום החקלאי וגם בתחו ,באזור הזה  עשיה שנזקפת לזכותוהרבה מאוד  על  , זכויות רבות

בדרך השקטה והטובה   שהארוע הסתיים כבוד גדול. אני מקווה  זה וצל"ש ל מאיר  בצבא זכה  .אחרים 

 פרישה.  למה הם התנאים הטובים ביותר שאנחנו בתור מועצה יכולים לתת למאיר בודקים כעת   , ביותר

האיתור של הסגן או הסגנית   שלב לאורך כל הדרך, מהיום מתחיל כפי שאמרתי  ו, בהמשך -  איתור סגן 

או שחושב    בתפקיד,  שחושב שהוא מעוניין  חבר/ת מליאה. כל יתנהל התהליך איך   אפרט , ו החדש/ה 

מועמד/ת  . )גדי(  לפנות אליי  מוזמן  ,שנכון להציע לו את התפקיד ו מבין חברי המליאהשיש מישה

בגלל  נוספים  שבועיים מראש במהצד המושבי. אני מאריך את התקופה שהגדרתי  יהיהלתפקיד סגן  

הסגר, ועד השבוע הראשון או השני של אוקטובר התהליך הזה ייגמר. אני אדבר עם כל מי שירצה  

ב ביותר  וחש . ת המועצההתושבים באמצעות חברי מליאבשיתוף עם בנושא. אני מקווה שהתהליך יהיה 

לדבר איתי  צה רוכל מי ש מוזמן אמון מלא מהמליאה. בימים הקרובים בחרו יזכו ל שי הסגן או הסגנית  ש

נפגש. זה השלב  ומתי נקבע איפה  בהמשך לשיחת הטלפון לפנות אלי בטלפון ולהציע לי.  בנושא,  

רוצה    המועמד/תומטרות משותפות ונבין אם   ה. נדבר על צורת עבודת/הראשון שבו אפגש עם המועמד

לדבר על  , , לשיחה אישיתחברי המליאה . לאחר מכן אני מקווה לקרוא לרובת/להמשיך ולהיות מועמד 

שיעמדו  הזה, יש לי תשעה דברים מהותיים  שלב לשמוע את חוות דעתכם. לאחר שייגמר ה, והמועמדים 

ליאה  מבחירת המועמד אחד ל ציע אלה דברים שחשובים לי מאוד ואני א המועמד/ת. בבסיס בחירת 

לא תאשר הוא לא יכהן. חשוב לי שלסגן או לסגנית יהיה    המליאהלאשר אותו. אם  תתבקש והמליאה 

והמטרה היא שהסגן או הסגנית ייבחרו ברוב גורף של  , קונצנזוס גדול במליאה. זה הדבר החשוב ביותר

להיות   מעוניין שכל מי שחשוב ו , מעוניין להקריא את תשעת הסעיפים שכתבתיאני חברי המליאה. 

 :   ייקח בחשבון )לא לפי סדר עדיפות( לתפקיד סגן מועמד 

o  הכרה בכך שהתפקיד שלנו זה לשרת את כל התושבים . 

o  מוכנות לשרת את כל המועצה מעבר לייצוג מגזר . 

o זמינות לעבודה כאיש ביצוע . 

o לעבודת צוות עם המנהלים וראש המועצה ופתיחות לקבל החלטות משותפות ת יכול . 

o  הובלת תהליכים ל יכולת . 

o  רגישות לעובדים . 

o  מקובלות ע"י חברי המליאה . 

o  גיל השלישיוצרכי ה ראייה קהילתית, חינוך, חינוך בלתי פורמלי, צרכים מיוחדים . 

o  המועצה מתוך הבנת ההיררכיה ראש הסכמה לעבוד עם . 

o   ראש המועצה  עפ"י חזוןהסכמה להוביל במשותף את תהליך פיתוח המועצה . 
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 - משה מורג  

ספטמבר חזרנו לסגר  . ב במאי עברנו למצב של שגרת חירום לאחר סגרחירום.  עברנו לעבודה במודל 

  מוכנות למעבר להסלמהובהתקופה כל לאורך במקביל אנחנו מתמודדים עם פולסים  . שני מאוד בעייתי

אירוע קורונה זה  .  . מבצעים ניהול אירועים, הערכות מצב והוצאת משימות ( שריפות ואיומים, בלונים)

אירוע שרובנו לא מכירים אותו. אין עליו תורת לחימה. נדרשנו לעשות תהליך למידה תוך כדי השישה  

ור לצאת  חודשים הללו. מכל אירוע עשינו הפקת לקחים ועם זה התקדמנו. מועבר לתושבי אשכול שאס

החיים של כולנו. זה יגרום   ת בצבע אדום או כתום כי זה ישפיע דרמטית על איכוברמזור מהסגר הזה  

החלטה לא פשוטה אך נתמודד   ,עיקרי ההחלטה של סגר כללי להלן הפרעות להתנהלות השוטפת.  

