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   – מידע  .1

 

 - דודי אלון  

 הקול הקורא יצא לישובים ועם חלקם כבר התקיימו פגישות.   – ניקיון ישובים 

 מבקש מחברי המליאה לוודא שהמזכירויות עובדות על הקול הקורא.  

   התקיימה פגישה עם נציגי קופת החולים, יחד עם טלי מנהלת הבריאות החדשה.  – כללית  קופ"ח 

 נעשה מיפוי של צרכים ואתגרים.  
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 -   ים  ניר

 ובהם החומרים למליאה.    לחלק מחברי המליאה חולקו טאבלטים –  טאבלטים

 דפסת חומרים.  הבסוף הישיבה אם הטאבלטים יכולים להחליף   משובאנו מבקשים לקבל 

 בנוכחות נציגי המועצה.  ובבנייני האומה בירושלים   ,חינוך ה ס מחר יוענק למועצה פר – פרס חינוך 

 זומנו לישיבה זו נציגי אגף איכות הסביבה, הילה, קרינה וינון, שיעבירו סקירה בנושא.   – מצב הזבובים 

 

 :   התייחסויות 

 מבקש להבין כיצד ניתן להפיץ מידע ונושאים לכל חברי המליאה.   –משה טל 

 מליאה.  ואח"כ להנהלה בשיעלו לדיון   ייחסות מערכתיתלהת  מבקש לפנות אלי ולהעביר חומרים –ניר 

 יות השונות.  אחומרים בפלטפורמות העצמביניהם חברי מליאה יכולים להעביר  

 

   – הילה קטרי 

 .  ודוגם מיים מוסמך תברואן  -פקחית מוסמכת, וינון    -  נמצאים בישיבה קרינה

יש במועצה לא מעט מקורות שמייצרים זבובים. נעשה ניסיון לבקר במקומות הללו לעתים   – קרינה 

  , קרובות על מנת לייצר שגרת פיקוח. אנו מתכוונים להפסיק עם שיטת ה"בייביסיטר" ברפתות ובלולים

 ולטפל באופן אכיפתי במקורות מפגע.    ,להגיע לביקורי פתע 

אני מפעיל את הקבלן של הזבובים. השיטה נכון להיום היא    בנוסף להיותי חלק ממעגל הבקרה, – ינון 

 וריסוסים של חומר נגד זבובים במוקדי משיכה.    ,הצבת מלכודות בישובים 

 .  האגף מפוקח ומבוקר ע"י , (עמית תמיר מאופקים )  הקבלן

 

 :   התייחסויות 

נכון שברפת יש זבובים, אבל חלק מהבעיה זה שלא מפנים זבל בזמן. מדוע להעניש את   -  סילביה

   .ת ו אחר  ותאם הרפתות לא מרוצות משירות פינוי הזבל, ניתן לפנות לחבר  – ? ת  הרפתות

נוצר הרושם כאילו בעיית הבעיות של הזבובים זה ענף הרפת וזה לא נכון. הענף משקיע הרבה   – שמיל 

 ושא.  מאוד כסף בנ

לא רק הרפתות הן הבעיה. יש עוד לא מעט מפגעים. לפעמים גם מהצד השני של הגדר מגיעים    –ת 

 זבובים. בשנה האחרונה לא חולקו קנסות ונעשה ניסיון לעבוד בשיתוף פעולה עם הרפתות.  

 זבובים.   ומייצרתם מפגעים של תוצרת חקלאית שמושלכת בשטח גמגלים  חנואנ

מועצה.  בהקיץ הזה התחיל לא טוב מבחינת הזבובים. התחילו כמה גלים במקומות שונים   –אמיר 

במועצה כזו גדולה צריכים להיות עוד  כשמצב הזבובים לא סביר קבלן ההדברה הופך ללא רלוונטי.  

