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     .מידע  .1

 

 –  גדי ירקוני

מתווה החזרה לבתי הספר. ממשיכות להיות הגבלות  לצערי עדיין קיימת אי וודאות בנושא  -  קורונה

מבחינתי ההגבלה לא מובנת ולא הגיונית. שוחחתי על כך עם שר החינוך והבהרתי לו  , ולרשויות הירוקות 

את דעתי בנושא. נשלחו מכתבים מהמועצות האזוריות לכל הגרמים הרלוונטיים בניסיון לשכנע פתיחה של  

 ההגבלות ניתנות על ידי משרד הבריאות ואנחנו נפעל על פי הנחיותיו.  מערכת החינוך בישובים ירוקים. 
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! נמשיך להקפיד על כל הנהלים.  שמח לעדכן שמרבית מורי בתי הספר באשכול    הקורונה לא מאחורינו 

 תושבי אשכול התחסנו במנה הראשונה.   8,000מחוסנים ונכון להיום מעל 

עם  לפגוש את הילדים ולשוחח עם המנהלות    כדית החינוך  השבוע ערכתי סיור בקריי  –  בתי ספר יסודיים

 חזרת הפעילות בבתי הספר. חוויתי ילדים ומורים שמחים ומאושרים לחזור לשגרת למידה פרונטלית.  

הוקם צוות שדן בפערים שנוצרו במצב הילדים. הן בהיבט החברתי / התנהגותי והן בהיבט    –  צוות חשיבה 

 דודי וחברים בו אבי, מיכל וליאורה. בהמשך יצטרפו גם מנהלות בתי הספר.       ידי הלימודי. הצוות מנוהל על 

ועל פי הכללים, של חוגים. אנחנו רואים חשיבות עליונה    –   חוגים  בימים האלה התחלנו בפתיחה זהירה, 

 בהחזרת הילדים לשגרה עם שמירה מלאה של הכללים.  

השבוע נחגוג את חג הפורים. חג שמהווה אתגר גדול. הנוער מאוד מעוניין לחגוג ולנצל את החג    –  פורים 

 בשביל לצאת משגרת הבידוד והקורונה. ייתכן שיוחלט על סגר לילי. ממתינים להחלטת הממשלה.   

תושבים    בימים אלה מתנהל סבב פגישות ביישובי המועצה. בישובים אנחנו נפגשים עם  –  מפגשים בישובים

 ואנחנו לומדים מקרוב על הלך הרוח של ההורים ותושבים נוספים.  

 

 -   דודי אלון

   .היום נסגר המכרזהוגשו קורות חיים לתפקיד ו –  מנהל חקלאות

מתחבר לגדי, מפגשים עם התושבים / הורים מאפשרים לנו להכיר את הצרכים בשטח ויש    –  סבב ישובים

 חשיבות גדולה לקיומם.  

 

   – חילופין במליאה  .2

כנציג    עופר קיסין התמנה    ה מחברות במליאה, ובמקומ  ה במליאה התפטר  סטלה גולני נציגת כרם שלום 

 . עופרבהצלחה לתודה ורוב בריאות לסטלה, ו במליאה. כרם שלום 

 

 –  סדרי הדיון בישיבות המליאה .3

על מנת שדיוני מליאת המועצה, יהיו עניינים, ממוקדים, ויתנהלו באופן  הוצע ע"י הנהלת המועצה, ש 

נוספות, ולהגיע  אחרות או שיאפשר לכלל חברי המליאה, להביע את דעתם, לשמוע ולהתייחס לדעות  

 הכללים הבאים : , תקבל על עצמה המליאה את ותלגיבוש החלטות שקול 

 . סדר היום לדיון במליאה יהיו תחומים בלו"ז שייקבע מראש   סעיפים ה •

 . סעיף דקות להביע את דעתם/עמדתם בכל   2.5יוקצו לחברי מליאה  •

 . לדיון  סעיף שיעלהתינתן לחברי מליאה זכות דיבור אחת בכל  •

שונים מהכללים שהוצעו ע"י הנהלת  ברורים הרשומים ב"מדריך לנבחר", , שנהלי המליאה עלה בדיון 