 אתה. 

o   ,אספקת מוצרים חיוניים.  והמועצה תבטיח מזון בסיסי, תרופות 

o  תספק מידע לציבור.  המועצה 

o קפסולות.    2-ב   עבודה   למודול  המועצה עברה 

o   .תתוגבר האכיפה ע"י משטרת ישראל בזמן הסגר 

o לפתיחת שמרטפיות לעובדים חיוניים )בעיקר עובדי רפואה(   נערכים . 

o חוץ. עם אנשים מבמיותר לישובים לסגור שערים בזמן הסגר ולמנוע חיכוך   וצעמ 

o  המפעלים שמוגדרים כחיוניים יספקו את  , וכרגע אין צורך באישורי מעבר מיוחדים

 האישור לעובד חיוני.  

  פ"יגדי מציע לסגור את השערים של הישובים ואומר שבריכות שחייה פרטיות יכולות להיות פתוחות ע

 גדי רוצה להודות למשה על התקופה שבה הוא מנהל את ה"לחימה" בקורונה.  . מה שפורסם

 

 - ניר ים 

   . טובה-שמח ושנה-להגיד לחברי המליאה חגמנצל את ההזדמנות  

 השנה החדשה. לכבוד ו ונרים כוסית לכבוד החג   ,שי לחג יחולק   באמצע הישיבהמתוכנן ש

 מסורת. הברוח השנה - ראשנשא ברכה לקובי רביבו 

 

   – בחירת יו"ר לישיבת המליאה )גדי בבידוד(  .2

 

 

 

 

   –שאילתות  .3

 שרון קלדרון  – ש 

הזבובים היא בלתי   ת כמו דרום המועצה.  בישובי  מבקשת להעלות שאילתא בנושא הזבובים •

נסבלת, אנחנו בסופה סובלים גם מזבובי בקר, שככל הנראה מגיעים מהרפת של חולית ולא  

רכז השירותים בסופה טוען כי הוא לא   יכולים לשבת מחוץ לבית בשל כמות הזבובים העוקצים. 

 . מבקשת לקבל תשובות מה המועצה עושה בנידון  מקבל מענה מספק ממחלקת התברואה.

 במהלך הקיץ היו באזור הישוב מספר מפגעים אשר גרמו למטרדים, לרבות זבובי בקר.   -  מתבש –ת 

 #20209-73-1 החלטה מס'

 י ליו"ר ישיבת המליאה הנוכחית. את דני ברזיל, ברוב קולות  בוחרת מליאת המועצה 
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יש לציין כי בסיור בישוב נמצא   מספר רב של סיורי ניטור לגילוי המקורות, כל מקור שנמצא טופל.  ערכנו

 המקור אינו מרפת חולית.   פעילות המהווה משיכה לזבובים. יש במספר חצרות גידול עופות, ש

 אינה מהווה מקור למטרדי זבובים.   הנוכחיובקיץ  רפת מבוקרת ומפוקחת באופן שוטף. ה

פעולות תיקון מיקומי המלכודות  נעשו קשר עם תברואן הישוב מתקיים באופן שוטף. בתחילת הקיץ 

  ,הוחלט על תוספת מלכדות מקצועי בין המפגע לישוב , 15/7/20-ב במפגש וסיור  ותוספת ע"פ הצורך.

לא התקבלה הדרישה להגדלה משמעותית של    על מנת לצמצם את כמות הזבובים המגיעה לישוב.