 שנים לבצע אכיפה ולתת קנסות.   3דורשת כבר פקחים מנטרים. ועדת איכות הסביבה 

כמות המפגעים שראינו השנה נמוכה מאוד ועדיין כמות הזבובים גדולה. אין לנו הסבר לתופעה   –ת 

 הזו. יגויס בקרוב פקח נוסף וכל נושא הפיקוח מוסדר משפטית בימים אלו.  

 

 –  שאילתות  .2

   לא הוגשו שאילתות למליאה זו.  
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 -  22/5/2מיום  #20225אישור פרוטוקול מליאה  .3

 

 

 

 

 -  22/5/16מיום  #20226אישור פרוטוקול מליאה  .4

 

 

 

 

   – רכישות טרקטור מניטו  .5

בוצעה ע"י   רכישת מעמיס טלסקופי. הבדיקה לבחינת כדאיות נעשתה בדיקה  לבקשת המליאה   –ניר 

לא בשלים לקבל החלטה, הנושאים שהועלו   שאנחנו עדיין ייתכן  . אהרון העלה הסתייגויות , ואיתן מתן

הנושא ירד מסדר היום ויובא מחדש  בשלב זה חוות דעת מקצועית.  , ולצורך העניין נזמיןייבדקו בשנית

 מקצועית.   המלצה לאחר 

 

 -   מעבר לרכבים חשמליים .6

חיסכון כלכלי  גם  כלכלי וסביבתי. יש כאן  –טעמים   2-המועצה בוחנת מעבר לרכבים חשמליים מ –ניר 

  על מסר בנוגע לאיכות הסביבה. מתן יציג את עבודת הבחינה שנעשתה והמליאה תצביע  גם משמעותי ו 

 להמשך המהלך.   ' אור ירוק'

צורפו לחומרי הישיבה, אך בשורה התחתונה ניתן לראות שבמודל כלכלי מסוים  שיש הרבה נתונים    –מתן 

אם תעבור לרכבים חשמליים. ישנם מספר תרחישים   , בשנה ש.ח מיליון   3-המועצה יכולה לחסוך כ

אפשריים הנוגעים לסוגי הרכב ולמיקומי עמדות ההטענה, שישפיעו על גובה החיסכון הכלכלי, אך בכל  

ליטר דלק שנשרפים מידי    128,000-צה תחסוך כסף. במקביל, המועצה תחסוך כתרחיש אפשרי המוע

בשורה התחתונה העבודה מצאה שהמעבר לרכבים חשמליים כדאי למועצה הן  שנה ופולטים זיהום אוויר. 

 כלכלית והן סביבתית.  

 

 :   התייחסויות 

 ?   האם נבחנת הצבה של עמדות הטענה ברחבי המועצה  –ש 

 .  עמדות טעינה ציבוריות   14להצבת כן. ניגשנו לקול קורא של משרד האנרגיה   –ת 

 .  נכונה מאוד רכב חשמלי ל  מעברעל הדיון מיותר לדעתי מאחר וההחלטה   – רותם 

 ?   האם לקחתם בחשבון את מס הנסועה המתוכנן –ש 

רור כרגע באיזה  אנחנו מכירים שמתוכנן מס כזה בכדי לכסות על ההפסדים ממס הבלו, אך לא ב  –ת 

 מתווה כך שלא ניתן לקחת אותו בחשבון. נבחן אותו בהמשך כשיצאו הנחיות ברורות מהמדינה.  

 

 

 

 2#2027-37-1 החלטה מס'

 .  2/5/22מיום  5#2022מאשרת פה אחד את פרוטוקול מליאה מליאת המועצה 

 .   0 –, נמנעים  0 – , נגד 14 –בעד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2#2027-38-1 החלטה מס'

 .  16/5/22מיום  6#2022מאשרת פה אחד את פרוטוקול מליאה מליאת המועצה 

 .   0 –, נמנעים  0 – , נגד 17 –בעד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2#2027-39-1 החלטה מס'

 מאשרת פה אחד את תהליך המעבר של רכבי המועצה לרכבים חשמליים.  מליאת המועצה 

 .   0 –, נמנעים  0 – , נגד 16 –בעד 
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 -  בתקן גיוס כ"א  .7

