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     .מידע  .1

 

 –  גדי ירקוני

מורכבת מאוד. בהחלטה    07:00לשעה    07:30שינוי שעת 'איסור נסיעת משאיות' בכביש משעה    –  232כביש  

הראשונית היה מעורב ראש המשלה ולאחר ערעור איגוד נהגי המשאיות התקבלה בסופו של דבר ההחלטה  

כר  כנראה  יהיה  הוא  וגם  מורכב  תהליך  יהיה  נסיעת משאיות'  איסור  'שעת  שינוי  בית המשפט.  ידי  וך  על 

בהתערבות ראש הממשלה ובית המשפט. שינוי קטן הפך להיות מורכב מאוד. אנחנו ממשיכים עם הפעלת  
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לחץ לקידום בניית הכביש. אנחנו בימים של טרום בחירות ולא ברור מי יהיו השרים הממונים לאחר הבחירות.  

ח לראות פיתוח ובנייה של  היום יצאתי עם בוריס, מהנדס המועצה, לסיור במספר ישובים. שמ  –  גנים חדשים 

בישובים  כרגע  גנים  נבנים  יום  מעונות  גם  עוז.  ניר  שלום,  כרם  ישע,  ו:  לצמיחה  ,  מותאם  פיתוח  רואים 

 הדמוגרפית במועצה.  

המפגשים בישובים ממשיכים. במפגשים משתתפים תושבים ואני לומד הרבה מהמפגש    –   מפגשים בישובים 

 ם הקשורים לשנת הקורונה עם דגש לילדים ובני נוער.  איתם. במהלך המפגשים עולים קשיים רבי

. ההרשמה גבוהה ומשמעותית.  16:00יפתחו קייטנות בפסח. קייטנות הגנים יפעלו עד השעה    –  גנים  קייטנות 

 חלק מעלות הקייטנה מסובסד על ידי המדינה.  

ג'. כל שכבה תהיה קפסולה בפני עצמה. לצערי בבית הספר אין  -יפעלו קייטנות בכיתות א'   –   קייטנות בי"ס

₪ לארבע ימים. מקווה שיהיה רישום משמעותי. רוב הסיכויים שלא יהיו הסעות    420סבסוד. העלות היא  

 מאחר ונרשמו מעט ילדים באופן יחסי. אם תהיה הרשמה משמעותית נשקול את עניין ההסעות שוב.  

צריכים להיות מאוד זהירים. צריך להבין איך יהיה מצב התחלואה אחרי פסח. נשקול החזרת הסעות    -   קורונה

 לחוגים במידה ויתאפשר.  

 

 –  דודי אלון

: אוהד בן גיגי ממושב אוהד. אוהד יתחיל    השבוע בשעה טובה גייסנו מנהל חקלאות חדש  -  מנהל חקלאות

 את עבודתו אחרי פסח.  

בשבועיים האחרונים עשינו הסכם מול 'אשכול נגב מערבי' על הקמת מערך פסולת. מחכים    -   מערך פסולת

 להרשאות תקציביות בשביל להמשיך בתהליך.  

 

 – ניר ים 

המליאה ישיבות  זה    –   ניהול  בעניין  שפנינו  ונענינו  הפנים,  המועצה   שאלה   זו למשרד  התנהלות    בתחום 

 כלהלן :  חו"דעמ"ש המועצה ניסח יו   שהיועמ"ש נדרש לה.

 .ראש המועצה הוא יו"ר ישיבות מליאת המועצהעל פי החוק,   •

 . הוא גם מנהל הישיבהיו"ר המליאה  •

ומגבלות הנובעות מהמצב הרפואי האמור,    עם זאת, נוכח מצבו הבריאותי המיוחד של ראש המועצה  •

, לא כאן המקום לפרטן, איני רואה פגם בכך שראש המועצה יסתייע במנכ"ל  שמטעמי צנעת הפרט

 .המועצה בניהול ישיבות המליאה

 

   – שאילתות  .2

 

 תמיר בוקובזה  –ש 

ע"י הישוב שהשתמש ברכב ולתושבי   מדוע מרבית הרכבים המוחלפים נמכרים במכרזים סגורים  .1