 . להסתפק בדיון  – סוכם  צה. המוע

 

 –  25/1/21מיום  1#2021אישור פרוטוקול מליאה  .4

 

 

 

 

 1#2022-6-1החלטה מס' 

 . 25/1/21מיום  1#2021את פרוטוקול מליאה , ללא מתנגדיםמליאת המועצה מאשרת  

 תשובת ראש המועצה לשאילתה של תמיר בוקובזה,  " כלהלן :  3סעיף בכפוף לשינוי  

 . 0 – , נגד 0 –, נמנעים 18 – בעד . "בעניין אתר דיה, תינתן במליאה הבאה 
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 –  שאילתות  .5

 

 נעמי סלע  –ש 

כבר שנים שהדרום והאזור בפרט סובל   .מבקשת להעלות שאילתא בנושא ההסלמה הפלילית בדרום 

אין מענה ואין גיבוי וכל תושב לביתו, וכל אחד    ...חקלאיות, השחתת רכוש מגנבות, פריצות, גנבות 

התושבים שמנסים להתמודד עם האירועים הפליליים בשימוש בכלי נשק, עומדים בפני   .אחראי לביתו

תיקי חקירות בשל חוסר עניין לציבור,   "סוגרת"המשטרה אינה מסוגלת לתת מענה, ולא פעם   .משפט

בישוב במועצה   10ו את הביטחון המינימאלי שכחבורת פורצים אונסים ילדה בת איבדנ  .חוסר ראיות 

איך אשכול מתמודדת על המצב ומה היא עושה בנדון? איך אשכול   .1 :השאלות שלי  !!שכנה שלנו 

מדוע ראש המועצה לא הצטרף למכתב שנשלח מטעם ראשי הרשויות   .2 ?דואגת לביטחון תושביה

האם המועצה פועלת על מנת לשנות את הגישה הממסדית, האם   .3 ?הועיריות בדרום לראש הממשל 

 .מ "ב מכתב מטעם הרשויות בדרום לרוה"מצ ?נעשו פניות לשר ביטחון פנים 

 

 ניר  – ת

באמצעות ראש המועצה וקב"ט המועצה, מקיימת קשר ישיר ובלתי אמצעי עם דרגים    מ.א אשכול

משטרת   - בכירים בבט"פ ובצה"ל. הקב"ט מקיים קשר רציף עם כלל גורמי הביטחון במרחב ובהם  

אופקים )עבירות רכוש ופלילים(, יח' מש"קים/שוטרים קהילתיים, מג"ב )פשיעה חקלאית(, צה"ל  

הגורמים הנ"ל נוכחים בשטח, מבצעים פעילויות מניעה והרתעה, ונכונים להגיב   )ארועים בטחוניים(. 

רבש"צים   –באופן מיידי לכל ארוע. בנוסף, מתחזקת המועצה ומפעילה מערכי ביטחון פנימיים ובהם  

בישובים, מתנדבי מתמיד, מתנדבי מתנ"ע, יח' ג'יפים. מעל הכול, מפעילה המועצה מוקד בטחוני/אזרחי  

גיב בזמן אמת לכל ארוע. האזור מנוטר במצלמות המוצבות בנקודות אסטרטגיות, והמועצה  , שמ24/7

 מקדמת פרוייקט הצבת מצלמות נוספות בישובים.  

מעטפת הביטחון הניתנת לאשכול כרשות ב"עוטף עזה" הדוקה מאוד. מערך הקשרים   -לסיכום  

לת תגובה מהירה. מערכי הביטחון  וההיכרות בין המועצה לגורמים השונים מאפשרת שת"פ יעיל ויכו 

 הפנימיים של המועצה, בהובלתו של הקב"ט מהווים דוגמא לרשויות אחרות. 

