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     .מידע  .1

 

 –  גדי ירקוני

לצערי עלי לעדכן על תאונת דרכים קשה שהייתה היום בצומת רעים. תאונה עם הרוג ופצוע    – תאונת דרכים 

קשה. בנוסף, אתמול הייתה תאונה קשה בצומת אבשלום. התאונות התרחשו ימים בודדים לאחר ישיבה  

ודגשים על   232שקיימתי בנת"י עם קובי ברטוב, מהנדס התנועה ראשי בנושא המשך הרחבה של כביש  

מתים במועצה. עוד מוקדם לברך על המוגמר אבל אני שמח לעדכן שהפגישה הייתה מאוד חיובית ונראה  הצ

שמרבית הבקשות שלנו יתקבלו. במקביל נשלח מכתב לשרת התחבורה להקצאת התקציבים הנותרים לצורכי  

הרחבת הכביש. נעשתה גם בקשה לשינוי שעת ההגבלות של נסיעת משאיות כך שתתאים לנסיעת  

 אוטובוסים של התלמידים.  ה
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ביום שישי התקיימה הפגנה בצומת מעון במטרה לעורר את המודעות על הפשיעה   –  פשיעה חקלאית

החקלאית ההולכת וגדלה במגזר הכפרי. ההפגנה הייתה ארצית, התקיימה במקביל במספר צמתים בארץ  

אנשים למרות שהנושא נוגע   ידי המועצות האזוריות. התאכזבתי לראות שלא הגיעו כמעט - ואורגנה על

לחקלאים שלנו על בסיס יומי. לצערי היו אנשים שלקחו את מהות ההפגנה למקומות לא נכונים. לא היה כל  

אזכור או התייחסות למבצעי הפשיעה. ההפגנה הייתה אמירה חד משמעית נגד הפשיעה ולא נגד מגזר כזה  

 או אחר.  

 

 -  העלה תמיר בוקובזה  נושאים ש

חבר  ישיבות המליאה ינוהלו ע"י ראש המועצה או סגנו או בהתייחס לדרישה כי  –  ניהול ישיבות המליאה

 פתרון חוקי ומקובל. להביא למליאה הבאה מבקש ראש המועצה  כקבוע בתקנות,  מליאה אחר 

 

התבקש להעלות את נושא דיה כסעיף ראשון לסדר היום, בטענה שלא ניתנו כל   – בעניין דיהסעיף לדיון 

של   ב , בהתאם לתקנה לפיה נדרש רוהוצע להצביע על העלאת הסעיף לדיוןהתשובות לשאילתא בנושא זה. 

 . תמיר נדחתה ע"י  עלאת הסעיף ההצעה להצביע על ה לדיון. מחברי המליאה לצורך העלאת סעיף  2/3

 

   – חילופין במליאה  .2

  עמיעוז כנציג    איתן אהרון התמנה    ו במליאה התפטר מחברות במליאה, ובמקומ  עמיעוז נציג    אלי אהרון 

ולמען תושבי    ,רבה לאלי אהרון על שנים ארוכות וברוכות של עשיה במסגרת המועצהתודה    במליאה. 

 . איתןבהצלחה ל  אשכול. 

 

 –  סקר שביעות רצון תושבים  .3

, ובמסגרת הדיון, ניתנה  2020- הוצג ע"י דורית )חב' אלקסיר(, סקר שביעות הרצון שנעשה באוג'

התייחסות לתוצאות הסקר בחתכים השונים. הסקר שנעשה היה פתוח לכולם באינטרנט ועל בסיס רצון  

נאספו  ( בהן 2016, 2011ף בו, ועל כן לא ניתן היה להשוות לנתוני שנים קודמות )התושבים להשתת

 הנתונים במדגם אקראי. 

 

 –  הקמת ועדה לתכנון ובניה אשכול  .4

 יועצת הקמה,   –התוכנית להקמת ועדה מקומית לתכנון ובניה באשכול, הוצגה ע"י פרידה 

 מהנדס המועצה.  –וע"י בוריס 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1#2023-10-1החלטה מס' 

 הקמה של ועדה לתכנון ובניה במ.א אשכול, , ללא מתנגדיםמליאת המועצה מאשרת  

 .  ש.ח, לקידום שלבי הקמת הועדה   300,000ומאשרת הקצאה מקדמית של 

 . 0 –, נגד  0 – , נמנעים 27 –בעד 
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 –  תוכנית אב לאזור תעשיה מרכז .5

 מנכ"ל החכ"ל.   – ע"י עופר  האב לאזור תעשיה מרכז, הוצגתוכנית 

 ללשכת התכנון )מתכנן המחוז(. בשלב הבא תוצג התוכנית  

 

 –  22/2/21מיום  2#2021אישור פרוטוקול מליאה  .6

 . בשל קוצר הזמן הנושא לא עלה לדיון, והפרוטוקול יובא לאישור במליאה קרובה 

 

 –  שאילתות  .7

 

 דנה אדמון   –ש 

 - אשמח בבקשה לקבל מענה עבור השאלות הבאות  

   –על פי החומרים ולוחות הזמנים שהוצגו לנו במליאה בקיץ החולף 

   ,בחודש ינואר היה אמור להסתיים התכנון הראשוני של דרך המילוט על ידי המתכנן .1

 סטאטוס הפרויקט ? מה 

 האם קיים תוואי מאושר על ידי כל הגורמים הרלוונטים ?  .2

 ?  שנשארו לצורך התחלת הביצוע בפועל מה לוחות הזמנים להתחלת ביצוע ומה השלבים  .3

 האם התכנון הנוכחי מאפשר התחלת ביצוע מיידי של "שביל פטרולים" ?   .4

 

  ניר  - ת 

 . ק"מ   20-. הסתיים התכנון הראשוני במקטע שבין חבל שלום לצאלים באורך של כ 1

 גורמים רלוונטים במועצה. )עדיין אין היתר לכביש אספלט(. על ידי  אושר  . התוואי 2

 ש.ח(. מיליון  44-האומדן לסלילת הכביש הוא כ )  .אין לוחות זמנים לתחילת ביצוע   בשלב זה .3

 אפשרי תחילת ביצוע של דרך מצעים. )עדיין אין היתר לכביש אספלט(. . 4

 

 –  2021דו"ח תקן ושכר  .8

 יובא לאישור במליאה קרובה.   דו"חבשל קוצר הזמן הנושא לא עלה לדיון, וה

 

   –  סעיפים נוספים לסדר היום  .9

 . א' הוספת דודי אלון לרשימת מורשי החתימה-9

 יובא לאישור במליאה קרובה ובשל קוצר הזמן הנושא לא עלה לדיון,  

 

 

  

 ירקוני גדי                                                            ניר ים                     
 ראש המועצה                                                  מנכ"ל המועצה

 

                  

 24/5/21 :  בתאריך אושר                                  