 ?  ותו הישוב בלבד א

מדוע המועצה שרוכשת את הרכבים החדשים לא מבצעת מכרז למכירת הרכבים הישנים ומאפשרת   .2

 ?  הציבורשנרכש ותוחזק באמצעות כספי  בכך הזדמנות שווה לכל המעוניין לרכוש את הרכב היוצא 



3 
 

 
 

צו המועצות המקומיות )מועצות   ל  89כיצד הדבר מתיישב עם חובת עריכת מכרז כקבוע בסעיף  .3

 ?  1958-אזוריות(, תשי"ח

 ?  השנים האחרונות וכמה מתוכם נמכרו במכרז ע"י המועצה  5-כמה רכבי ביטחון נמכרו ב  .4

 

 ניר  - ת 

  145,000-שנים, ומתקצב כ  5-לכמשרד הביטחון משתתף במימון החלפת רכבי ביטחון לישובים, אחת  

ש.ח   100,000-ש.ח, והישובים משתתפים בכ 245,000-ש.ח לרכב. רכבי הביטחון בישובים עולים כ

 לרכב. ניתנת לישובים האפשרות לבחור בין סוגי רכב שונים, כמו גם להוסיף רכיבי אבזור שונים.  

כלי הרכב, בעוד יתרת העלויות   בנוסף משתתף משרד הביטחון בתשלום על חלק מעלויות האחזקה של 

משולמות ע"י הישובים. כלי הרכב רשומים ע"ש המועצה ונמסרים לשימוש הישובים. מהשלב הזה,  

 אחראים הישובים על הפעלת כלי הרכב, על אחזקתם השוטפת, ועל השמירה על תקינותם.  

תמורות המכירה  בכך למעשה, הישובים משפיעים על מצב כלי הרכב שברשותם ועל ערכי המכירה. 

השנים האחרונות הוחלפו רוב רכבי   5משמשות את הישובים למימון החלפת כלי הרכב. במהלך 

הביטחון בישובים, וככלל ניהלו הישובים בעצמם את המכרזים והמכירות. נתוני קניה/מכירה קיימים  

נים ארוכות, וכך  בכרטסות הנהח"ש, וכל המעוניין יכול להגיע ולעיין בהם. כך עובדים הדברים מזה ש

מתאים לישובים במועצה. אם וככל שקיימות הנחיות או נהלים מחייבים, השונים מהכללים הנהוגים  

 במועצה, הנושא ייבדק, ותמצא הדרך המתאימה והנכונה לנהל את מכירת רכבי הביטחון. 

 

 תמיר בוקובזה  –ש 

 נושאי וועדים מקומיים. בשאילתא 

 

 ניר  - ת 

 ולצורך מענה ראוי, התשובה תינתן בישיבת המליאה הקרובה. בבירור,  הנושא 

 

 –  ועדים מקומיים  .3

 . עדים המקומיים כלהלןו עבור הו 2021התבקש אישור המליאה לתקציב והאצלת סמכויות לשנת 

 

 2021אישור תקציב ועדים מקומיים לשנת 

 ישוב  מס'
תקציב  
 לשנה 

 בקשת תקציב 
בקשה 

להאצלת  
 סמכויות 

ד 
ע
ב

ם 
עי

מנ
נ

 

ד 
נג

 

 V 17 1 0 341,000 2021 יבול  1

 V 18 1 0 230,740 2021 שדה ניצן  2

 

 

 

 

 

 1#2024-11-1החלטה מס' 

 את הבקשות לתקציב ולהאצלת סמכויות,  מליאת המועצה מאשרת  

 כפי שהוגשו ע"י הישובים ברשימה לעיל. תוצאות ההצבעה רשומות לצד כל ישוב וישוב. 
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 –  סדרי הדיון בישיבות המליאה .4

 

 

 

 

 

לאמץ סדרי דיון במליאה  ,  (2#2021)ראה מליאה הנהלת המועצה, חוזרת על המלצתה למליאה, 

ויתנהלו באופן שיאפשר לכלל חברי המליאה, להביע את דעתם,  שיאפשרו דיונים ענייניים, ממוקדים, 

   לשמוע ולהתייחס לדעות אחרות או נוספות, ולהגיע לגיבוש החלטות שקולות. 

