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     .מידע  .1

 

 -   גדי ירקוני

נעימה ולא שקטה. אני מבקש להדגיש שהשיח בין  לא המליאה האחרונה שעברנו הייתה   -  בנימה אישית 

כולנו חייב להיות מכבד. הדעות של כולם חשובות וחייבות להישמע אבל חשוב לשמור על כבוד הדדי גם  

לוקחים בחשבון שכולנו פה בשביל   ושונות. ביקורת היא דבר לגיטימי במיוחד אם  אם הדעות חלוקות 

את הטוב ביותר עבור תושבי אשכול. זאת נקודת המוצא שלי וככה אני מאמין. אני מכליל בכך גם  לעשות 

את מנהלי האגפים השונים שעושים ימים ולילות במטרה לשפר ולהטיב את החיים שלנו באשכול. אני  

ומקווה שבשנה האזרחית החדשה נצליח לקיים ישיבות מכבדות שבהן כל    דעתם של כולם, מעריך את  

 חד מאיתנו יבוא לידי ביטוי. אם פגעתי במישהו אני מבקש סליחה.  א

בכל הארץ יש עלייה בתחלואה ולצערי גם אצלנו. אנחנו מתמודדים עם גל הולך וגדל של חולים    - קורונה  

ומבודדים מכל קשת הגילאים. זה כולל גם צוותי הוראה וילדים ועקב כך הפעילות בבתי הספר מצומצמת  

יומי. נכון להיום מעל  מאוד. אנחנו עו מהתלמידים בתיכון לא    50%קבים ומנתרים את המצב על בסיס 

מגיעים לבית הספר. אם בגלל בידוד, חולי או הורים שמעדיפים לא לשלוח את הילדים לבית הספר. צוותי  

 החינוך עוברים תקופה מאוד קשה, עמוסה ומתישה. במקביל לעליה יש מספר ישובים כתומים במועצה.  

ראת הסילבסטר אני מבקש לדבר עם הילדים. למנוע מסיבות ולעזור בעצירת גל התחלואה. מתוכננים  לק

 סיורים מוגברים של המשטרה. אני שואף שנהיה נטולי חולים עם היציאה מהסגר.  

בימים אלה הסתיים שלב א' של בניית התהליך האסטרטגי עם    -  תהליך אסטרטגי רחב עם חברת תארא

חברת תארא. התוכנית, העוסקת במיזמים עסקיים תובא לעיון בזום לחברי המליאה ולציבור הרחב. יוצגו  

נושאי ליבה שידונו עליהם בשולחנות עגולים. התוצרים של קבוצות הדיון יועברו להמשך טיפול ופיתוח    4-5

 הליך.  לצוות המוביל את הת

 

 -   דודי אלון

לתפקיד אגפים    -   כניסה  מנהלי  עם  נפגשתי  זו  בתקופה  שבועות.  שלושה  לפני  הסגן  לתפקיד  נכנסתי 

 ישובים וגורמי חוץ.   15במועצה, 

לבנות אפיון מחדש של    –  התנעה מחדש של הועדה החקלאית  ואנחנו מנסים  ישיבה ראשונה  קיימתי 

 נפגשתי עם ראשי ועדות חקלאיות ממועצות שכנות.  הועדה. במקביל, במטרה ללמוד את הנושא, 

קיימתי פגישה עם רננה מהמשרד להגנת הסביבה, אורי פינטו מאשכול נגב מערבי,    –   פסולת חקלאית

 בשמת מנהלת האגף.    עם  עידן אבידן וכמובן

עלה רעיון שנמצא כרגע בבדיקה, לערב את ועדת התנועה והתמרור. כך נוכל    –   דרך השדות ומשאיות 

 להציב שלטים בכניסה לדרך השדות ולבצע אכיפה.  

 

   –  21/12/20מיום  17#2020אישור פרוטוקול מליאה  .2

 

 

 

 

 #202081-115-1החלטה מס' 

 , 21/12/20מיום  17#2020מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות, את פרוטוקול מליאה 

 . ותוספות שעלו בדיון שהתקיים שינוייםבו ויוטמעו   יכללו תוך ש
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 –  שאילתות  .3

 

 אמיר פלג   –ש 

 לבין הוועד החקלאי והקהילתי.  בחלק גדול מן הישובים במועצה קיימת זהות ועדים בין הוועד המקומי 

מייצג גם את הוועדים המקומיים נושא   המועצהבמליאת האחרונה הצפתי את הנושא לפיו יועמ"ש 

המוביל לחשש של ניגוד עניינים. לאחר ששללת את את דברי אלו במהלך המליאה, ערכתי ברור  

ש הוועד המקומי )בנוסף  " ש המועצה גם כיועמ"ומצאתי שבשלושה ישובים לפחות מכהן משרד יועמ 

 :   אלתי ש ש הוועד החקלאי וזאת עקב איחוד ועדים(."להיותו יועמ 

( האם נבחנה בעבר בעיית ניגוד עניינים זאת על ידי גורמי המועצה וגורמים חיצוניים האמונים על  1