ניטור, הדברה וטיפול מחוץ   :  בשל שינוי ממשק הטיפול  , עברו שמספר המלכדות בדומה לשנים 

 יחידה.  אשפה הינם פעילות משלימה ולא לישובים, כאשר המלכודות וטיפול בפחי 

 

 נעמי סלע  – ש 

לצערי כביש זה הפך לכביש משאיות שיוצאות  ,  השדות במהותו דרך חקלאית כידוע כביש  •

הם סכנה מתקתקת לחקלאים ולתושבים שנוסעים שם, בכמות  , ונכנסות למעבר כרם שלום 

 כביש מהיר. המשאיות 'זורקות' לשוליים ונוהגים בהן במהירות שלא מביישת ה, ובאופן הנהיג

 .אילו כלים יש בידכם לעצור את העניין ? –  2האם העניין הובא לידיעתכם ?  – 1

  ריפהמחהבעיה ידועה, מאז "סגירת" הכביש בשעות הבוקר והצהריים הבעיה  -  1 – ויקטור   –ת 

פניתי לשי מפקד מש"ת אשכול ותשובתו    עוקפות את שעות הסגירה(. ש )המשאיות מחפשות דרכים 

)דרכי שדות   כבישים לא סטטוריים /אבל הם לא מוסמכים לאכוף בדרכים   הייתה שהם מודעים לבעיה, 

חוץ מזה אין להם   וקונסים אותם,  232-כאשר הם מתחברים ל, לפעמים הם "מחכים" למשאיות   ובטחון(.

 !!  אמצעים לפתרון הבעיה/ אין לנו את הכלים -  2 !  פתרון אחר 

 

 ( בהסעות שאילתות בנושא ליווי )    דג'אווירויטל   –  ש

האם המועצה תהיה אחראית לאיוש כל הקווים כדי   , במידה וישנם פחות מועמדים הנדרש •

 ?      לשמור על אחידות ומתן מענה ביטחוני שיוויוני לכל הילדים 

ת -  לימור  – מועצה אזורית אשכול עושה את כל המאמצים לאייש את כל הקווים ,  אנו ממשיכים לפעול  

הערוצים עד שימצא עובד לאותו הקו. )מקרים בודדים אנו נשארים ללא מלווה  ולחפש עובדים בכל 

 להסעה, לפרקי זמן קצרים(. 

האם למועמדים ניתנת האפשרות לבחור באיזה קו ישובצו או שהמעסיק אחראי על כך לפי    •

 ?  שיקולי המערכת

ת -  לימור  – המלווים בתיאום איתי, יש להם את הזכות לבחור באיזה קו הם מלו וים )מרבית  

ההחלטה הסופית היא   ,הקווים קבועים עם שינויים קלים והמלווים נשארים קבועים לישובים( 

 של האגף לפי שיקולי מערכת. 

 מדוע פורסם המכרז בסמוך לפתיחת השנה, בתקופה בה אנשים רבים בחופשה,   •

 ?  ימים להגשת מועמדות  10כך שתפוצת המכרז אינה מיטבית וניתנו רק 

ת -  לימור  –  אנו מוציאים את המכרז בכל שנה בתקופה זו, מרבית המלווים בהסעות הם  

חודש ע"פ הסכם העסקה לפי אוגדן   10עובדים "קבועים" שממשיכים בכל שנה  )עובדים 

.  100%התפקידים(, אנו גם נעזרים בסייעות שילוב בבתי הספר, להשלמת משרה ל   



5 
 

 
 

לצורך פניה ממוקדת   מרכז צעירים  ו/או מעברים נגב מערבי   האם בוצעה התקשרות עם  •

 לאוכלוסיות ספציפיות ? 

ת -  לימור  –  דרישת העובדים הופצה בכל הערוצים הקיימים באשכול – מרכז צעירים, ישובים,  

 רכזות חינוך ועוד. 

מהמלווים הינם משנה שעברה, כולל בני הנוער )עין הבשור( ואף    95%השנה תשפ"א    - סיכום  תוספת ל

 סיפקנו למס' סייעות משרה מלאה. 

 

 דג'אווי רויטל   –  ש

   לארוע אלימות בבי"ס מרחבי אשכול. ומידע בקשר  מבקשת התייחסות  •

ת -  ניר  –  לצערנו אין באפשרותנו למסור פרטים  ומידע בקשר למהות הארוע המדובר. תיחקרנו את  

, ונקטה  כנדרש החינוך הגיבה ופעלה נמצא שמערכת  .הטיפול המערכתי בנושא הנושא מבחינת אופן 

   .ארוע מהסוג הזה קרות הפעולות המתבקשות ב בכל 

 

 -  31/8/20 מיום 8#2020פרוטוקול מליאה  אישור  .4

 

 

 

 

 – פתיחת חשבון בנק 'קרן אתנה' .5

 מחשב נייד לכל מורה',  לאשכול בתוכנית ' ההסכם בין קרן אתנה  הסבירה את כבי 

 ע"ש קרן אתנה.   הנספחים להסכם עבור מפעל הפייס, כמו גם את הצורך לפתוח חשבון בנק ייעודיו

 

 

 

 

 -    חילופין במליאה  .6

 הסעיף לא עלה לדיון. 

