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 : מידע .1

 – גדי ירקוני 

 מודה לצוותי המועצה, ובייחוד לדודי אלון וניר ים על התפקוד הטוב בהיעדרו.  

מתארגנים   חנוהיום יצאו לחופשה בתיכונים, כשברקע העיצומים של ארגוני המורים. אנ - חופשת הקיץ

  העלינו את המחיריםלא ו  ,שווים לכל כיס ,  יםילקראת הקייטנות וזה מתנהל כמו שצריך, במחירים נורמל

 תנועת נוער חדשה לפעול במועצה ואני מברך על כך.   ההשנה. במקביל, נכנס

 :   התייחסויות 

 ?   הועברה שאלה לאבי, האם חסרים מורים באשכול לקראת שנת הלימודים הבאה – דני 

 לא קיים חוסר במורים באשכול.    –ת 
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דרום המועצה אותר מפגע זבובים ברפת חדשה. האירוע טופל ע"י אגף  ב -  מפגע הזבובים במועצה 

,  מפגע זמן ומשאבים לטפל ב רבה המועצה משקיעה האיכות הסביבה וע"י דודי סגן ראש המועצה. 

צריך לזכור שמדובר בחקלאי המועצה וצריך להדריך  והגעתי בעצמי למקום כדי לראות שהאירוע מטופל. 

נו את אגף איכות הסביבה בכמה משרות ואנחנו מתחילים לראות  אותם. בשנים האחרונות הרחב

תוצאות. אני מסכים שהתושבים לא צריכים לסבול מהתופעה הזו ואנו נטפל בהן ביד רמה. לא אהבתי  

ואני סבור שאכיפה היא לא הפתרון היחיד למפגעים.   את ההתלהמות כלפי הצוותים המקצועיים במועצה

 לידריות, ולהשתמש באכיפה כשנדרש.  צריכים לשלב ידיים, צריך סו 

 :   התייחסויות 

וחצי שנים, הוועדה עובדת בצורה משמעותית מאוד. יש התקדמות   3כחברה בוועדה לאיכו"ס   – יהודית 

משמעותית ברמת הטיפול במפגעים בין היום לעבר. יש קפיצת מדרגה גדולה. עם זאת, אנחנו לא  

בשל המפגעים הלא סבירים הללו. כשכבר מוצאים את   באיכות חיים. יש תושבים ממורמרים וכועסים 

מצפים לאכיפה. אם לא תהיה אכיפה, כל עבודת האגף תהיה חסרת משמעות.  חנו מקור המפגע, אנ

 בדרום המועצה מפגע הזבובים הוא בלתי נסבל.  

אפשר  אתמול הבנו שלא רק שלפקחים אין סמכות ואכיפה, יש צורך בתובע עירוני שלא קיים, ואי   – יובל 

 להטיל קנסות. רפת חולית, זה חוזר שנה שניה ברציפות ומישהו צריך לשלם על המפגע הזה.  

מפגע הזבובים במועצה מפריע לאיכות החיים. חלק מהעבודה היסודית שנעשתה בחצי שנה   – דודי 

האחרונה להקמת יחידת האכיפה, זה כדי לוודא שמקימים את המערך הזה כנדרש עם כל הכלים ביד.  

  אירועים שגורמים למפגע. בסופו של דבר  1-2כל האירועים שאנו מצליחים למנוע לא רלוונטיים כשיש 

מדיניות האכיפה תהיה שקופה לציבור, והמקל גם הוא יגיע. צריך לייצר את האחריות האישית מול  

   החקלאים במועצה והאחריות החברתית של כל הקהילה באשכול.  

אנחנו עובדים על הכנת החומר בשילוב כל האגפים ומתכוונים להגיש אותו   –תכנית ממשלה ותקציבים 

. אנחנו מבינים שהתקציבים הללו עוזרים מאוד  2023-2024ה לשנים לממשלה לקראת תכנית עוטף עז

כנית הזו גם את תכנית הממ"דים. הייתי אצל שר האוצר  ולאזור להתפתח. אנחנו מנסים להכניס לת 

 והנושא הזה יקודם בעזרתו.  