המועצה מייצג במקביל גם ועדים מקומיים וועדים חקלאיים   ש"( האם העובדה שיועמ 2 ?  התחום

ם ובכך להעמיס  בתחומי המועצה הובילה את המועצה לשכור במקרים מסויימים משרדי עורכי דין חיצוניי 

 ?  הוצאת עודפות על תקציב המועצה ואזרחי המועצה

 ( יבול 3( שדי אברהם 2( עיו הבשור 1:    לדעתי יש יותר משלושה. השלושה עליהם אני כרגע יודע

למיטב ידיעתי זהות הוועדים מובילה לכך שמדובר על אותו עו"ד מייצג. לפי הידוע לי אף ועד מקומי לא  

בכל מקרה אני בטוח שיש  ,  כאמור יש יותר  אחר שייצג אותו בנפרד מהוועד החקלאי. שכר בנפרד עו"ד  

 לך את כל הכלים כמנכ"ל לברר בדיוק באיזה ישובים תופעה זו מתקיימת. שוב תודה אמיר 

 

 עו"ד חי   –ת 

 בהמשך לפנייה, הריני לאשר כי אני מקפיד שלא ליתן ייעוץ משפטי לאף ועד מקומי בתחומי המועצה. 

לאמור אבהיר כי אני לא משמש כיועמ"ש של ועד מקומי עין הבשור, של ועד מקומי שדי אברהם   מעבר 

  –בכל מקרה בו ועד מקומי בתחום המועצה פונה אליי לקבל ייעוץ / טיפול משפטי  ושל ועד מקומי יבול.

 אני משיב שאני מנוע מליתן שירותי משפטי לועד מקומי. 

 

 ניר  -  ת

  ולקבל  שאלה לשאול   לגיטימי משמעית. -וחד  ברורה  תשובה השבתי  האחרונה, במליאה  הנושא  כשעלה

   גדול.   המרחק כעובדה, והצגתן  נכונות  שאינן אמירות ועד  מכאן  אבל  תשובה, 

 

 –  ועדים מקומיים  .4

  ומידת  המקומיים הוועדים חובות  על הסבר  למתן   ,1#2021 למליאה  יגיע חי  שעו"ד   מתוכנן כי מסרנ

 . 2021 לשנת המקומיים  לוועדים  סמכויות  והאצלת  תקציב לאישורי  בהקשר  המועצה,  אחריות
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 –  אישור תב"רים .5

 

      -  א' אישורי תב"רים-5

 . כלהלן מבקשת מהמליאה לאשר את התב"ר  כבי

 30/12/2020-בתברים למליאה 

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 
הגדלה  
 ₪  -הקטנה ב

 סה"כ  

 58,500 58,500 0 שער ביטחון  כרם שלום  1273 ביטחון 

 ₪  3,500  -₪ , התחייבות הישוב  55,000 -משרד הביטחון  1273מימון 

 58,500 58,500 0 סה"כ :       

 

 

 

 

 

      -  ב' סגירת תב"רים-5

 . כלהלן מבקשת מהמליאה לאשר את סגירת התב"רים ברשימה  כבי

 18#2020תברים לסגירה במליאה 

 שם תב"ר  תב"ר   
תקציב   

 הכנסות 
תקציב   

 הוצאות  
ביצוע   

 הכנסות 
 ביצוע הוצאות   

 
 יתרה  

1 429 
רכישת חדרי לימוד 

יבילים ממוגנים  
 לביה"ס יובלי הבשור 

          
239,120  

        
(239,120) 

          
239,120  

        
(239,120) 

0 

 איכות הסביבה  523 2
       

1,558,720  
     

(1,558,720) 
       

1,558,720  
     

(1,558,720) 
0 

3 582 
  42תשתיות -בארי

 ( 12+30יח"ד )
       

6,773,311  
     

(6,773,311) 
       

6,773,311  
     

(6,773,311) 
0 

4 665 
עבודות פיתוח באיזור  

 תעשיה מעון 
                     

0  
                   (0)                    -                       -    0 

5 669 
בית ספר יסודי חדש  

 ניהול  -
       

1,800,000  
     

(1,800,000) 
       

1,799,826  
     

(1,799,826) 
0 

 נגישות ראיה  685 6
          

171,032  
        

(171,032) 
          

166,779  
        

(166,779) 
0 

 דרך הבשור החדשה  1032 7
       

1,950,000  
     

(1,950,000) 
       

1,950,000  
     

(1,950,000) 
0 

 18#2020-116-1 החלטה מס'

 . לעיל  1273תב"ר מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות, את 
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8 1036 
תוכנית למניעת 
אלימות וחיזוק  
 הביטחון האישי 

       
1,970,000  

     
(1,970,000) 

       
1,970,000  

     
(1,970,000) 

0 

9 1137 
חקלאיות  דרכים 

בטחוניות )ציר  
 הכללה( 

          
100,000  

        
(100,000) 

            
98,956  

          (98,956) 0 

10 1162 
שיקום דרך  -סופה 

 ביטחון 
            

40,000  
          (40,000) 