 ראשי העוטף לא היו מיודעים למכתב, ומשום כך אינם חתומים עליו.  – ולעניין המכתב 

 

 דנה אדמון   –ש 

 . האם כל הוועדות מאוישות ומתפקדות?  1

 . האם הוועדות מגישות פרוטוקרולים כנדרש?  2

 . מדוע לא מגיע דיווח רבעוני כפי שסוכם למליאה ?             3

 . מתי תהיה לשונית באתר המועצה לכל וועדה תחת כותרת חופש המידע? 4

 . מי הגורם המועצתי האחראי על פעילות הוועדות, על נוכחות החברים והתראות בעניין אי נוכחות. 5
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 דודי  - ת 

 כל הוועדות מאוישות למעט וועדת ביטחון שעפ"י המדריך היא נפרדת מוועדת מל"ח,  .1

מעט מהן לא נפגשות    . אחוז גבוה של הוועדות מתפקדות בצורה סדירה למעט וועדת הנצחה

   .הנושא מוסדר בימים אלו ביומני המועצה  –בתדירות הנדרשת אחת לרבעון 

במסגרת הסדרת המועדים של כלל  , ולים כנדרש וחלקן לא חלק מן הוועדות מגישות פרוטוק .2

וועדות החובה נבצע בקרה על קיום פרוטוקולים וועדות שבהם מדובר בצנעת הפרט )תמיכות  

 ין באתר המועצה תאריך שהתקיימה ישיבת הוועדה. ו,הנחות ( יצ

 . יגיע דיווח למליאה )חודש לאחר סיום כל רבעון(  2021החל מרבעון ראשון  .3

 הנושא מטופל ויוסדר תוך מספר ימים.  .4

אחריות על מדיניות כללית בנושא הוועדות תחת סמכויות סגן ראש המועצה בשיתוף לשכות   .5

   .ראש סגן ומנכ"ל , נוכחות ואי נוכחות באחריות כל יו"ר וועדה

 

 תמיר בוקובזה  - ש 

היא   לאור הצהרותיו של ניר במליאה האחרונה על כך שאין בכוונתו לענות על השאילתא מאחר ולדעתו 

אינה עומדת בנוסח הפורמאלי של שאילתא )אמירה שאינה מקובלת עלי ואיני מסכים עימה וממילא ניר  

  צו   א)א( 54בהתאם לסעיף  בסמכותו להשיב לשאילתות כלל וזאת  אינו חבר מועצה ומשכך אינן 

אבקש לדעת האם בכוונתך לענות על    -(     1958-המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח

בתיק   הופנתה לראש המועצה שהחזיק  השאילתא  בעניין דיה במליאה הקרובה אם לאו? השאילתא 

גם    איכות הסביבה באותה העת אך כעת המחזיק בתיק הוא סגן ראש המועצה ועל כן השאילתא מופני

מענה לשאילתא   יובהר כי אין מדובר בשאילתא חדשה ואני עומד על כך שינתן   ראש המועצה.אל סגן  

מצ"ב   לנוחיותך   בישיבה הקרובה לאחר שלא ניתן מענה לשאילתא בשתי הישיבות הקודמות!

מעודכנת וערוכה בהתאם לנוסח שהוצג במדריך לנבחר על אף שגם הנוסח הקודם עומד   השאילתא 

אתר דיה הינו בבעלות   21.12.2020ביום  17כפי שהוצג במליאה מספר   -  רקע  אתר דיה     בדרישות:

המועצה.כמו כן הוצג כי במשך שנים הופעל האתר ע"י קיבוץ צאלים מבלי שנמצא הסכם חתום אל מול  

בנוסף אושר בבסיס   הקיבוץ ומבלי שניתן למועצה דין וחשבון על הכספים שהכניס האתר ועל רווחיו.

 תשלום שלא היה קיים בשנים קודמות.  – עבור פינוי פסולת לאתר דיה  התקציב תשלום 

 שאילתא: 

 כמה שנים מופעל האתר ע"י קיבוץ צאלים?        .1

כיצד נבחר הגוף המפעיל את האתר )צאלים( וכיצד נקבע הסכום לתשלום עבור פינוי         .2

 הפסולת? 

