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     .מידע  .1

 

 – גדי ירקוני 

 התמלאתי בגאווה על הנחישות וההצלחה של עומר שפירא מעין הבשור.   -  אולימפיאדה באשכול

עומר היא גאווה לאשכול שבנחישות והרבה כשרון הצליחה לעשות מרוץ אופני כביש ראשון מוצלח ומרגש.  

 .  2020מחזיקים לה אצבעות לקראת המשך התחרויות והמרוץ הבא שלה בטוקיו 

 ם בטניס.  ילימפ ו משחקים הפאראבשמשתתף לאדם ברדיצ'בסקי מניר יצחק גם אני מאחל הצלחה  

 אני מאוחד עם ראשי המועצות האזוריות במאבק למנוע את ההסדרות בתחום החקלאות.   -  פוליטיקה 

זוהי סכנה לחקלאות ואנחנו פועלים למנוע את העלאתם בחוק ההסדרים. אנחנו מתכננים לשבת עם האוצר  

אני רואה במאבק גם הזדמנות להעלות סוגיות נוספות הקשורות במים  ו  , ולדון בסעיפים. זהו מאבק ארצי

 קרקע. אני יודע ששר האוצר והחקלאות מחוייבים לחקלאים ואני תקווה שנצליח.  ו

 היא אחת התוכניות החשובות לישובים צמודי הגדר בזמן הסלמה.   "מלונית"תוכנית    -  תוכנית מלונית

 כתבה תוכנית שלא תואמת את הצרכים שלנו ואינה מקובלת עלינו.   רח"ל )רשות חירום לאומית( 

 בעתיד.  נית  וכהתמקווים לעדכון ושינוי  אנחנו  ו   ,שי רח"ל וגורמים נוספים את ההסתייגות שלנוהעלנו בפני רא 

   ונראה שאנחנו מתקדמים בכיוונים חיוביים. , קיימת התקדמות בכל הקשור לתוכנית  -  232כביש 

 .   המדינה תקציבשל  אישור  הו הבניה  עםשפריצת הדרך תגיע  יםמקוואנחנו 

מבינים שהחיסון הוא לא ביטוח  כולנו בדומה לשאר הארץ גם אצלנו יש עליה בשיעור החולים.  -  קורונה

מחלה. ההדבקה האחרונה במועצה הכניסה ילדים רבים לבידוד. בודקים כיצד ניתן להמשיך לקיים  המפני 

 פעילויות נוער ובמקביל עובדים על בניית תוכנית לתחילת שנת הלימודים.  

: "הסימולנע"    מועצה אזורית אשכול קיבלה מתנה מיוחדת משירותי בריאות כללית -  סימולטור של כללית

   .מרכז סימולציה נייד לתרגול והדרכת החייאה, חבישה ומיומנויות רפואיות מצילות חיים  שהוא

גם  כמו גם לכלל התושבים והצענו  לתושבי המועצה והסביבה. פרסמנו  פרוייקט ההדרכה ניתן במתנה

 לעובדי המועצה להירשם להדרכה.  

 

 - דודי אלון  

 כפי שהועלה במליאה קודמת החלה דרך חדשה ושינוי ארגוני.     -   שינוי ארגוני וניהולי במו"פ 

 גייסנו נער משדה ניצן שעוזר בבניית מערכת נתונים שמרכזת את כלל נתוני החקלאים במועצה.    - חקלאות 

כיפה של השריפות החקלאיות. אני קורא להגביר מודעות לנושא  עובדים על מודעות וא  –  איכות הסביבה 

איסוף   יחל  בגינות. החל משבוע הבא  גזם  איסוף  בישובים. בנוסף, שמח לעדכן שהוספנו לסל השירותים 

 במועצה.  

אנחנו לומדים את הרפורמה. חלקה קל ליישום, חלקה יותר קשה. יש לנו עסקים    –  רפורמה ברישוי עסקים

אני מזמין אותם לבוא ליחידה לרישוי עסקים במטרה לקדם ולעזור להם. במחלקה יינתן להם    רבים במועצה.