            
40,000  

          (40,000) 0 

11 1176 
שער ביטחון  -נירים 

 קדמי
            

55,000  
          (55,000) 

            
55,000  

          (55,000) 0 

12 1180 
  -נווה ותלמי אליהו 

שיפוץ מגרש 
 משחקים

          
170,000  

        
(170,000) 

          
170,000  

        
(170,000) 

0 

 שדרוג תאורת לד  1216 13
          

780,849  
        

(780,849) 
          

779,613  
        

(779,613) 
0 

14 1057 
רכישת פחי אשפה 

2017 
            

50,000  
          (50,000) 

            
50,000  

          (50,000) 0 

 גן משחקים-ניר עוז 1144 15
          

339,200  
        

(339,200) 
          

339,200  
        

(339,200) 
0 

16 1225 
- ב"יס נווה בנות
השלמת מיגון  

 לביה"ס 

          
560,000  

        
(560,000) 

          
560,000  

        
(560,000) 

0 

      
  

16,557,232  
 

(16,557,232) 
  

16,550,524  
 

(16,550,524) 
0 

 

 

 

 

 

 

 –  2019דו"ח מבקר המועצה לשנת   .6

 .  2019דו"ח המבקר לשנת  מבקר המועצה הציג את   –יהודה זנטי 

 נושאים :  3-דו"ח הביקורת עסק ב

 ע. ניהול מאגרי מידע ואבטחת מיד •

 הרווחה בתחום כח אדם. מיצוי הכנסות ממשרד  •

 זבובים ויתושים. הדברת  •

 

 

 

 

 

 

 #202081-181-1 החלטה מס'

 . 2019דו"ח מבקר המועצה לשנת את מאשרת ברוב קולות, מליאת המועצה 

 

 

 18#2020-711-1 מס'החלטה 

 לעיל.   ים ברשימהתב"רסגירת המליאת המועצה מאשרת ברוב קולות, את 
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 –  תפקידי סגן ראש המועצה  .7

 . בשל קוצר הזמן הנושא לא עלה לדיון ויובא למליאה קרובה 

 

 –  אישור תקציב מילואים ב' .8

 . תקציב מילואים ב' כלהלן כבי מבקשת מהמליאה לאשר את 

 30.12.20לאישור במליאה  2020תקציב מילואים ב' 

 תקציב מילואים ב'  נושא 

 33,206,000 ארנונה כללית 

 2,830,000 הכנסות ממכירת מים 

 2,380,000 עצמיות חינוך 

 511,000 עצמיות רווחה 

 20,401,000 עצמיות אחר 

 23,292,000 עצמיות סה"כ 

 54,906,000 תקבולים ממשרד החינוך 

 19,758,000 תקבולים ממשרד הרווחה 

 10,800,000 תקבולים ממשלתיים אחרים 

 26,671,000 מענק כללי לאיזון 

 12,201,000 מענק שיפוי ע.עזה 

 13,569,000 מענקים מיועדים 

 450,000 תקבולים אחרים 

 197,683,000 גרעון מצטבר והנחות ארנונה סה"כ הכנסות לפני כיסוי 

 15,851,000 הנחות בארנונה )הכנסות(

 213,534,000 סה"כ הכנסות 

 33,902,000 הוצאות שכר כללי 

 47,213,000 פעולות כלליות 

 2,450,000 הוצאות רכישת מים 

 83,565,000 סה"כ כלליות 

 44,312,000 שכר עובדי חינוך 

 36,081,000 פעולות חינוך 

 80,393,000 סה"כ חינוך 

 4,719,000 שכר עובדי רווחה 

 19,716,000 פעולות רווחה 

 24,435,000 סה"כ רווחה 

 188,393,000 סה"כ הוצאות לפני פרע"מ מימון כיסוי גרעון והנחות
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 4,280,000 פרעון מילוות מים וביוב 

 4,220,000 פרעון מילוות אחרות 

 8,500,000 מילוותסה"כ פרעון 

 480,000 הוצאות מימון 

 500,000 העברות והוצאות חד פעמיות 

 197,873,000 סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות 

 15,661,000 הנחות בארנונה )הוצאות( 

 213,534,000 סה"כ הוצאות 

 

 

 

 

 

 

 -   אש"ח 850חלוקת תקציב מפעל הפיס )  .9

 בשל קוצר הזמן הנושא לא עלה לדיון ויובא למליאה קרובה. 

 

 -  אישור חוק עזר לסלילת כבישים ומדרכות  .10

 במליאה,  לקראת הדיון ש התבקש , ובשל קוצר הזמן הנושא לא עלה לדיון ויובא למליאה קרובה 

 להצעת החוק. הסבר חומר רקע ויצורף 

 

 

 

 

 

  

 גדי ירקוני                                                            ניר ים                     
 ראש המועצה                                                  מנכ"ל המועצה

 

                  

 25/1/21 :  בתאריך אושר                                  

 #202081-911-1 החלטה מס'

 לעיל.   תקציב מילואים ב'את מליאת המועצה מאשרת ברוב קולות, 

 

 