 קבלן משנה באתר מי מפעיל את האתר בפועל ? האם ישנו         .3

מדוע במשך שנים רבות הופעל האתר ע"י קיבוץ צאלים מבלי שבוצע מכרז כל שהוא לכל         .4

 אורך התקופה? 

מדוע לא בוצע מכרז עבור הפעלת האתר, לאחר שנדרש תשלום עבור פינוי הפסולת, כאשר         .5

בין המועצה לבית קיבוץ  ידוע לראש המועצה מספר שנים, לכל הפחות, כי אין הסכם בר תוקף  

 צאלים בעניין הפעלת אתר דיה.
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כיצד קבעה המועצה שהמשך הפעלת האתר ע"י קיבוץ צאלים )ללא מכרז( היא האפשרות         .6

הכלכלית ביותר עבור המועצה, תוך העברת תשלומים שלא היו בעבר? )היו דיונים בעניין? יש  

 וקולים של הדיונים?( התכתבויות בין צאלים למועצה בעניין? יש פרוט 

 האם ניתן יעוץ משפטי למועצה הקובע כי ההליך תקין ואם כן ע"י מי ניתן הייעוץ?       .7

 

 גדי   –ת 

"האתר הישן"(, כאתר המופעל    ה )להלן: י כאשר נכנסתי לתפקידי כראש מועצה, "ירשתי" את אתר ד .1

 על ידי קיבוץ צאלים, כעניין קיים. 

 את מערכת היחסים שבין הצדדים, הובהר לי כי אין הסכם.כשביררתי היכן ההסכם המסדיר  .2

 כך היו פני הדברים כשנכנסתי לתפקידי, וכך הם גם עתה.  .3

עם זאת, ראוי לציין כי קיבולת ההטמנה של האתר הישן, קרובה למיצוי וסיום, ועם סיומה, יופעל אתר   .4

מפעל טיפול בפסולת והן הטמנה,  "האתר החדש"(, שיהיה אתר מודרני, שיכלול הן    דיה ב' )להלן:

המועצה,   תצא  אליו  פומבי  במכרז  לזוכה  תימסר  החדש  האתר  הפעלת  כי  מובהר  כאשר 

 תבשיל.  –לכשהבירוקרטיה הכרוכה בכך 

מבירור שערכתי נמסר לי כי לפני כעשרים שנה, הפעלת האתר הישן הוצעה הן לקיבוץ גבולות והן   .5

"הקיבוץ" או "צאלים"( נעתר, משהאתר הישן    ץ צאלים )להלן:לקיבוץ צאלים. קיבוץ גבולות סירב וקיבו

 מצוי בצמידות אליו. 

 כאמור, האתר הישן מופעל על ידי קיבוץ צאלים, ולא על ידי קבלן פרטי.  .6

 בכל הנוגע להחלטה לשלם לקיבוץ עבור הפסולת שהמועצה מכניסה לאתר:  .7

 של המועצה. הקיבוץ לא קיבל תשלום עבור טיפולו בפסולת  2020עד סוף שנת  .7.1

בנוגע לכמות הפסולת    ברם, בשל מיצוי נפח ההטמנה, והגבלות שהוטלו על ידי משרד הגנ"ס  .7.2

היומית שהאתר הישן יכול לקלוט, ובשל החשש כי הדבר יביא לסגירתו של האתר הישן,  

 חלופות:  2עמדו בפני המועצה 

 ₪ לטון פסולת ולהמשיך להביא את הפסולת של המועצה לאתר הישן.   40לשלם לצאלים  .7.2.1

, שמשמעותה לסרב לשלם לצאלים עבור פסולת המועצה, מה שיביא לסגירת האתר הישן .7.2.2

כספיות   השלכות  לו  שיש  דבר  דודאים,  הפסולת  לאתר  המועצה  של  הפסולת  הובלת 

 משמעותיות על המועצה, כדלקמן: 

ו    164תשלום לאתר דודאים בסך   .7.2.2.1 ש"ח לטון )פסולת    169   - ש"ח לטון )פסולת יבשה( 

 מעורבת(.  