 :   התייחסויות 

הישובים יש  בגבולות כבר שנים לא קיבלנו שום הטבה מהמדינה אלא רק מהמועצה. לחלק מ – רותם 

 הטבות ולחלק מהישובים באותה המועצה אין כלום. 

 

 -  22/5/23מיום  2#2025אישור פרוטוקול הנהלה  .2

 הפרוטוקול אושר.  :החלטה

 

 מדיניות אכיפה ופיקוח:   .3

נושא החל להתגבש בתקופת הקורונה. לא הייתה אכיפה של תקנות בחלק מהמקומות והבנו  ה – אלדד 

עביר מצגת המתארת את מדיניות הפיקוח. ההמלצה היא  ה שעלינו להקים מערך עצמאי בנושא. אלדד 

ופקחי איכות הסביבה ורישוי עסקים יהיו תחת אגף   , שהפקח הרב תכליתי יהיה תחת אגף הביטחון

 בשנה.    .חש  240,000-הפקח עם כל הציוד הנדרש כולל רכב, יתוקצב ב  איכות סביבה. 
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שיהיה פקח רב   הוא אחד תנאים לקבלת הפיילוט של השיטור הקהילתי במועצות האזוריות  – דודי 

הפיקוח. כמו   ת לשוטר קהילתי. זו אחת הפונקציות שהולכות לקום ביחיד  תלוותתכליתי שיכול לה

 קים למליאה בעבר, כך נביא את המדיניות הזו.  שהבאנו את מדיניות רישוי העס

 :   התייחסויות 

 מסמך כפי שהובא להנהלה דורש עריכה לשונית. נגב גאוגרפי לדוגמה, זה מושג לא ברור.  ה – דני 

 המסמך יעבור תיקונים ותובא חוברת מסודרת וערוכה. – אלדד 

 המליאה.   אישורתובא ל  התכנית :  החלטה

 

 -  גיוס כ"א בתקן )פקח רב תכליתי, רכז תב"רים(  .4

בעבור פקח רב תכליתי, ניקח תקציב שהיה תקציב פעולות ונעביר אותו לתקן כ"א. בעבור רכז   – עידו 

השתמשנו עד עכשיו במיקור חוץ, ואנחנו רוצים לגייס עובד קבוע לגזברות כעובד מועצה. נעביר   תב"רים

 סעיף פעולות לתקן.  

יש לנו לא מעט משרות שאנחנו לא מצליחים למצוא עבורן עובדים מהאזור. אנחנו צריכים לראות    –גדי 

   איך מחברים את האנשים שלנו לעבוד אצלנו. 

 :   התייחסויות 

 ?   יותר זול לנו מיקור חוץלא   - ש 

 לא. מיקור חוץ יותר יקר והשייכות לארגון פחות טובה.  -  ת

 המליאה.   החלטתליובא   הנושא  :  החלטה

 

 -  תב"רים למליאה  .5

 6#2022תב"רים להנהלה  

 הפרוייקט ישוב  מס' מחלקה
סכום ב ₪  

 שאושר 
הגדלה  
 ₪  -הקטנה ב

 ע"ח הקרנות  סה"כ  

 מועצה 1128 הנדסה
כבישים והתקני  סימון 

 2018בטיחות 
243,620 

80,285 

243,620   -80,285  

-80,285 

 )הקטנה( 83,285 -)הגדלה(, קרנות מועצה  160,239 -משרד התחבורה  1128מימון 

 מועצה 1265 הנדסה
סימון כבישים והתקני  

 2019בטיחות 
89,205 

16,840 

25,760   25,760  

-80,285 

 )הגדלה( 25,760 -)הקטנה(, קרנות מועצה  0 -משרד התחבורה  1265מימון 

  200,000   1,270,000 200,000 1,070,000 סקר נכסים  מועצה 1279 כספים 

 

  )חדש(  200,000 -, קרנות מועצה 1,070,000 - משרד הפנים  1279מימון 

  300,000-   1,963,787 300,000- 2,263,787 הקמת גן ילדים -ניר עוז ניר עוז  1027 הנדסה
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  500,000 -(, הלוואה 300,000)הקטנה  110,000 -, קרנות מועצה 1,353,787 - משרד החינוך  1027מימון 

 5,495,844 הרחבת האולפנה בנווה  נווה 1031 הנדסה

-1,745,412 

5,495,844   -1,745,412  

 