 

 - ועדים מקומיים  .7

 . הסעיף לא עלה לדיון

 

 –   דו"ח על כספי רמ"י )רו"ח אלון מררי(  .8

מסר  רו"ח אלון מררי    . הבאות  שנים ה  10מש"ח שיוחזרו לרמ"י במהלך    16-עומד על כ  חוב המועצה לרמ"י 

על כל    ועמדהסביר את ההסכם המוצע עם רמ"י,  ,  הנ"לחוב  הלחברי המליאה אינפורמציה מלאה על  

ת הסיכון  ותזרים ועל רמהלהשלכות על    , , לרבות התייחסות לעומס המלוות הנובעות מקיום החובהנגזרות  

 לנושא מענק איזון ועומס מלוות[. ]עלתה בקשה מבין חברי המליאה לקיים סמינר  כתוצאה מקיום החוב. 

 

 

 #20209-74-1 החלטה מס'

 . 31/8/20מיום  8#2020את פרוטוקול מליאה    מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות

 

 

    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 #20209-75-1 החלטה מס'

מחשב נייד לכל מורה,  לתוכנית  לפתוח חשבון בנק ייעודי  ,  ברוב קולות   החליטהמליאת המועצה  

 בבנק דקסיה.  ע"ש קרן אתנה

    

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

 -  2020מענק משרד הפנים  .9

 : כלהלן  2020המועצה לשימוש בכספי משרד הפנים הנהלת כבי הסבירה את הצעת     

   2020מענק משרד הפנים 

 1,300 אולם ספורט 

 3,200 הצטיידות מבנה חדשנות 

 100 שדה ניצן שיפוץ מגרש במקום ויתור שלהם על שחב"ק 

 602 דות מבנה אומניות ייהצט

 100 אולפן מוזיקה הישן לקראת העברת המרכז הקהילתי    שיפוץ

 100 גילדה בטיחות וחשמל 

 5,402 אש"ח  סה"כ 

 

 

 

 

 

 תכליתי([  רב   ,אומנויות  )אולם,  החדשים   בנים במ המליאה  חברי של   סיור  לערוך בקשה  ]עלתה         

 

 –    אישור תבר"ים .10

 כבי מבקשת מהמליאה לאת את רשימת התב"רים שלהלן : 

 9#2020תב"רים למליאה 

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 
הגדלה  
 ₪  -הקטנה ב

 סה"כ  

 2,115,987 גן ילדים  -כרם שלום  כרם שלום  1202 הנדסה 
429,459 

2,150,000 
-395,446 

 1202מימון 
₪   931,736-₪(, קרנות המועצה  ₪429,459 )הגדלה ב  1,218,264 -משרד החינוך 

 ₪(  395,446)הקטנה ב 

 1253 ביטחון 
עין  

 השלושה 
שער  -עין השלושה

 חשמלי אחורי 
0 58,500 58,500 

 ₪    3,500  -₪, התחייבות הישוב  55,000 -משרד הביטחון  1253מימון 

 10,000 נגישות ראיה  מועצה  1173 חינוך 
-10,000 

53,024 
53,024 

 ₪ )חדש(  53,024  -₪(, משרד החינוך  ₪10,000 )הקטנה ב  0 -קרנות המועצה  1173מימון 

 1254 הנדסה 
 

 מועצה 
 300,000 300,000 0 ציוד וריהוט לבתי ספר 

 )החלפת מזגנים חסכוניים בבני נצרים ונווה(  2020מפעל הפיס  1254מימון 

 מועצה  1255 הנדסה 
-שיפוצים במבני פיס

שיפוץ אולם ספורט  
 בסין 

0 200,000 200,000 

 #20209-76-1 החלטה מס'