 תשלום עבור הובלת הפסולת של המועצה לדודאים, המוערך בכ ______ ₪.  .7.2.2.2

גבוהה מש .7.3 דודאים  לאתר  המועצה  של  הפסולת  בהטמנת  הכרוכה  הכספית  העלות 

 ₪ לטון פסולת לצאלים, בחרה המועצה לשלם לצאלים כאמור.  40משמעותית מתשלום 

יחל לפעול   .8 כולי תקווה כי הבירוקרטיה הכרוכה באתר החדש תסתיים במהירה, וכי האתר החדש 

 בהקדם. 
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 –  מוזמן עו"ד חי  - ועדים מקומיים  .6

נושא עמידת הוועדים   , הוסבר ע"י עו"ד חי.תקציב והאצלת סמכויות לוועדים המקומייםנושא אישור 

כלל   עבור הדרכה ללימוד ומתוכנן כנס ו מטופל ע"י המועצה,, ההתנהלות הנדרשתכללי בהמקומיים 

 כשתתאפשר התכנסות מבחינת הגבלות הקורונה. יתקיים הכנס . בנושאהעוסקים 

 

 2021תקציב ועדים מקומיים לשנת אישור 

 ישוב  מס'
תקציב  
 לשנה 

 בקשת תקציב 
בקשה 

להאצלת  
 סמכויות 

ד 
ע
ב

ם 
עי

מנ
נ

 

ד 
נג

 

 V 18 0 0 457,000 2021 אבשלום  1

 V 18 0 0 592,000 2021 אוהד  2

 V 18 0 0 1,530,000 2021 אורים  3

 V 18 0 0 3,600,000 2021 בארי  4

 V 18 0 0 753,000 2021 גבולות  6

 V 18 0 0 370,000 2021 דקל  7

 V 18 0 0 262,059 2021 ישע  10

 V 18 0 0 1,185,000 2021 כיסופים  12

 V 18 0 0 185,000 2021 כרם שלום  13

 V 18 0 0 612,000 2021 מבטחים  14

 V 18 0 0 1,702,500 2021 מגן  15

 V 18 0 0 2,980,000 2021 ניר יצחק  17

 V 18 0 0 534,000 2021 ניר עוז  18

 V 18 0 0 1,170,000 2021 נירים  19

 V 18 0 0 385,069 2021 סופה  20

 V 18 0 0 565,000 2021 עין הבשור  21

22 
עין  

 השלושה 
2021 1,166,000 V 18 0 0 

 V 18 0 0 601,360 2021 עמיעוז  23

 V 18 0 0 512,000 2021 פריגן  24

 V 18 0 0 618,000 2021 צוחר  26

 V 18 0 0 513,000 2021 רעים  27

 V 18 0 0 226,800 2021 תלמי אליהו  31

 V 18 0 0 637,000 2021 תלמי יוסף  32

 

 

 

 

 

 

 1#2022-7-1החלטה מס' 

 את הבקשות לתקציב ולהאצלת סמכויות,  , ללא מתנגדיםמליאת המועצה מאשרת  

 . רשומות לצד כל ישוב וישובתוצאות ההצבעה . הוגשו ע"י הישובים ברשימה לעיל כפי ש
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 –  תוכנית מנחת גבולות  .7

 ינון וראם. מיזם מנחת גבולות הוצג ע"י עופר,  

 

 

 

 

 

 

 –  אישור תב"רים .8

 2#2021תברים למליאה  

ד
ע
ב

ם  
עי

מנ
נ

 

ד
נג

 