 מידע מותאם לכל עסק בשביל ללמוד אם וכיצד ניתן לתת להם לקבל רישוי עסק.   

 

   – ת שאילתו .2

 הסעיף לא עלה ויובא למליאה קרובה. 
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 –  שינוי מורשי חתימה בי"ס נופי הבשור  .3

זמירה בן  בקשת בי"ס נופי הבשור, לגרוע מרשימת מורשי החתימה את   , עולה המנהליםלאור חילופי 

 . 036403178ת.ז דוד דואני , ולהכניס במקומה את  052271319ת.ז  יוסף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –   וועדים מקומיים  .4

 2021אישור תקציב ועדים מקומיים לשנת 

 ישוב  מס'
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V 71 215,000 2021 יתד  1  4 0 

        

 

 

 

 

 

 

 -    21/6/21מיום  #20219אישור פרוטוקול מליאה  .5

 הסעיף לא עלה ויובא למליאה קרובה. 

 

 –  המשך תוכנית ותקצוב לחינוך חברתי .6

שסומנו  יעדים ו המנהלת המרכז הקהילתי. נסקר כנית החינוך החברתי הוסברה ע"י מיכל עוזיהו תו

של התוכנית  התרומה  ו , היעדים שהושגו, מידת ההצלחה של התוכנית , 20-אוק' לתוכנית שהתחילה ב 

   ישובי המועצה. מערכי החינוך החברתי בל

 :   מצורפות ההמלצות להמשך

להמשיך להעניק את התקציב לישובים בתפיסה רב שנתית המקבעת סטנדרט אצל כלל   •

 הישובים ומבססת את ההכרה בחשיבות הגדלת התמיכה בחינוך החברתי בישובים.  

יצירת שותפות רב שנתית בין המועצה לישובים בחינוך החברתי לפיה המועצה מידי שנה  •

להרחיב את התמיכה בחינוך החברתי  את התמיכה תוך התחייבות הישוב   10%תצמצם ב 

 באותו היקף. 

 12#2010-94-1 החלטה מס'

 החתימה בבי"ס נופי הבשור כלהלן :  מורשיאת   מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות

 036403178 ת.ז  דוד   קוטלר דואני  .1

 059587824 ת.ז         רחמים   זוילי .2

 301798187 ת.ז                שיר ישי  .3

 . 0 – , נגד 1 –, נמנעים 17 - בעד 
 

 

 

 

 

 

 

 

 1#20210-50-1החלטה 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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חשיבה על יישובים בהם אין מדריך ולכן לא זכאים לתמיכה, אבל מתקיימת פעילות סדירה על   •

 ידי הורים, בני נוער ומתנדבים. 

 .  21-עד יוני  20-ש.ח מאוק' 1,200,000בתוכנית הראשונית הוקצבו  •

, על בסיס אותם  21-עד כולל דצמ'   21-וליש.ח מי  940,000בתוכנית ההמשך מתוכנן להקציב  •

 קריטריונים ששימשו לחישוב הסכומים שהוקצו לישובים בתוכנית הראשונית. 

 ש.ח.  2,000,000-מתוכנן להקציב כ 2022בשנת  •

כל שנה, עד הגעה ליעד תקצוב שנתי קבוע   10%-בשנים הבאות מתוכנן לצמצם את התקצוב ב •

 ש.ח.  600,000-של כ 

שא כתוכנית חינוך חברתית לטווח ארוך, גם אם הקצאת הסכום בכל שנה מוצע להתייחס לנו  •

 תובא להחלטת המליאה במסגרת ההחלטות על התקציב בכל שנה. 

