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 -  מידע  .1

 

   -  כלליות התייחסויות 

בשבוע שעבר דיברנו על בעיות של חברת חשמל וגדי הסביר כמה הוא מנסה לעבוד מולם.   –  מזל ערוסי

המערך הזה לא מתפקד כמו שצריך ואני   דואר נע,שלא מגיע  עולה בעיה נוספת, לפחות בעין הבשור, 

לאחר ששוחחנו עם מנכ"ל הדואר    ל סודרוטיפלנו בזה וקיבלנו תשובה שהכ – מבקשת לטפל בזה. גדי 

 , אבל אם זה לא המצב אנחנו נחזור ונטפל בזה.  על זה
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 - אירוע חריג 

 פה בסוף שבוע שעבר במועצה.   לאירוע שקרה אני מבקש שתתייחסו    –איתן 

המכתב נשלח במייל   עד יום חמישי איש מחשבים במועצה.יה יש מכתב שנכתב ע"י רמי פרל, שה  –ניר 

הייתה גישה לכל כתובות המייל  לרמי   .מחוץ למועצה נוספים לגורמים לתפוצת כל העובדים במועצה ו

ילוי פרטים אישיים של  והכפשות וגית, במכתב הזה, יש טענות קשות מאוד כלפיי ברמה האיש   של כולם.

מדובר במכתב   .אירית מנהלת אגף רכש וליאורה מנהלת אגף שירותים חברתיים  . פיםמנהלות אג 2

, כשיודן עזב את  21-אוק' מאז  קשה מאוד לקריאה. רמי הוא איש מחשבים במועצה מזה כשנתיים וחצי. 

שבתקופה הזו נבחן אם זו הדרך    היה ברורהמועצה, רמי קיבל על עצמו לתפעל את המערכת. 

במשך התקופה הזו הוא ייצר מערכות יחסים מאוד לא טובות  שמתאימה לו והוא האיש שמתאים לנו.  

בשבוע האחרון, אחרי סדרה של שיחות, התקיימה עוד שיחה, שיחה  עם הרבה מאוד עובדי מועצה. 

צוע טוב  המקצועית הוא מתגלה כבעל מקנעימה ומכילה, שמטרתה הייתה להסביר לרמי שברמה 

אין הסבר    ואנחנו רוצים לשמר אותו ולפתח אותו בתוך הארגון, אבל עניין השירותיות חייב להשתפר.

במקביל להפצת המכתב, רמי התחיל   לפער בין השיחה שהתקיימה למה שקרה ביום חמישי האחרון.

ל נוסח המכתב והפגיעה במי  הוגשה תלונה למשטרה גם ע לשבש את מערכת המחשב במועצה. 

נשלח אליו צוות מאגף  ביום האירוע שמוזכר בו, וגם על הנזק שנגרם למערכת המחשבים במועצה. 

  רמי הודיע בסוף אותו מכתב  . נוספים  נזקים ממנו לגרום ללמנוע ו  מידע וציודלהוציא ממנו   כדי הביטחון 

לראות   עו"ס ההיבט האישי, ושלחנו צוות של מלהתנתק לאורך האירוע ניסינו   על עזיבתו את העבודה. 

הוצאנו מכתב לעובדים ונקיים מחר   וגם ע"י המשפחה.על ידו גם נדחה   העו"סצוות  אם הוא צריך סיוע. 

   היה אירוע מטלטל.זה בה נדון במה שאירע ונסביר להם בפירוט.   ת עובדיםאסיפ

עלי תפקידים  אירוע חמור מאוד וזו פגיעה בב אני רואה את המקרה הזה כחציית כל הגבולות. זה   –גדי 

זה טלטל את  שעושים תפקידם נאמנה. המכתב הזה נשלח בתפוצה רחבה מאוד ויש פה אמירה. 

העובדים מצפים לשמוע מאיתנו איך אנחנו רואים את  הארגון והעובדים רואים בו מקרה קשה מאוד. 

אין תירוץ או הסבר לכזה אירוע.  . יוומעשהמקרה הזה ומה אנחנו מתכוונים לעשות כלפי אותו אדם 

שוקלת את    המועצהאם הם יהיו מעוניינים בכך. ובייעוץ משפטי תביעות  אנחנו ניתן גיבוי לעובדים ב

מצד שני, אנחנו נבדוק איפה ניתן לתת עזרה  צעדיה בהקשר זה, בנוסף לתלונה שהוגשה במשטרה. 