לשימוש בכספי משרד   לקבל את הצעת הנהלת המועצה,  ברוב קולות  החליטהמליאת המועצה  

 . כפי שנרשם בטבלה לעיל  2020הפנים 
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 )מבני פייס שיפוץ אולם התעמלות קרקע(  2020מפעל הפיס  1255מימון 

 מועצה  1256 מיחשוב 
רכישת מחשבים לבתי  

 ניצני אשכול  -ספר 
0 142,416 142,416 

 )אחריות יודן מול בתי הספר(  2020מפעל הפיס  1256מימון 

 מועצה  1257 מיחשוב 
רכישת מחשבים לבתי  

 בני נצרים בנים -ספר 
0 39,744 39,744 

 )אחריות יודן מול בתי הספר(  2020מפעל הפיס  1257מימון 

 מועצה  1258 מיחשוב 
לבתי  רכישת מחשבים 

 נופי הבשור  -ספר 
0 245,088 245,088 

 )אחריות יודן מול בתי הספר(  2020מפעל הפיס  1259מימון 

 מועצה  1259 מיחשוב 
רכישת מחשבים לבתי  

נועם נצרים   -ספר 
 בנות 

0 39,744 39,744 

 )אחריות יודן מול בתי הספר(  2020מפעל הפיס  1259מימון 

 מועצה  1260 מיחשוב 
מחשבים לבתי  רכישת 
 רגבים בנגב  -ספר 

0 19,872 19,872 

 )אחריות יודן מול בתי הספר(  2020מפעל הפיס  1260מימון 

 מועצה  1261 מיחשוב 
רכישת מחשבים לבתי  

 נווה בנות  -ספר 
0 13,248 13,248 

 )אחריות יודן מול בתי הספר(  2020מפעל הפיס  1261מימון 

 מועצה  1262 מיחשוב 
מחשבים לבתי  רכישת 

 אולפנת לכתך  -ספר 
0 49,680 49,680 

 )אחריות יודן מול בתי הספר(  2020מפעל הפיס  1262מימון 

 מועצה  1263 מיחשוב 
רכישת מחשבים לבתי  

נווה תלמוד   -ספר 
 תורה 

0 16,560 16,560 

 )אחריות יודן מול בתי הספר(  2020מפעל הפיס  1263מימון 

 מועצה  1264 מיחשוב 
רכישת מחשבים לבתי  

נווה ישיבה   -ספר 
 תיכונית 

0 33,120 33,120 

 )אחריות יודן מול בתי הספר(  2020מפעל הפיס  1264מימון 

 3,360,996 1,235,009 2,125,987 סה"כ :       

 

 

 

 

 

 #20209-77-1 החלטה מס'

המועצה   קולות   מאשרתמליאת  לעילברוב  התב"רים  רשימת  את   ,  ,

 . על כל תב"ר ותב"ר בנפרד וההצבעה היתה
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 -    הוועדה לאיכות הסביבה   - הצגת פרוייקט דיה )עופר ועידן(, מוזמנים  .11

התכנונים   מסתיימיםשלב בו שהוא ה, בתזמון הנוכחי פרוייקט דיה הוצג לחברי המליאה  -  הקדמה

 , ולקראת היציאה למכרז ההקמה.  (מספר שנים  כו שנמשמהלכים )ההסדרות  מסתיימות ו

מוצג שוב לתזכורת עבור   טהפרוייק, ואושר על ידהפרוייקט דיה הוצג בעבר למליאת המועצה ויצויין כי 

 מצגת מלאה של הפרוייקט הוצגה לחברי המליאה.  ולהצגת התוכנית המלאה והסופית. , חברי המליאה

ובכלל זה את  , כול ההיבטים של הפרוייקטעופר מימון ועידן אבידן הציגו את  –  הצגת הפרוייקט

.  נושא איכות הסביבה במועצהתרומת הפרוייקט לקידום ואת  היתרונות הכלכליים שבפרוייקט 

 ותמיכה מלאים מצד המשרד לאיכות הסביבה. תוך שיתוף  , מובל ע"י החכ"ל טהפרוייק

 , הוקרא ע"י ליאורה. מעורבים בקבלת ההחלטות ו  להיות שותפיםעל רצונם  –  מכתב גבולות צאלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 גדי ירקוני                                                            ניר ים                     
 ראש המועצה                                                  מנכ"ל המועצה

 

 

 

 19/10/20 :  בתאריך אושר 

 