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 

הגדלה  
-הקטנה ב

 ₪ 
 סה"כ  

 חולית  585 הנדסה 

- חולית
תשתיות  

בתי   10ל 
 אגודה 

1,070,000 764,000 1,834,000 18 0 0 

       )הגדלה(  1,664,000 -משרד השיכון  170,000  -השתתפות הישוב  585מימון 

 אבשלום  1095 הנדסה 
  -אבשלום 

מיגון בית  
 כנסת 

1,409,705 240,295 1,650,000 18 0 0 

 1095מימון 
  845,295 -התחייבות הישוב  704,705 -החטיבה להתיישבות 

 100,000  -)הגדלה( המשרד לשירותי דת 
      

 חולית  1156 הנדסה 

- חולית
תשתיות  

בתי   2ל 
 אגודה 

174,000 112,800 286,800 18 0 0 

       )הגדלה(  252,800 -משרד השיכון  34,000  -השתתפות הישוב  1156מימון 

 1177 הנדסה 
בני  
 נצרים 

בני נצרים  
עבודות   -

תשתית  
ופיתוח ל  

 יח'  27

4,013,500 14,000 4,027,500 18 0 0 

 1177מימון 
  1,377,500  -משרד השיכון   2,650,000  -השתתפות הישוב 

 )הגדלה( 
      

 1181 הנדסה 
שדה  
 ניצן 

שדה ניצן  
תשתיות  

  45ל
יחידות  
 שלב ב' 

6,275,633 22,500 6,298,133 18 0 0 

 1181מימון 
  2,295,000  -משרד השיכון   4,003,133  -השתתפות הישוב 

 )הגדלה( 
      

 1#2022-8-1החלטה מס' 

 , של מיזם מנחת גבולות השלב הראשון והשני את , ללא מתנגדיםמליאת המועצה מאשרת 

 של נציג גבולותצירוף בנוסף, , וש.ח 800,000-בעלות של כ  תכנון עד סיום תב"ע הכוללים 

 . 0 – , נגד 0 –, נמנעים 21 – התכנון וההקמה של המיזם. בעד  לצוות
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 מגן  1203 הנדסה 

  -מגן 
תשתיות  
ופיתוח ל  

 יחד'  16

4,708,000 8,000 4,716,000 18 0 0 

       )הגדלה(  816,000  -משרד השיכון   3,900,000  -השתתפות הישוב  1203מימון 

 אורים  1211 הנדסה 

 -אורים 
תשתיות  
ופיתוח ל  

 יח'  32

4,649,010 56,000 4,705,010 18 0 0 

 1211מימון 
  1,160,000 -משרד השיכון   3,545,010  -השתתפות הישוב 

 )הגדלה( 
      

 מועצה  1277 הנדסה 

שיפוץ  
מבנה  
  -תרבות 
 גילדה 

0 100,000 100,000 18 0 0 

       )חדש(  100,000 -משרד הפנים  1277מימון 

 מועצה  1278 הנדסה 

שיפוץ  
משרדי  
חוגים  

וספורט  
2020 

0 100,000 100,000 18 0 0 

       )חדש(  100,000 -משרד הפנים  1278מימון 

 מועצה  1279 גזברות 

סקר 
נכסים  
לשנת  
2020 

0 906,000 906,000 18 0 0 

       )חדש(  906,000משרד הפנים  1279מימון 

       הרשאות שונות לסכום שצוין   2  1279הסבר 

הנדסה  
 + חינוך 

 מועצה  1280

ציוד  
וריהוט  
לגני  
  -ילדים 

כיבוי אש  
 והצללות 

0 250,000 250,000 18 0 0 

       )חדש(  250,000 -מפעל הפיס  1280מימון 

 מועצה  1281 תחבורה 

רכישת  
רכב  

להסעת  
 תלמידים 

0 200,000 200,000 18 0 0 

       )חדש(  200,000 -מפעל הפיס  1281מימון 

 מועצה  1283 רבנות 
שיפוץ  

מקוואות  
 באשכול 

0 135,541 135,541 18 0 0 
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       )חדש( 135,541  -המשרד לשירותי דת  1283מימון 

 מועצה  1284 רבנות 

שירותי  
  -דת 

החלטת  
ממשלה  

2020 

0 200,000 200,000 18 0 0 

       )חדש( 200,000  -המשרד לשירותי דת  1284מימון 

       25,408,984 3,109,136 22,299,848 סה"כ :       

 

 

 

 

 

 

 