 וסיוע לעובד שביצע את המעשה.  

בדיקה של חברה  העברנו את הנושא ל לא נגרמו ככל הנראה נזקים ארוכי טווח.  בפן הטכני   –מתן 

 כדי להבטיח שמקרים כאלה לא יישנו.   להמשךחיצונית וקיבלנו מספר תובנות 

עובד שמתפרץ ככה כנראה שמשהו הצטבר אצלו הרבה זמן. אני  המכתב לא ראוי ולא מקובל.  – תמיר 

עוד דבר שצריך לקבל תשומת לב זה אבטחת   את האירוע הזה אבל צריך לשים לזה לב. לא מצדיק  

   . 2019המידע בארגון. זה נאמר בדו"ח המבקר של 

 ת אזהרה לארגון וצריך ללמוד ממנה ולדאוג לגיבויים.  זו נור – יובל 

 

   -  גדי ירקוני

עניינים שקשורים במה    התחלנו להקים צוותים לארבעה -  ות המועצה בקליטת עולי אוקראינההתגייס 

אנחנו צריכים להיערך לאפשרות  לגל עליה לארץ.    ויוביל   צפוי שהאירועים שמתחולל באוקראינה. 

נרכז את זה במועצה, ונבקש מהמדינה את המשאבים לטובת קליטה  שהישובים שלנו יקלטו עולים. 

 צמיחה.  מתן עזרה וליבילים הכוללים מיגון. יש כאן אפשרות למבנים  ב
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ציוד חורף ומוצרי   – יצאה הודעה לישובים וביקשנו מכל ישוב לרכז תרומות משני סוגים   – ענת חן 

 שימוש ראוי בו. שיאפשר באופן צריך להיות חדש במוצרי ההיגיינה וכמו חדש בשאר הציוד היגיינה. הכל 

ליצור קשר    תושבי המועצה מוזמנים  . במתחם הבשור, אשכול מרקט לשעברהתרומות  מתוכנן כינוס 

 במיזם.   ולהגיע להתנדב 

מנהל אגף החינוך יחד איתי, רוצים למנף את שנעשה ברמת החוסן הקהילתי, ולהעצים   –  מיכל עוזיהו

 את הזכות שלנו לתת למען האחר, כקהילה שמקבלת חיבוקים בעתות חירום.  

  וכרם שלום ניר עוז, נירים מנסים לאתר בשלב הזה מקומות שבהם יש מגורים פנויים.  – דרור אפרתי 

למגורים זמניים. הצפי הוא שבשבוע הבא יתחילו להגיע לארץ  יגיעו יה  י עלזכא ש, ויתכן זמין עדכנו מה 

מיפוי ראשוני ולבדוק אילו ישובים   ערוך ראש המועצה מאגף אסטרטגיה לביקש במקביל, . משפחות

 מוכנים להירתם למאמץ הקליטה, ולהניח מבנים יבילים בתחומם.  

 ?    כנית לגביהם לטווח הארוך ומה התחלק מהאנשים שיגיעו, לא בהכרח יבצעו עליה.  - ש 

אף אחד לא הבטיח שהם יישארו   – אנחנו לא מסתכלים על הטווח הקצר. גם בית ראשון במולדת   –ת 

יחליטו להיקלט   בסוף התהליך אנחנו לא יודעים אם  , שבאים לעשות עליה  עוליםאנחנו נקבל . עצה במו

 .  כאן דווקא 

אנחנו צריכים להיערך לתקופה של קליטת עולים באופן מידי. בין אם באופן זמני או קבוע.    – נועם גל 

 המועצה יודעת לתת את המענה המידי לאירועים הללו, גם לטווח הקצר.  

 תת מענה לילדים שייתכן ויגיעו לכאן.  להיערך אנחנו צריכים ל  – מזל ערוסי 

 

 - היעדרות גדי 

  .עד סוף אפריל אחזור למועצה ו  ,רפואי צורך לארה"ב ל אסע    7/4/22תאריך ב – היעדרות מהמועצה 

 .  הנסיעה פרטית ולא ע"ח המועצה. בכל ערוצי התקשורתבמהלך התקופה בחו"ל אהיה זמין 

    

 -  שאילתות  .2

 שאילתות במליאה זו.  התבקשו לא 

 

 -  חילופין במליאה  .3

  מקשה עלהיעדר חברי מליאה ואי החלפתם   . שנשלח בנושא למשרד הפניםמכתב  צורף לחומרים  –ניר 