1,745,412  

  ( 1,745,412)הקטנה  315,588 -, קרנות מועצה 5,180,256 - משרד החינוך  1031מימון 

 מועצה 694 הנדסה
קירוי מגרש ספורט  

 ושיפוץ מיניפיץ' 
1,100,000 -19,181 1,080,819   -19,181  

 

 

  (19,181)הקטנה  280,819 - , קרנות מועצה 800,000 -מפעל הפיס  694מימון 

 חולית  1114 הנדסה
פתרון ביוב    -חולית 

 פיתוח הרחבה 
100,000 -92,803 7,197   -92,803  

 

 

  )הקטנה( 7,197 -קרנות מועצה  1114מימון 

    -   250,000 250,000 0 מרכיבי ביטחון ברעים  רעים 1357 ביטחון

 

 

  250,000 -משרד הביטחון  1357מימון 

 מועצה 1138 אסטרטגיה
  -העצמה קהילתית 

 תכנית הפוגה
699,927 

534,998 

953,182   -    

 

-281,743  

  )חדש(  535,998 -)הקטנה(, החטיבה להתיישבות  418,184 -המשרד לפיתוח הנגב  1138מימון 

  400,000   400,000 400,000 0 תב"ע מתחם הבשור  מועצה 1358 אסטרטגיה

 

 

  )חדש(  400,000 -קרנות מועצה  1358מימון 

  1,611,921- 11,690,209 627,826 11,062,383 סה"כ :    

 

 :   התייחסויות 

 ?  ? האם לא נוצל התקציב  איך קורה שמחזירים כסף לקרנות   –ש 

בכדי לאפשר לפרויקטים להתקדם. כשמגיעות   , מימון בינייםמהקרנות כסכומים שנלקחו  מדובר ב - ת 

 אנו מחזירים לקרנות.  תקציביות  הרשאות 

 להחלטה במליאה.   ויובא  התב"רים  :  החלטה

 

 -  תב"רים לסגירה  .6

 מחלקה ביצוע הוצאות  ביצוע הכנסות  תקציב הוצאות  תקציב הכנסות  שם תבר תבר 

אחזקה  100,000.00- 100,000.00 100,000.00- 100,000.00 תשתיות למבנים יבילים -כיסופים  625

 והנדסה 

אחזקה  1,624,940.79- 1,624,940.79 1,625,000.00- 1,625,000.00 הרחבת מבנה הרווחה  688

 והנדסה 

   10,827,605.71- 10,827,605.71 13,615,332.00- 13,615,332.00 ת.ממדי'ם בישובים הח  925
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דרכי גישה חניות וחשמל בהרחבת   1054

 קרית חינוך 

אחזקה  10,963,614.00- 10,963,614.00 10,963,614.00- 10,963,614.00

 והנדסה 

אחזקה  300,000.00- 300,000.00 300,000.00- 300,000.00 שיפוץ מגרש ספורט -יובלי הבשור 1089

 והנדסה 

ממוגנת בי"ס יסודי   תחנת הסעים 1094

 חדש 

אחזקה  2,406,704.00- 2,406,704.00 2,406,704.00- 2,406,704.00

 והנדסה 

שטיפה וצילום מערכת  -אבשלום  1103

 ביוב 

אחזקה  8,517.60- 8,517.60 8,775.00- 8,775.00

 והנדסה 

אחזקה  50,000.00- 50,000.00 50,000.00- 50,000.00 ביובית לשכונה א' - שלומית 1109

 והנדסה 

אחזקה  1,053,110.50- 1,053,110.50 1,053,111.00- 1,053,111.00 שיפוץ גגוני מגן -בי"ס ניצני אשכול  1127

 והנדסה 

אחזקה  226,000.00- 226,000.00 226,000.00- 226,000.00 גן ילדים  -סופה   1178

 והנדסה 

 ביטחון  106,790.00- 106,790.00 106,790.00- 106,790.00 ציוד לצח"י 1207

אחזקה  779,613.00- 779,613.00 780,849.00- 780,849.00 שדרוג תאורת לד 1216

 והנדסה 

אחזקה  765,413.00- 765,413.00 765,415.00- 765,415.00 מבנים יבילים  10שיפוץ - סופה 1221