 – 2021דו"ח תקן ושכר  .9

 כלהלן :  2021לשנת הוצג לאישור המליאה דו"ח תקן ושכר 

 2020ביצוע  2020תקציב  2021תקציב  מ.א. אשכול  2021תקן ושכר  מס'

1 
שם  
 פרק

 שכר  משרות   שכר  משרות   שכר  משרות   אגף/מחלקה  סעיף 

2       
שכר  
 ממוצע 

14,286 
שכר  
 ממוצע 

14,174 
שכר  
 ממוצע 

14,163 

 מנהל כללי וכספי 3

 1,348,000 2.00 1,510,000 2.00 1,610,000 2 נבחרים  1611100   4

 3,188,000 17.43 3,227,000 17.00 3,879,000 17.55 מנהל כללי    6 5

 210,000 0.89 215,000 0.65 213,000 0.89 ללא תקן  1613001   6

 4,746,000 20.32 4,952,000 19.65 5,702,000 20.44 סה"כ      7

 2,283,000 11.50 2,350,000 12.00 2,350,000 11.5 מנהל כספי  62 6 8

 2,283,000 11.5 2,350,000 12 2,350,000 11.5 סה"כ      9

 7,029,000 31.82 7,302,000 31.65 8,052,000 31.94 סה"כ מנהל כללי וכספי 10

 שרותים מקומיים  11

 1,122,000 6.48 1,172,000 8.20 1,065,000 6.48 תברואה  71 7 12

 1,122,000 6.48 1,172,000 8.2 1,065,000 6.48 סה"כ      13

 1#2022-9-1 החלטה מס'

 . רשימת התב"רים לעיל מאשרת ללא מתנגדים את מליאת המועצה 

 תוצאות ההצבעה רשומות לצד כל תב"ר ותב"ר. 

file:///C:/Users/Mankal.ESHKOL2K/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/4FE36BFD.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Mankal.ESHKOL2K/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/4FE36BFD.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Mankal.ESHKOL2K/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/4FE36BFD.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Mankal.ESHKOL2K/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/4FE36BFD.xlsx%23RANGE!A1
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 2,013,000 11.88 2,055,000 10.10 1,875,000 11.88 ביטחון   72 7 14