מגיעים למליאה.   ואינםנוגע לחברי מליאה שביקשו להתפטר  המצורף פירוט לתפקד.   המליאה

  31 מונה המליאהכרגע . ובקשה לקדם את הטיפול בנושא  התייחסות לעניין  תבקשה ממשרד הפניםה

 לפחות נציג אחד במליאה.   היא שלכל ישוב יהיההשאיפה  .ההחלטות כל עניין קבלת ל  ,נציגים 

 

 -   בחירת גזבר/ית מועצה .4

  הורכבההבחינה  ת ועדמועמדים.  7 אליו נענו  יצאנו למכרז נוסף   .כזכור הייתה לנו ועדת בחינה שבוטלה

 ומנכ"ל המועצה.   חנניה ואיתן( )  חברי מליאה 2חוף אשקלון, מ.א מראש המועצה, גזבר 

   להציג את עצמו ולענות לשאלות.   כדי  , שנמצא אתנו כאןאת עידו ליבנהועדת הבחינה בחרה 

 נערוך הצבעה.   היכרות עם עידואחרי ה

 בגזברות וניהול כספים כמקצוע.  לא עסקת   - ש 

   . ברשויות  גזברים חדשיםל כסגן ממונה על המחוז הייתי מרצה ומדריך בקורס גזברים וחונך  - ת 
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רת לעזוב את  שנים. בח 5בשנה האחרונה איישת תפקיד בעיריית אשקלון שלא אויש במשך  - ש 

 התפקיד לאחר שנה.  

י שלא קשור  אירוע איש העזבתי את העירייה בשל אירוע פרטי אישי שלא ארחיב עליו לפרוטוקול.  - ת 

 .  , ואמסור את הפרטים אישית לכל מי שמתענייןלעבודה

 ?   לכמה זמן תהיה איתנו - ש 

שנים. בזמן הזה צריך להסתכל על    7-אני חושב שתפקיד גזבר כמו תפקידים ניהוליים אחרים הוא ל  - ת 

 התקדמות המערכת.  

 ?   הזה של האוכלוסייה והישובים אשכול היא מועצה חקלאית. האם יש לך רקע והזדהות עם הסוג  - ש 

עסקתי בכובע אחר  בחודשים האחרונים  גדלתי בישוב חקלאי ועבדתי בחקלאות.  20עד גיל  - ת 

   נטציה קיימת.יהאורי בנושאים שקרובים לחקלאות. 

הוא מגיע על מנת להצעיד את המועצה   עידו מביא ניסיון בעבודת הרשויות וחשיבה חדשנית.   –גדי 

פגשתי אותו בוועדת הבחינה בפעם  קדימה יחד איתנו והוא רואה את התפקיד של גזבר כמנהל כספים. 

הוא אמנם לא היה גזבר, אבל הוא מכיר  הראשונה והוא נראה נעים הליכות שיודע גם לעמוד על שלו. 

   זברים.מועצות והמשרדים הממשלתיים מצוין ועשה קורס גאת ה

 ?   האם גדי אתה רגוע למרות שהוא לא בא עם ניסיון של גזבר  - ש 

יש לו    יש איתנות כלכלית ואנחנו לא מועצה שמתקשה לסגור את החודש.מועצה ל  שקט ורגוע.אכן  -  ת

יש מספיק אנשים בסביבה שיתמכו ויעזרו   וייתכן שהוא גם יקבל ליווי של מנטור. את כבי לחפיפה  

 .  קליטה שלול

והכל הונח בפנינו.   , כמו שצריך היהועדות הבחינה, התהליך בוועדה   2-רוצה לציין כמי שהיה ב  –איתן 

 הכל התנהל מצוין.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  בחירום הסכם פינוי ישובים   .5

בשומר חומות המדינה חזרה בה  בהחלטת ממשלה בנוגע לפינוי ישובים בחירום.  מדובר  -  דקלה

הסכם חדש. אנחנו כמועצה פועלים להסדיר את הישובים הקולטים   להתגבש מההסכם שהיה, והתחיל 

מועד המליאה הבא שלנו הוא רחוק, ואנחנו חייבים לתת מענה  של התושבים שלנו שזכאים לפינוי. 

ם מאחר והוא לא בא לדיון  תתקיים הצבעה על הוספת הסעיף לסדר היו לנושא הזה מוקדם ככל הניתן. 

 בהנהלה. 