ושכר ומעבירים  - את תקציב תקןבכל שנה   מאשרים ו חנמדובר בהליך שאנו רוצים להכניס כשגרה. אנ – ניר

מדובר במקרה הזה  ככל שיש שינויים מהדו"ח שהוצג, ראוי לקבל עליהם החלטה במליאה. . למשרד הפנים 

קוראים. בנוגע לאחרון, זה תפקיד  קח רב תכליתי ורכז קולות  פקח רישוי עסקים, פ – ס ו משרות לגי 3על 

 עובד מועצה.  בו רוצים למלא אותו חנשהתנהל כמיקור חוץ עד לאחרונה ואנ

 

 :   התייחסויות 

 הכוונה היא להביא את התקנים שאנו מבקשים למלא באופן שוטף ולא רק בסוף השנה.   – עידו 

תקנים וכרגע מוצגים שלושה. אם היה שינוי מאז ההנהלה ראוי   2בהנהלה התקבל דיווח רק על  –דנה 

 לעדכן ולבקש מההנהלה להכניס את זה לסדר היום של המליאה.  

 תקנים היום. התקן המתבקש הנוסף יידחה למליאה קרובה.   2לבקשתה של דנה יובאו להצבעה רק   –ניר 

לא. יש חברות שמנגישות קולות    –ת  ? רכז קולות קוראים זה שירות שמקבלים מספק חיצוני – תמיר 

 קוראים אך לא ממלאות ומגישות אותו עבור המועצה, כפי שמצופה מרכז קולות קוראים לעשות.  

   ?  מה העלות התקציבית של התפקידים – יר תמ

העלות של רכז קולות  פקח רישוי עסקים זה תפקיד שאנו קולטים במקום פקח שעזב. זה תקן קיים.  –ת 

 קוראים זה קצת פחות מהעלות של השירות במיקור חוץ כפי שהתנהל עד כה.  

 ?   האם אנחנו במגמה מועצתית להוצאת מיקור חוץ והכנסת עובדי מועצה במקום  –ש 

שעובדי    אנחנו משתדלים ככל האפשר לעבוד עם עובדי מועצה ולא במיקור חוץ, ובמקביל השאיפה היא  –ת 

 מועצה יהיו תושבי האזור.  

 

 

 

 

 

   –תב"רים למליאה  .8

  7#2022תב"רים למליאה 

ד 
ע
ב

ם 
עי

מנ
נ

 

ד 
נג

 

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 

הגדלה  
הקטנה  

 ₪ -ב
 סה"כ  

ע"ח  
 קרנות

      

 מועצה  1174 חינוך 
נגישות  
 שמיעה 

   150,000  
     

60,000  
     

210,000  
            
-    

18 0 0 

         )הגדלה( 210,000 -משרד החינוך  1174מימון 

הנדסה +  
 ביטחון 

 מועצה  1245

שיפוץ מחסן  
חירום  
אשכול  
2019 

   198,870  
     

28,045  
     

226,915  
     

28,000  
19 0 0 

 1245מימון 
, קרנות  50,000 -, משרד הפנים 113,870 -משרד הביטחון 

 (28,000)הגדלה   63,045 -מועצה 
        

 2#2027-40-1 החלטה מס'

   מאשרת פה אחד את גיוסם של פקח רישוי עסקים ורכז קולות קוראים בתקן.  מליאת המועצה  

 .   0 –, נמנעים  0 – , נגד 18 –בעד 
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חברה  
 כלכלית 

 מועצה  1355

החלפת  
צ'ילרים  
ופאנלים  

סולאריים על  
 מאגר קולחין 

1,000,000 760,430 
  

1,760,430  
            
-    

19 0 0 

         )חדש(  760,430 -, משרד האנרגיה 1,000,000 -הלוואה  1355מימון 

 מועצה  1356 ביטחון 
רכישת ציוד  
 לצוות צח"י 

            -    
   

159,800  
     

159,800  
            
-    

19 0 0 

         )חדש( 159,800 -משרד הביטחון  1356מימון 

       28,000 2,197,345 848,475 1,348,870 סה"כ :       