 274,000 0.46 295,000 1.00 295,000 0.46 ללא תקן      15

 2,287,000  12.34 2,350,000 11.10 2,170,000 12.34 סה"כ      16

 1,786,000 9.00 1,760,000 9.00 1,600,000 8 הנדסה  73 7 17

 1,786,000 9 1,760,000 9 1,600,000 8 סה"כ      18

19   74 
בטיחות  
 בתעבורה 

0   0.70 330,000 0.70 337,000 

 337,000 0.7 330,000 0.7 0 0 סה"כ      20

 718,000 5.00 750,000 5.00 800,000 5 גינון ונטיעות  74 7 21

 45,000 1.00 20,000     1 ללא תקן  1746001   22

 763,000 6 770,000 5 800,000 6 סה"כ      23

 900,000 3.00 905,000 4.00 925,000 4 יח' אסטרטגית  75 7 24

 900,000 3 905,000 4 925,000 4 סה"כ      25

 116,000 0.22 165,000 1.22 165,000 1.22 ועדה חקלאית  791 7 26

 116,000 0.22 165,000 1.22 165,000 1.22 סה"כ      27

 7,311,000 37.74 7,452,000 39.22 6,725,000 38.04 שרותים מקומייםסה"כ  28

 שרותים ממלכתיים 29

 40,393,000 266.83 40,938,000 270.00 40,547,000 267.73 חינוך   81 8 30

 3,298,000   3,374,000   3,903,000   ללא תקן      31

 43,691,000  266.83 44,312,000  270      44,450,000  267.73 סה"כ      32

33 8 82 
תרבות נוער  
 ספריות חנ"מ 

4.11 642,000 4.10 622,000 4.11 633,000 

 12,000   4,000   4,000   ללא תקן      34

 645,000 4.11 626,000 4.1 646,000 4.11 סה"כ      35

 132,000 0.83 115,000 0.83 120,000 0.83 בריאות  83 8 36

 132,000 0.83 115,000 0.83 120,000 0.83 סה"כ      37

38 8 84 
שרותים  
 חברתיים  

25.55 4,053,000 22.69 4,359,000 25.55 4,308,000 

 448,000   360,000   419,000   ללא תקן      39

 4,756,000 25.55 4,719,000 22.69 4,472,000 25.55 סה"כ      40

file:///C:/Users/Mankal.ESHKOL2K/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/4FE36BFD.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Mankal.ESHKOL2K/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/4FE36BFD.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Mankal.ESHKOL2K/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/4FE36BFD.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Mankal.ESHKOL2K/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/4FE36BFD.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Mankal.ESHKOL2K/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/4FE36BFD.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Mankal.ESHKOL2K/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/4FE36BFD.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Mankal.ESHKOL2K/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/4FE36BFD.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Mankal.ESHKOL2K/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/4FE36BFD.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Mankal.ESHKOL2K/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/4FE36BFD.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Mankal.ESHKOL2K/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/4FE36BFD.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Mankal.ESHKOL2K/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/4FE36BFD.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Mankal.ESHKOL2K/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/4FE36BFD.xlsx%23RANGE!A1
file:///C:/Users/Mankal.ESHKOL2K/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/4FE36BFD.xlsx%23RANGE!A1
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 1,130,000 7.45 1,114,000 10.69 1,112,000 7.45 דת  85 8 41

 1,130,000 7.45 1,114,000 10.69 1,112,000 7.45 סה"כ      42

 162,000 0.67 170,000 1.17 95,000 0.67 קליטה  86 8 43

 162,000 0.67 170,000 1.17 95,000 0.67 סה"כ      44

 50,516,000 305 51,056,000 309 50,895,000 306 ממלכתיים סה"כ שרותים 45

 מפעלים  46

 615,000 3.80 613,000 2.80 1,015,000 4.8 נכסים  93 9 47

 615,000 3.80 613,000 2.80 1,015,000 4.80 סה"כ      48

 73,000 1.07 70,000 1.07 70,000 1.07 סיכה   94   49

 26,000   30,000   30,000   ללא תקן      50

 99,000 1.07 100,000 1.07 100,000 1.07 סה"כ      51

 714,000  4.87 713,000  3.87 1,115,000  5.87 סה"כ מפעלים  52

53 
סה"כ תקן ושכר ללא נבחרים ללא   

 גימלאים  
380  65,177,000 382.22  65,013,000 377.87  64,222,000 

 1,348,000 2 1,510,000 2 1,610,000 2   נבחרים      54

 גימלאים  55

 10,191,000 64.00 10,300,000 60.22 10,650,000 68 גימלאים  99 99 56

57     
סה"כ גורמי  

 חוץ 

61.95 4,500,000 30.13 4,500,000 61.95 4,293,000 

 1,545,000   1,300,000   612,000   עלויות פרישה  9900   58

 312,000-   150,000   150,000   הפרשה לביגוד      59

 137,000   160,000   140,000   זכויות פנסיה      60

 15,854,000 126 16,410,000 90 16,052,000 130 סה"כ גימלאים וגורמי חוץ  61

62                   

 81,424,000 505.82 82,933,000 474.57 82,839,000 512.14 סה"כ משרות ושכר  63

 

 .  39, 34, 31, 22 :  תבקש הסבר לשורותעלה בדיון שמ

 . יובא לאישור במליאה קרובהכולל הסברים שהתבקשו,  , 2021דו"ח תקן ושכר לשנת  –  סוכם
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 . [ תוכנית אב לאזור תעשיה מרכז ]נדחה למליאה קרובה .10

 

 [. הקמת ועדה לתכנון ובניה אשכול ]נדחה למליאה קרובה  .11

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 גדי ירקוני                                                            ניר ים                     
 ראש המועצה                                                  מנכ"ל המועצה

 

                  

   :  בתאריך אושר                                  