 

 

 

 

 

 

 לישובים.  החלוקה מפתחות אתו  הקריטריונים  את  המליאה  לחברי  להעביר  :  לסעיף  הערות 

 

 –  היכרות עם מעון השלושה  .7

, על  לקדם את המהלכים לאיתור שימושים למבני בי"ס יובלי הבשורהוחלט להמשיך   7#2021במליאה 

מ.א אשכול יצאה  . תמיר ואיתן לצוות שמטפל בנושא בסיס מסמך שהוצג, תוך צירופם של חברי המליאה 

, שבסופו של  הצעה ניתנה רק ע"י מעון השלושההיתה התעניינות מצד מספר גופים, אבל , למכרז פומבי

ההיסטוריה  אה את הציגו למליאליאס, הגר, מירי, אריאל( )נציגי מעון השלושה  תהליך זכתה במכרז.

+  7הקשר של ריחוק הכללים שנקבעו ע"י משרד הרווחה בהמעבר לבאר שבע, בקיבוץ עין השלושה, 

בקמפוס   המבנה האירגוני ההשקעות הנדרשות להתאמת הקמפוס, , אופי הפעילות של האירגון מהגבול,  

 תושבי אשכול. עם  ים , ופוטנציאל הקשרבמקום שתכן שתהאוכלוסיה מאפייני , יובלי הבשור

קמפוס יובלי הבשור לשימוש  העברת בין חברי המליאה, נשמעו טיעונים בעד ונגד הנושא הציף ויכוח 

כניסת מעון השלושה לקמפוס  בעד ונגד , ועלתה בקשה לקיים הצבעה  מעון השלושהארוך טווח של 

   יובלי הבשור. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1#20210-52-1מס' החלטה 

 השלושה,  השתקעות לטווח ארוך של מעון ברוב קולות מליאת המועצה מאשרת  

 . 9 –, נגד  1 – , נמנעים 12 -בעד                                                     בקמפוס יובלי הבשור. 

 

 

 1#20210-51-1החלטה מס' 

 לחינוך חברתי,  והתקצוב  התוכנית המשך פה אחד את מליאת המועצה מאשרת 

 0 –, נגד 0 – , נמנעים 22 - בעד לעיל.                      ומאמצת את ההמלצות 
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 –  חוק עזר תברואה וסילוק מפגעיםתיקון   .8

חוק העזר למועצות  לאמץ את   ,משרד הפנים את החלטת מ.א אשכול אישר  6/4/1987בתאריך 

לא תאושר בקשה לתיקון  המשפטים ציין כי  משרד  . 1972( תשל"ב מקומיות )תברואה וסילוק מפגעים 

בו יימחק סעיף העונשין )הכוונה לסעיף    בצו המועצות )עבירת קנס(, בטרם יבוצע תיקון בחוק העזר 

 לחוק העזר ולמחוק את סעיף העונשין.   17לפיכך מבוקש לתקן את סעיף .  לירות(  500הקובע קנס של 

 , והתבקשה החלטת המליאה בנושא. 17הנוסח החליפי לסעיף הוצג למליאה 

 

 

 

 

 

 

 

 –  תב"רים למליאה  .9

 .  קרובהדיון בסעיף נדחה למליאה ה

 

 –  2021מפעל הפייס לישובים  .10

 הדיון בסעיף נדחה למליאה קרובה.  

 

   –   2021 תמיכות .11

 הדיון בסעיף נדחה למליאה קרובה.  

 

 –  2020דו"ח חצי שנתי  .12

 הדיון בסעיף נדחה למליאה קרובה.  

 

 – דיון על עבודת הוועדות  .13

 הדיון בסעיף נדחה למליאה קרובה.  

 

 – תקנון בית עלמין  .14

 הדיון בסעיף נדחה למליאה קרובה.  

 

 

 

 גדי ירקוני                                                            ניר ים                     
 ראש המועצה                                                  מנכ"ל המועצה

 

                                  

 30/8/21 :  בתאריך   אושר                                     

 1#20210-53-1החלטה מס' 

 וסילוק מפגעים בחוק עזר תברואה  17נוסח סעיף  להחליף את פה אחד  מליאת המועצה מאשרת 

   החליפי כפי שהוצג למליאה.נוסח ה, ולאמץ את 1972תשל"ב 

 . 0 – , נגד 0 –, נמנעים 16 - בעד 

 