 והנדסה 

אחזקה  200,000.00- 200,000.00 200,000.00- 200,000.00 הקמת מבני דת  1235

 והנדסה 

אחזקה  1,500,000.00- 1,500,000.00 1,500,000.00- 1,500,000.00 בריכת שחייה לישובים - חלוציות  1236

 והנדסה 

הסדרי העלאה והורדה בנווה   1241

 אשכול 

אחזקה  840,000.00- 840,000.00 840,000.00- 840,000.00

 והנדסה 

 רבנות  60,000.00- 60,000.00 60,000.00- 60,000.00 2019שיפור חזות בתי עלמין  1252

 ביטחון  58,500.00- 58,500.00 58,500.00- 58,500.00 שער ביטחון -כרם שלום 1273

 ביטחון  40,000.00- 40,000.00 40,000.00- 40,000.00 חישוף צמחייה  1276

החלטת ממשלה   -שירותי דת   1284

2020 

200,000.00 -200,000.00 200,000.00 -200,000.00   

יח"ד   71השלמת גינון לאיכלוס  1299

 בשלומית 

אחזקה  250,000.00- 250,000.00 250,000.00- 250,000.00

 והנדסה 

 ביטחון  80,000.00- 80,000.00 80,000.00- 80,000.00 2021חישוף עשבייה  1300

 ביטחון  55,000.00- 55,000.00 55,000.00- 55,000.00 שיקום שער ביטחון באבשלום   1344

    35,285,090.00 -35,285,090.00 32,495,808.60 -32,495,808.60 0 

 

 להחלטה במליאה.   ויובא  התב"רים  :  החלטה

 

 -   2023צו ארנונה  .7

צו  מחויבים לאשר את חנו אנ.  1.37%מלבד עדכון בשיעור של בצו הארנונה לא עושים שינוי  אנו  – עידו 

נקבל את   2023שנת . ב עד לסוף החודש  ולהגיש למשרד הפנים  ,במליאה הקרובה  2023 ארנונה

 ק ויובא למליאה.  יההעלאה השלישית שבמסגרת בג"צ קרקע תפוסה והנושא ידוי 

 בשנה.   ח .התוספות בעקבות הבג"צ הן בשיעור של כשלושה מיליון ש –גדי 

 :   התייחסויות 

 ?  האם במקרה של מערכת סולארית על הגג, משלמים גם על הגג וגם על המערכת –ש 

   . 2.12מטר לסולארי. מדובר בסעיף  200משלמים על המבנה ויש פטור עד  - ת 

 הנושא יובא להחלטה במליאה.  :  החלטה
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 -   קורס דירקטורים .8

ציבורית   הכנית קורס. הקורס באוריינטציוחברי המליאה סילבוס ות מצורף לחומרים שהובאו לעיון  –מתן 

שעות אקדמיות כל אחד, והם   4ויתקיים במועצה בשיתוף מכללת ספיר. מדובר בעשרה מפגשים של 

ערב. המועצה תממן את הקורס במלואו, וקהל היעד יהיה על  -יתקיימו במתחם המועצה בשעות אחה"צ 

חברי המליאה, חברי דירקטוריון במרכז הקהילתי והחברה הכלכלית, מנהלי   :   פי סדר העדיפות הבא

משתתפים. לאחר אישורו במליאה, נוציא קישור מסודר   40אגפים במועצה ומנהלי ביניים. הקורס יכלול 

 להרשמה. אנו מצפים לרצינות והקפדה על הנוכחות של הנרשמים.  

 מליאה. ה  אישורהנושא יובא ל החלטה:

 

 -  פרס חינוךאירוע   .9

. אנחנו  במועצהלקיים אירוע הוקרה לכל צוותי החינוך   מעונייניםאנחנו עם זכייתנו בפרס החינוך,    –גדי 

  העלות חלק מ ממןמפרס החינוך. ייתכן ונ 50,000-ומקרנות המועצה   150,000רוצים לבקש מהמליאה 

מתקציב קיים בסעיפים שיש בהם יתרה. תהיה נציגות לכל סקטור מצוותי החינוך בארגון והפקת  

 האירוע. 