 מוצע למליאה לאשר את ההצעה הבאה : 

 "המליאה מקבלת על עצמה נוהל פנימי, על פיו חברי המליאה ינצלו את זכות הדיבור,  

 דקות, במהלכן יאמרו את עמדתם.    2.5-יון, ויגבילו את עצמו לפעם אחת בכל סעיף שיעלה לד

 )הנוהל הנו המלצה, ואינו גובר על סדרי הדיון עפ"י דיני המועצות האזוריות(". 

 להסתפק בדיון. דיון סוכם הבתום  –סיכום 

 

 –  22/2/21מיום  2#2021אישור פרוטוקול מליאה  .5

 

 

 

 

 

 

 –  28/2/21מיום  3#2021אישור פרוטוקול מליאה  .6

נשלחו הערות  , וכיוון ש4#2021לפני מועד מליאה ימים   5נשלח  3#2021פרוטוקול לאור הערה ש

 .קרובה  מליאהב, הפרוטוקול יובא לאישור לתיקון הפרוטוקול 

 

 –  העסקת חבר/ת מליאה  .7

 לא עלה לדיון. הסעיף  , אינו מוכן עדיין לדיוןהסעיף ומהסיבה שלבקשת גדי  

 

 –  2021דו"ח תקן ושכר  .8

 מ.א. אשכול  2021תקן ושכר 

      
תקציב 
2021 

  
תקציב 
2020 

  
ביצוע  
2020 

  

שם  
 פרק

 שכר  משרות   שכר  משרות   שכר  משרות   אגף/מחלקה  סעיף 

      
שכר  
 ממוצע 

14,286 
שכר  
 ממוצע 

14,174 
שכר  
 ממוצע 

14,163 

 מנהל כללי וכספי

 1#2024-21-1החלטה מס' 

 . "סדרי הדיון בישיבות המליאה"  להעלות לדיון סעיף בנושא מליאת המועצה מאשרת  

 . 4 –, נגד  0 – , נמנעים 24 –בעד 

 1#2024-31-1החלטה מס' 

 ,  22/2/21מיום  2#2021מליאה ללא מתנגדים, את פרוטוקול מליאת המועצה מאשרת  

 . בעניין דיה ותשובת ראש המועצה תמיר בוקובזה תתווסף השאלה הנוספת של תוך ש
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 1,348,000 2.00 1,510,000 2.00 1,610,000 2 נבחרים  1611100  

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

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

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

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

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

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

 שרותים מקומיים 

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

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

 2,013,000 11.88 2,055,000 10.10 1,875,000 11.88 ביטחון   72 7

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

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

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

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

  74 
בטיחות  
 בתעבורה 

0   0.70 330,000 0.70 337,000 

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

 763,000 6.00 770,000 5.00 800,000 6 גינון ונטיעות  74 7

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

7 75 
יח'  

 אסטרטגית 

4 925,000 4.00 905,000 3.00 900,000 

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

7 791 
ועדה  

 חקלאית 

1.22 165,000 1.22 165,000 0.22 116,000 

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

 7,311,000 37.74 7,452,000 39.22 6,725,000 38.04 מקומיים סה"כ שרותים

 שרותים ממלכתיים

 40,393,000 246.69 40,938,000 249.50 40,547,000 244.23 חינוך   81 8

 3,298,000 20.14 3,374,000 20.50 3,903,000 23.5 ללא תקן     

 44,450,000  267.73 סה"כ     
       

270  
44,312,000 266.83  43,691,000 
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8 82 
תרבות נוער  