 

 :   התייחסויות 

 .  התב"ר  תב"ר דיה ירד מההחלטה בשלב זה עד לקיום דיון בנוגע למקורות המימון של – עידו 

 ?   האם השיפוץ הסתיים  –  1245בנוגע לתב"ר   –ש 

 בחלקו. התוספת הזו היא לשיפור אמצעים להתמודדות עם פשיעה כלכלית.   –ת 

 ?  לאיזה שימוש הצ'ילרים  –  1355בנוגע לתב"ר   –ש 

 נווה אשכול.  מערכת הקירור של הם מיועדים ל –ת 

 

 

 

 

 

   – 2022אישור תמיכות מועצה  .9

 12.05.22אושר בוועדת תמיכות ביום   - 2022חלוקת תמיכות 

 סכום שאושר  מס' העמותה  שם העמותה  מס'

 10,000 58-021-391-6 מדרשת נצרים  1

 80,000 58-046-937-7 עמותה לקידום אשכול  2

 20,000 58-003-746-3 אוהל  כולל לאה  3

 695,000 58-022-965-6 העמותה למען הזקן  4

 200,000 58-047-572-1 תיאטרון הנגב  5

6 
לקידום תוכניות לנוער  -עמותת על 

 בנגב 
58-030-989-6 3,000 

 10,000 58-046-2588 כולל "מדבר שור"ב.נצרים  7

 3,000 58-024-098-4 קרן מולכו  8

9 
מסל"ן מרכז סיוע לנפגעות מניות 

 ואלימות 
58-014-145-5 3,000 

 8,000 58-062-761-0 הישיבה הגבוהה בני נצרים  10

 5,000 58-046-597-9 איחוד והצלה ישראל  11

 2#2027-41-1 החלטה מס'

 רשימת התב"רים כפי שהובאה לעיונה.  מאשרת את  מליאת המועצה 

   תוצאות ההצבעה נרשמו לצד כל תב"ר ותב"ר.
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 8,000 58-039-270-2 פעמונים  12

 15,000 58-014-060-6 מכינה תורנית לצ"הל  -עוצם  13

 20,000 58-065-734-4 למנהיגות המדרשה   -דרך פרת  14

 5,000 51-327-614-7 לתת תקוה  15

 0 580-473-353 מוסדות חלוצה לבנים  16

 0 580-712-685 מוסדות חנוך נווה  17

 8,000 580-488-062 העמותה לפיתוח קהילת נווה  18

 1,093,000 סה"כ    

 :   ( סכומים בש.ח) חלוקה לקטגוריות 

 . 200,000 – , תרבות 10,000 – , בריאות 709,000 –רווחה , 103,000 –, חינוך 71,000 – דת 

 

 :    בחלוקה כדלהלן   ש.ח 1,093,000המועצה מבקשת לחלק סכום של  –ניר 

 , ש.ח  1,147,000:  סך התקציב המאושר לתמיכות ,  ש.ח   2,159,000:  סך רשימת הבקשות לתמיכה

 ש.ח.   54,000:  יתרת תקציב שלא חולקה,  ש.ח  1,093,000:  מזה אושר ע"י הוועדה 

 

 :    התייחסויות 

 ?  כל אחד יכול לגשת לבקשת תמיכה –ש 

 זו חייבת להיות עמותה עם כל האישורים הנדרשים והיא חייבת לעמוד בכל הקריטריונים שהגדרנו.   –ת 

 ?   ש.ח שלא חולקו   54,000מה עושים עם יתרת הסכום,  –ש 

 ו, זה יישאר בתקציב.  יאושראם לא   ,ייתכן שיהיו בקשות נוספות בהמשך   –ת 

 ?  ? מדוע מחלקים להם תמיכה אם יש להם חוב למועצה מה לגבי החוב של מכינת עוצם –ש 

 הנושא מול מכינת עוצם נסגר בפשרה.   –ת 

יש כאן מגמה לתמוך בתרבות תורנית. אני מקווה שיהיו לנו הרבה ישובים כמו בני נצרים, אבל    – משה טל 

צריך לעודד  חוסר פרופורציה לשאר התחומים.    לא בטוח שהישובים הללו צריכים את התמיכה הזו ויש כאן

 ארגונים נוספים במועצה לפתוח עמותות ולהגיש בקשות לתמיכות.  