 הנושא יובא לדיון ולהחלטה במליאה.  החלטה:

 

 –  תשתיות פיתוח מבטחים .10

מדובר על נושא שכבר אושר במליאות קודמות, אך לאחר האישור הובן כי הסכומים לא הוגדלו  

הגדלה מהחוזים הקיימים, ולכן אנו מביאים את זה שוב לאישור   50% –למקסימום האפשרי, קרי 

 המליאה עם סכומים מעודכנים.  

 הנושא יובא לדיון ולהחלטה במליאה.  :  החלטה

 

 –  תפעול בריכת צוחר .11

אנחנו כן צריכים לסכם מה נדרש לעשות בה גם  בריכת צוחר לא תפתח השנה לאור הנסיבות.  – דודי 

 כשהיא סגורה, על מנת לשמר אותה במצב ראוי לקראת שנה הבאה.  

 

 –  הסדר מכינת עוצם .12

מדובר בכספים שהמועצה הגיעה לגביהם להסדר. מדובר בכסף שכבר נשכח ואנחנו מנסים להביא   – עידו 

ניתנו כספים למכינת עוצם וכבר שנים רבות לא היו בו פעולות.   2011ממנו את המקסימום. בשנת  

היסטורית, קשה להתחקות אחרי מה שקרה וההתבססות היא על מה שקיים ומתועד במערכת הכספים.  

התקיימו   ש.ח. 800,000-אבודים. נותר פער בתב"ר של כ /מדובר בסופו של דבר בחובות מסופקים 

ונוותר על יתרת החוב  ש.ח,   320,000בהסדר ייגבו מפגשים עם אנשי המכינה לגייס את הכסף,  עשרות

 שנים.   7-8צאו כבר לפני הושש.ח,    520,000

 :   התייחסויות 

 ?  האם זה קשור להחלפת הגזברים  –ש 

 לא. זה נוהל ע"י ראש המועצה ישירות בשיחות שנמשכו שנים.    –ת 

 למכינה השנה היא באלפי שקלים בודדים לעומת החוב שלהם כלפינו. התמיכה שניתנה  – יובל 

 הנושא יובא לדיון ולהחלטה במליאה.  :  החלטה
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 –  הסדר שביל הליכה אבשלום  .13

. אני לא יודע להתחקות אחר כל ההיסטוריה של התב"ר  2014מדובר באירוע שהתחיל בשנת  – עידו 

להעביר את הכסף והגענו איתם להבנה  הזה מלבד מה שמתועד. אגודת חבל שלום התחייבה דאז  

מהאגודה. זו פשרה מורכבת אך אנחנו ממליצים לקבל   .חש  400,000 - שאנחנו ממליצים בחום לאשר 

אותה. אנחנו מביאים את הנושא הזה פתוח למליאה והיא תקבע מה תהא ההחלטה בסוף. נזמין את  

 האגודה להגיע לדיון במליאה.  

מדובר בסיפור שהתחיל הרבה זמן לפנינו. כשהתחיל הפרויקט, הוא נאמד בסכום מסוים, ומשרד   –גדי 

הפרש בתב"ר. האגודה חתמה על הסכם שהם   ש.חהתחבורה היה אמור לשים סכום שמשאיר מיליון 

ישלמו את הפער הזה. נטען שהם חתמו מבלי כוונה לקיים את ההסכם. האומדן של הפרויקט גדל  

. ביום הפירעון האגודה לא הסכימה  הפרוייקטלטובת   .ח ש  500,000העבודה, והמועצה הוסיפה במשך 

  812,000לשלם את מה שחתמה עליו. בסוף סוכם שהמועצה תשלם חצי מהפער בתב"ר שעומד על 

בכמה  מהחלק שלהם. חברי המליאה יכריעו  .חש  65,000 . אגודת חבל שלום מבקשים להוריד .ח ש

 ופו של דבר. תשתתף המועצה בס

בשורה התחתונה כדי לפתוח את התב"ר הזה היו צריכים להעמיד התחייבות. היה סיכום   – דודי 

שהמועצה תנסה לגייס כסף עבור הפרויקט, שיכסה על ההתחייבות של האגודה. לא גויס כסף, ולכן  

 נותר פער בתשלום. 

 הנושא יובא לדיון ולהחלטה במליאה.  :  החלטה
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