ספריות  
 חנ"מ 

4.11 646,000 4.10 626,000 4.11 645,000 

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

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

 132000 0.83 115000 0.83 120000 0.83 סה"כ     

8 84 
שרותים  
 חברתיים  

22.55 4,053,000 19.69 4,359,000 22.55 4,308,000 

 448,000 3.00 360,000 3.00 419,000 3 ללא תקן     

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

 1,130,000 7.45 1,114,000 10.69 1,112,000 7.45 דת  85 8

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

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

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

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

 מפעלים 

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

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

 73,000 0.57 70,000 0.57 70,000 0.57 סיכה   94  

 26,000 0.50 30,000 0.50 30,000 0.5 ללא תקן     

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

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

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   

 גימלאים 

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

    
סה"כ גורמי  

 חוץ 

30.13 4,500,000 30.13 4,500,000 22.65 4,293,000 

  9900 
עלויות  
 פרישה 

  612,000   1,300,000   1,545,000 

    
הפרשה  

 לביגוד 
  150,000   150,000   137,000 

 151,000   160,000   140,000   זכויות פנסיה     

 16,317,000 87 16,410,000 90 16,052,000 98 סה"כ גימלאים וגורמי חוץ 
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 81,887,000 466.52 82,933,000 474.57 82,839,000 480.32 סה"כ משרות ושכר 

         

        

 

         

         

         

 –  עלה בדיון 

 (. 72-, התבקש הסבר לשורה מדגמית )סעיף 2021אישור דו"ח תקן ושכר לשנת בדיון על 

 2,170,000שכר  12.34סה"כ  . 295,000שכר  0.46ללא תקן  .1,875,000שכר   11.88 ביטחון

 השורה "ללא תקן" היא חלק מעלויות השכר באגף הביטחון, וכלולים בה המוקדניות ורבש"צ חבל שלום. 

 המוקדניות עובדות שעתיות, בעיקר בלילות, בסופי שבוע ובחגים, ומוגדרות כעובדות ללא תקן. 

 . 0.46-חלקיות המשרה של המוקדניות מסתכמת ב

 ש.ח.  145,000-מעלות השעה התקנית, ומסתכם ב  200%שלהן יכול להגיע עד תעריף השעה 

 ש.ח.  150,000-רבש"צ חבל שלום ממומן במלואו ע"י משרד הביטחון, והמימון מסתכם ב 

 מסיבות היסטוריות נכלל תקן הרבש"צ בשורת "ביטחון", ובסידור אחר אפשר היה לרשום : 

 2,170,000שכר    12.34 סה"כ . 145,000שכר  0.46ללא תקן .  2,025,000שכר   11.88 ביטחון

 אנחנו מקווים שהבהרנו את הנקודה, ומשתדלים ללמוד מכל דו"ח ולדייק יותר. 

 

   –   הוספת דודי אלון לרשימת מורשי החתימה .9

 :   צריך לקבל במליאה החלטה מלאה בנוסח הבאלצורך הוספת דודי אלון לרשימת מורשי החתימה, 

 ולגרוע את מאיר יפרח.   אזורית אשכול,   דודי אלון כמורשה חתימה במועצההוחלט להוסיף את   .1

 :   לפיכך, מורשי החתימה של המועצה הינם אלה

 ראש המועצה.  –( 023006554גד ירקוני )ת.ז.  .1.1

 (  סגן ראש המועצה. 034447185דודי אלון ) ת.ז.  .1.2

 מנכ"ל המועצה.   – ( 053041687ניר ים )ת.ז.  .1.3

 גזברית המועצה. – ( 051386019שקולניק )ת.ז. יוכבד )כבי(  .1.4

   :זכויות החתימה בשם המועצה הן כדלקמן   .2

יחד עם חתימת גד ירקוני או עם חתימת דודי אלון   – יוכבד )כבי( שקולניק – חתימת גזברית המועצה 

 תחייב את המועצה לכל דבר ועניין.  – ביחד עם חותמת המועצה  –או עם חתימת ניר ים 

 

 

 

 

 

 1#2024-41-1החלטה מס' 

 . 2021קן ושכר לשנת את דו"ח ת מליאת המועצה מאשרת  

 . 5 –, נגד  0 – , נמנעים 18 –בעד 

 1#2024-51-1החלטה מס' 

 זכויות החתימה ורשי החתימה ומרשימת  ללא מתנגדים אתמליאת המועצה מאשרת  

 . 0 –, נגד  0 – , נמנעים 24 –בעד במועצה אזורית אשכול.        