מסומנים לפינוי בעת חירום. בשומר חומות התכנית הוחלפה בפינוי זמני, וניתנו  ששובים י  11 במועצה 

וזה גרם לכאוס.   מתפנים תושבים  עבורומות לינה מקחיפשנו בשומר חומות   ח לראש ללילה.. ש 250

ללילה לאדם לטובת הישובים שמתפנים.   ש.ח  320כרגע המדינה ניסחה החלטה חדשה שמדברת על 

לכן יצאנו למכרז, שיהיה צד שלישי בעסקה הזו שיהווה מנוף  , ו אלה שאחראיות על הפינוייםהמועצות הן  

 2#2023-81-1 החלטה מס'

 , 037168176ת.ז פה אחד את מינויו של עידו ליבנה מליאת המועצה מאשרת 

 .  מועצה אזורית אשכול לתפקיד גזבר 

 ,  100%המשרה בהיקף  , 1/4/22חוזה בתאריך התחילת 

 אזורית רמה ג'.  ביחס לשכר מנכ"ל מועצה 85%התחלתית מדרגת שכר 

 .  0 –, נמנעים  0 – , נגד 20 –בעד 
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שותפה   נבחרה חברת אורטלהחברה שמנהלת את זה היא המנוף על מקומות הלינה. לסידורי הלינה. 

   לחדרים. ות הלינה. בעת חירום, הם מחויבים לדאוג לנו מקומלמייצרת לנו חוזים נצורים שבאיסתא, 

בטחונות  והתחייבות  לאשר אנחנו מבקשים  מקור תקציבי.  בהיעדר לא חתמה על ההסכם   עדייןהמדינה 

 .  ש.ח   500,00-לסך של כהמועצה  

הסיכון הפיננסי הוא אפסי ומדובר פה בנושא עם חשיבות ביטחונית ברמה עליונה. זו הסיבה   –ניר 

   קשנו להביא את זה למליאה בזריזות.  שבי 

 ?   הנושא של קיבוץ מארח קיבוץ יורד מהפרק  - ש 

תהיה בבתי ההארחה עם  הקיבוצים ימשיכו לתת את המעטפת אבל לא יפנו דירות. הלינה כן.  - ת 

   ובית עוטפת.ישימסגרת 

 

 :   העלאה של הסעיף לסדר היום הצבעה 

 

 

 

 

 :    הצבעה על ההסכם

 

 

 

 

 -   2022תקן ושכר  .6

 כל שנה לאישור המליאה.   תקן ושכר מגיעדו"ח   – כבי 

 ?   מה מהמשמעות של עובדים ללא תקן  - ש 

לא   ת משתדל המועצה ולא בהסכם קיבוצי.  יםכשעתי  יםמועסקעובדים שבאים למילוי מקום או  - ת 

 אלא אם מדובר בפרויקט שעתי.  שעתיים להעסיק עובדים  

 ?   חונכות זה בתקן - ש 

 כן, אלא אם זה לפרק זמן מסוים שאנחנו יודעים עליו.   - ת 

מדובר בפרויקטורים   -ת  ללא תקן. זה חריג ביחס לאחרים.  20בשירותים ממלכתיים רשום  - ש 

 קורונה, עוזרי חינוך, מלווים בהסעות, סייעות וכד'. פרויקטורי    – א לתקופה מסוימת. לדוגמ

 ?   למה יש משרות עם מספרים לא שלמים  - ש 

 והם לא עובדים בעבודה אחרת.   70%-יש אחוז פיצוי לעובדים שאנחנו לא מעסיקים אותם ב - ת 

 .  מיליון ש.ח  84.955. תקציב 473.79 – משרות סה"כ 

 

 

 

 

 

 2#2023-91-1 החלטה מס'

 לסדר היום.    סעיף פה אחד את העלאת המליאת המועצה מאשרת 

 .  0 –, נמנעים  0 – , נגד 22 –בעד 

 

 

 

 

 

 

 

 2#2023-20-1 החלטה מס'

                                              בחירום.   הסכם פינוי הישובים  החתימה על פה אחד את מליאת המועצה מאשרת 

 .  0 –, נמנעים  0 – , נגד 22 –בעד 

 

 

 

 

 

 

 

 2#2023-12-1 החלטה מס'

 .  2022פה אחד את התקן והשכר של המועצה לשנת מליאת המועצה מאשרת 

 .   מיליון ש.ח 84.955 –. סה"כ תקציב 473.79 – סה"כ משרות 

 .  0 –, נמנעים  0 – , נגד 18 –בעד 
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 -  תב"רים למליאה  .7