לקבל את הטבלה המרוכזת יחד עם הטבלה של שנה אחורה, בכדי להבין מה    חנשמ – אריק דניאל 

 העמותות קיבלו בשנים הקודמות.  

 ות את תושבי המקום.  מציעה להכניס לקריטריונים עמותות שמעסיק – רויטל 

 העמותות המקומיות מתועדפות, והן מעסיקות בעיקר תושבי אשכול.   – דודי 

 אנו מציעים לממש את התקציב כולו ולא להשאיר יתרה.   – דני 

 זו הכוונה, ואם זה יקרה זה יובא לאישור המליאה.   –ניר 

 

 

 

 

 

 

 2#2027-42-1 החלטה מס'

 .   ש.ח 1,093,000של  בסך כולל  , לעמותות 2022מליאת המועצה מאשרת את תמיכות 

    . 1 –, נמנעים  0 – , נגד 14 –בעד 
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 –  2023אישור קריטריונים לתמיכות   .10

. ועדת תמיכות היא ועדה  ים ו מבקשים לבחון את הקריטריונים ולבדוק אם יש צורך בשינויחנאנ  –ניר 

ועדה ממליצה בפני מועצת הרשות על תמיכות לגופים  המקצועית, ועדת חובה לכל סוגי הרשויות המקומיות. 

 .  ויועמ"שטעמו, גזבר הרשות  מנכ"ל הרשות או מי מ :  שונים לטובת הציבור. הרכב הוועדה 

 

 :   התייחסויות 

 .  חלטת המליאהעל בסיס ה  פשוט מעבירים כסף – ת  ?  כנגד מה מעבירים את הכסף לעמותות –ש 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 –הפעלה ומימון בריכת צוחר   .11

 הדיון בסעיף יידחה למליאה קרובה.  

 

 

 #20227-43-1החלטה מס' 

 ,  2023את הקריטריונים למתן תמיכות לשנת   פה אחד מליאת המועצה מאשרת

 :   להלןד כ 12/5/22ועדת תמיכות ביום   ושאושרו בישיבת

 

 הפועלת באשכול ו/או משרתת את תושבי אשכול. התמיכה תינתן לעמותה שהינה מלכ"ר  .1

 מתקציבה השנתי.  50%שיעור התמיכה שתינתן לעמותה לא יעלה על  .2

 התמיכה תינתן לעמותה הפועלת באשכול לקידום הנושאים הבאים :  .3

 . תנועת נוער 3.1

 . מוסדות חינוך 2.2

 . מוסדות תרבות 2.3

 רווחת הגיל שלישי  – . מוסדות רווחה 2.4

 מוסדות ספורט . 2.5

 . מוסדות דת 2.6

 . בריאות 2.7

 תינתן תמיכה לגוף שפעיל לפחות שנה טרם פנייתו לבקשה לקבלת תמיכה.  .4

 תידון רק בקשה למתן תמיכה שעומדת בתנאי הסף המפורטים בנוהל הגשת בקשה לתמיכה. .5

 לא תינתן תמיכה למבקש פרטי.  .6

 :  העדיפות במתן תמיכות תהא לפי הסדר הבא  .7

שעיקר 7.1 תושבי    מוסדות  רוב  את  ומשרתים  המועצה,  של  השיפוט  בתחום  פעילותם  

 מסל התמיכות.  85% –המועצה, יקבלו כ 

 מוסדות שפעילותם במועצה אבל משרתים סקטור מוגדר.  7.2

 מוסדות ארציים שנותנים שירות גם לתושבי אשכול.  7.3

 .   0 –, נמנעים  0 – , נגד 14 –בעד 

 