8 
 

 
 

 – הסבת הלוואה למיזם מנחת גבולות + הקמת ועדה מקומית  .10

 . מש"ח  12הלוואה בסך  נלקחההסתיים בעודף. לפרויקט זה  (1138תב"ר  )  פרויקט בית הספר

להוצאות    מש"ח  0.3-ו  ,ש"ח מההלוואה לפרויקט תכנון ותב"ע למנחת גבולות מ   0.8אנו מבקשים להסב  

אנו מבקשים מחברי המליאה אישור עקרוני להסבה זו על מנת    יועץ וכד' להקמת ועדה מקומית במועצה.

 ד הפנים. לטובת פרויקט המנחת יפתח תב"ר ייעודי בהמשך.  לבקש אישור רשמי לביצועה ממשר

 

 

 

 

 

 

 

 אישור תב"רים.  .11

ד  4#2021תברים למליאה  
ע
ב

ם 
עי

מנ
נ

 

ד 
נג

 

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 
הגדלה  
 ₪  -הקטנה ב

       סה"כ  

 מועצה  1282 מועצה 
תכנון תכנית אב  
 למנחת גבולות 

0 800,000 800,000 23 0 1 

       )חדש( 800,000 -הסבת הלוואה  1282מימון 

 מועצה  1285 מועצה 
תכנון הקמת ועדה  

 מקומית באשכול 
0 300,000 300,000 24 0 0 

       )חדש( 300,000 -הסבת הלוואה  1285מימון 

 סופה  1154 הנדסה 

תשתיות  -סופה
יח"ד    15ופיתוח ל 

העמקת  -20מתוך 
 הסבסוד 

1,865,000 500,000 2,365,000 24 0 0 

       )הגדלה(  1,850,000 -משרד הבינוי והשיכון  515,000  -השתתפות הישוב  1154מימון 

 סופה  1155 הנדסה 
תשתיות  -סופה

יח"ד   5ופיתוח ל 
 20מתוך 

416,670 75,300 491,970 24 0 0 

       )הגדלה(   319,970 -הבינוי והשיכון משרד  172,000  -השתתפות הישוב  1155מימון 

       3,956,970 1,675,300 2,281,670 סה"כ :       

 

 

 1#2024-61-1החלטה מס' 

 לפרוייקט בית הספר מהלוואה שנלקחה   ש.חמיליון  1.1להסב מליאת המועצה מאשרת  

 לתכנון ותב"ע מנחת גבולות, מיליון ש.ח  0.8פרוייקטים כלהלן :  2לטובת (  1138)תב"ר 

 .        עדה מקומית במועצהייעוץ להקמת ו להוצ'   ש.חמיליון  0.3-ו

 . 0 –, נגד  1 – , נמנעים 22 –בעד 

 1#2024-71-1 החלטה מס'

 מאשרת את רשימת התב"רים לעיל. מליאת המועצה 

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



9 
 

 
 

 –   2019עיקרי הדו"חות המבוקרים לשנת  .12

 

 דו"ח כספי.   –א' -12

 נשלחו לעיון חברי המליאה. צורפו לחומרים ש 2019לשנת עיקרי הדו"ח הכספי  

 

 דו"ח ביקורת.   – ב' -12

 לחומרים שנשלחו לעיון חברי המליאה.   ף צור 2019לשנת   ביקורתהעיקרי דו"ח 

 

 –  2019תשובות לממצאי דו"ח ביקורת  .13

המועצה לדו"ח הביקורת, צריך שתאושר  תשובת  לא עלה לדיון ויובא לדיון במליאה קרובה, שכןהסעיף 

בממצאי  לא דנה עדיין  נכון להיום, ועדת הביקורת  , ובוועדת הביקורת המועצתיתדיון אחרי במליאה 

 . , ועדיין לא הגישה את המלצותיה דו"ח ה

 

 

 

 המתקרב  חג פסח כבוד לברוח המסורת היהודית נשא ברכה קובי רביבו 

 ושמח שיהיה לכולנו חג פסח כשר  

 

 

 

 

 

 

 

  

 גדי ירקוני                                                            ניר ים                     
 ראש המועצה                                                  מנכ"ל המועצה

 

                  

 24/5/21 :  בתאריך אושר                                  