ד  3#2022תב"רים למליאה 
ע
ב

ם 
עי

מנ
נ

 

ד 
נג

 

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 

הגדלה  
-הקטנה ב

 ₪ 
       סה"כ  

 1343 חינוך 
בני  
 נצרים 

  -עיצוב מרחבי למידה 
 בני נצרים בנים  

0 160,000 
     

160,000  
20 0 0 

       )חדש( 160,000 -משרד החינוך  1343מימון 

 מועצה  1344 הנדסה 
תכנון הגדלת מט"ש  

 חולית 
              
-    

  
1,617,014  

  
1,617,014  

18 1 0 

       )חדש( 646,806 -מועצה )חדש(, קרנות  970,208  -רשות המים  1344מימון 

 מועצה  1345 הנדסה 
תכנון מפורט לשדרוג  

  12והרחבה של  
 תחנות שאיבה 

              
-    

     
733,450  

     
733,450  

20 0 0 

       )חדש( 293,380 -)חדש(, קרנות מועצה  440,070  -רשות המים  1345מימון 

       2,510,464 2,510,464 0 סה"כ :       

 

 

 

 

 

 :    התייחסויות 

 ?    הוא רק לתכנון בתב"רים הקשורים לביוב, כל הסכום  –ש 

 רשות המים.   כן. התעריפים נקבעים ע"י - ת 

 

 -  2022-מנהלת פרויקט דיה לגרמניה מאי/יונינסיעת  .8

, ואלו שמתעסקים בהיתכנות של  את פרויקט דיה הנוכחי  שמלוויםאנשים הנסיעה מיועדת ל  –גדי 

 מהטכנולוגיה ומאתרים דומים בעולם.   לצורך למידה והתרשמותזבל,  ההשבת  מפעל פרויקט

מחזור זבל והפיכתו  וכה גדולה שקשורה לנושא תוך כדי, מבקשים להרחיב אופקים ולבקר בתער 

יוביל את הסיור זה יואב ינון,  את הקמת אתר דיה עד לפרטים קטנים.   ילווה הצוות  לחשמל. 

)יועצים    ,לסיור   .חש  60,000 להקצות   מתבקשהמהנדס הראשי שלנו ושני הפרויקטורים באתר. 

 ולהצביע על היעדרות ראש המועצה.  ש.ח לנוסע(,   5,000-את נסיעתם ביממנו 

 הילה, עופר וגדי.   -ת  ?  מי יוצא מטעם המועצה  - ש 

בכל דבר שקורה וקשור  של ועדת איכות הסביבה קבוע אני חושב שצריך להיות נציג  –אמיר 

 לסביבה במועצה.  

 2#2023-22-1 החלטה מס'

 רשימת התב"רים לעיל. תוצאות ההצבעה רשומות ליד כל תב"ר ותב"ר.    מליאת המועצה מאשרת את
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לא יתקיים שום קידום מהותי של נושאים הקשורים לסביבה, בלי שהבאנו את זה לידיעת    –גדי 

הן  סביב הפרוייקט הישיבות  רוב   לקיים מפגש אחת לשלושה חודשים.  ומוצע  ,ועדת איכות הסביבה

   .מבחינת איכות הסביבה לא מהותיות מסחריות ו ישיבות 

 

 

 

 

 

 

 -   עדכון על פעילות ועדות המועצה .9

 ביצענו סיכום של פעילות הוועדות וצירפנו את החומר לעיון חברי המליאה.   – דודי 

 נשמח לדעת אם יש ועדות שעוד צריך לחזק.   –דנה 

 צריכים לחזק את ועדת תנועה ותמרור בנושאי התחבורה.   – דודי 

   כן.   -ת  ?  ועדת סמים ואלכוהול התחילה לעבוד - ש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גדי ירקוני           ניר ים                                                                  
 ראש המועצה         מנכ"ל המועצה                                         

 
                                  

 11/4/22 אושר בתאריך: 

 2#2023-32-1 החלטה מס'

   דיה לגרמניה.פרוייקט לטובת נסיעת מנהלת   ש.ח 60,000מאשרת תקציב של מליאת המועצה 

 ע"ח תקציב הפרוייקט. עם המנהלת ו  ,גדי ירקוני ראש המועצה ומאשרת את נסיעת 

   . 0 –, נמנעים  0 – , נגד 19 –בעד 

 

 

 

 

 

 

 

 