 

 

 
 
 
 



8 
 

 
 

 – הסכם שימוש איחוד הצלה  .12

איחוד הצלה נמצאים כיום במקלט במתחם הבשור, ואחד מחדרי המקלט משמש ככיתת לימוד שבו   – דודי 

מבצעים קורסים והכשרות. המצב הנוכחי פחות נוח, מאחר והפעילות במקום מתגברת וצריך את המקלט  

   ו מעוניינים לתת להם את אחת הכיתות הריקות במקום שיאפשר להם מקום לכינוס וללימוד. חנאנפנוי.  

 ו מבקשים את אישור המליאה בכדי לאפשר להם את השימוש במבנה הזה בהתאם לנוהל.  חנאנ

 

 

 

 

 

 – השלמה לוועדות המועצה  .13

 : ויפורסמו קולות קוראים בהתאם ,  החוסרים והשינויים הנדרשים מוצגים  –ניר 

 חבר/ת מליאה )לא נדרש(   –ועדת מכרזים  . 1

 חבר/ת מליאה  –ועדת מש"א  . 2

 ת מליאה /חבר – החברה הכלכלית  . 3

 חבר/ת מליאה – ועדת הנצחה  . 4

 :   קורא לנציגי ציבור לוועדות הבאותפרסום קול 

 נציגי ציבור  2 –ועדת בחינה  . 1

 נציג/ת ציבור  –עמותת התיירות  . 2

 :  החלפות בין בעלי תפקידים 

 החלפת בשמת גלין בהילה קטרי  – ועדת איכות הסביבה  . 1

 החלפת זמירה בן יוסף בדוד דואני  – הועדה לנגע הסמים  . 2

 החלפת מירב וידל בשרית סעד  – ועדת מל"ח  . 3

 החלפת ענת חן בהודיה טרפה  –ועדת מלגות  . 4

 החלפת זמירה בן יוסף בדוד דואני  – ועדת חינוך  . 5

 

 :   התייחסויות 

? פניתי ליו"ר הוועדה וביקשתי לכנס את   בוועדת מכרזים יש כבר מספיק חברים. מדוע צריך נוספים  –אמיר 

הוועדה בשעות הערב מאחר וחברי הוועדה הם אנשים עובדים. במקום להוסיף עוד חבר, אני מציע להזיז  

כינוס הוועדה לשעות הערב. בנוסף, הקוורום גדל ככל שמספר החברים גדל. בנוסף, מבקש לתקן את  את 

 ועדה על בסיס מגדרי.    ת/נוסח הוועדה ולא לבחור חבר 

 שווה לבחון את שינוי שעות כינוס ועדת מכרזים בהתחשב בעובדה שמקבלים ייעוץ משפטי מרחוק.   – דודי 

 אין צורך להחליף את זמירה בדוד מאחר והם לא חברים בוועדת חינוך.   –דנה 

 הם חברים בוועדה כמשקיפים.   –ניר 

 .  נחשב חבר מליאה והנהלהידידה עדיין   . לא חסרה – ת   ? מדוע חסרה ועדת הנהלה ברשימה –ש 

 

 

 

 2#2027-44-1 החלטה מס'

 מאשרת פה אחד את הסכם השימוש עם ארגון איחוד הצלחה.  מליאת המועצה 

 .   0 –, נמנעים  0 – , נגד 16 –בעד 
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 – דו"ח פעילות ועדות המועצה  .14

 הובא לידיעת חברי המליאה.  

 

 – דו"ח תקופתי ועדת חינוך  .15

 נדחה למליאה קרובה. הסעיף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גדי ירקוני           ניר ים                                                                  
 ראש המועצה         מנכ"ל המועצה                                         

 
                                  

 13/6/22 :  אושר בתאריך


