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     .מידע  .1

 

 - גדי ירקוני  

  23:00בימים האחרונים אנחנו חווים מתיחות ביטחונית שהחלה ביום שישי בשעה     –   מתיחות ביטחונית 

כשהופעלה אזעקת צבע אדום בכיסופים. מדובר בהסלמה שנגררנו אליה בעל כורחנו וקשורה בצורה  

ישירה למתיחות בירושלים. אנחנו מקיימים קשר ישיר עם האוגדה והחטיבה. גם הרמטכ"ל הגיע לדיון  

ף באוגדה. עקב מחלה לא השתתפתי בישיבה. אילן אייזקסון, קב"ט המועצה, היה הנציג  עם ראשי העוט

שלנו. בישיבה עלתה סוגיית מועד העברת הנחיות לתושבים בנושא הלימודים. אנחנו )באשכול( מאמינים  

שהנחיות צריכות להינתן בלילה כך שתיווצר וודאות בקרב ההורים והילדים לקראת יום למחרת. הגישה  

ל שאר הרשויות היא עדכונים מוקדמים בבוקר. בשבת בבוקר קיימתי סבב טלפונים עם כל ראשי הצח"י  ש

 בישובים בהם הופעלה אזעקת צבע אדום.  

. פליקס ז"ל, מזכיר מושב אוהד, שהתגורר במושב  מבקש למסור את תנחומי למשפחת ווקראט  -תנחומים  

ישע הייתה דמות משמעותית ופעילה מאוד באשכול. פליקס היה חבר מליאה הרבה שנים וזו אבדה לכל  

 המועצה.     

 

 -   )דוברת(יפעת ליפנר  

שנה לתחילת הירי על הדרום. מערכת ידיעות אחרונות    20אנחנו מציינים    השנה  -   ועידת ידיעות אחרונות 

מקדישים ועידה שלמה לנושא. אשכול, ביחד עם שאר מועצות עוטף עזה נותנים תמיכה לאירוע.    YNET  -ו

זאת הזדמנות מצוינת להעלות על סדר היום את הסוגיות הבוערות. גדי ישתתף בפאנל ראשי מועצות  

 תקיים דיון בנושא החוסן.   לת מרכז חוסן(ומירב וידל )מנה

 

 -   דודי אלון

בישיבת הועדה הבאה יעלה הנושא הביטחוני. נקיים דיון מקיף על כל הסוגיות. אדאג    –  ועדה חקלאית 

 להביא למליאה את התוצרים.  

בפסח היו מספר "אירועי זבובים". בניסיון לשנות ולטפל במטרד בזמן, נעשו בדיקות וניתורים.    –   זבובים 

 אות תוצאות בקרוב.  אנחנו נכין נייר עבודה מקיף בניסיון לטפל בסוגייה טוב יותר ולר

קיבלנו תלונות רבות. נעשו שיחות עם נגב אקולוגיה והתאגיד. כבר בימים אלה יעשה "יישור    –   מיחזוריות 

 קו" ויהיה איסוף מהמיחזוריות.  

 

 - ניר ים 

ישיב  מליאהצילום  בפייסבוק.    –  ות  חי  בשידור  המליאה  את  שמשדרת  מצלמה,  הציב  בוקובזה  תמיר 

יודע מה דעת חברי המליאה על הנושא. מבקש    . או קבלת הסכמהתיאום  ללא  נעשה  הצילום   אני לא 

 או לחלופין אם יש חברי מליאה שהצילום מפריע להם.   , שחברי המליאה יפנו אלי אם יש לכך הסכמה

)בשל הקורונה(,    חרי שנה בה לא התכנסו ישיבות המליאה באולם הישיבותא  –מיקום ישיבות המליאה  

ל הונמצאו  חליפייםישיבות  מקומות  עדיף  מליאה  איפה  המליאה  חברי  נשאלו  את  מבחינתם  ,  לקיים 

 באולם הישיבות שבמועצה. –ניתנה תשובה גורפת  , הישיבות
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   – שאילתות  .2

 

 תמיר בוקובזה  –ש 

 . חלק מהוועדים המקומיים לא הגישו בקשה לאישור התקציב, למליאהלפי הדו"ח שהוגש   .1

)ג( לצו המועצות המקומיות  134האם המועצה הכינה עבורם תקציב בהתאם לקבוע בסעיף 

 ?  1958-)מועצות אזוריות(, תשי"ח 

אישרה ומאשרת את העסקת העובדים של הוועדים המקומיים כמפורט במסמך   האם המועצה .2

 ?   ועד המקומי בכל ישוב כלפי כל עובד ועובד ו שהוצג למליאה ביחס למספר המועסקים ב

 ניר  - ת 

המועצה לא מכינה תקציב לוועד מקומי, שכן הוועדים המקומיים שלא ביקשו את אישור המועצה   .1

 פעילים, ומטעם זה המועצה לא רואה לנכון לכפות תקציב על ועדים אלו. לתקציבם, כלל אינם 

עד עתה לא עסקה המועצה באישור העסקת עובדים ע"י ועד מקומי. עם זאת המועצה תקפיד בעתיד   .2

 לדרוש כי העסקת עובד ע"י ועד מקומי תובא לאישור המועצה.

ת הישובים, חברי המליאה, ואגפי  מתוכנן כנס וועדים מקומיים, המיועד להנהלו 18/5/21בתאריך  .3

 המועצה. בכנס יוסברו התקנות, וכללי ההתנהלות הנדרשים מהוועדים המקומיים. 

   שאלה נוספת 

 היועמ"ש, הושב שהתשובה ניתנה ע"י עו"ד. לשאלתו של תמיר אם התשובה ניתנה ע"י 

 

 ש –  רויטל דג'אווי 

במקרים של צורך בעזרת משטרת ישראל, ניתוב השיחות מפנה לתחנת אופקים, שבמידה ובוחרת  

במקרה של ישובים   ,אורך בין מספר דקות הגעת השוטר לאזור,  לשלוח שוטר למקום האירוע, תהליך 

במקרה שאירע לפני מספר   . לישובי דרום המועצה והחלוציות  ,ועד לשעה ויותר  , סמוכים לאופקים

. השוטר נזקק לעזרת התושב הפונה בפתיחת שער הישוב, ועד שהגיע האירוע התפזר שבועות,  

עקב מענה לא יעיל, תושבים רבים פונים אל הרבש"צים שהגדרת תפקידם וסמכויותיהם מוגבלות ביותר  

ודות אירועים רבים באזור. דיווח במשטרה א- בארועים אזרחיים, ונוצר תת   

  שאלות :

 מדוע אין תחנת שיטור קהילתי אזורית, לאור חוסר היכולת למתן מענה מיידי באירועים  

?  אזרחיים/פליליים   

בנושא   4389האם הוצע למועצה להקים תחנת שיטור קהילתי שכזו, במסגרת החלטת ממשלה מספר  

לרשויות  מערכי אכיפה עירוניים במודל מותאם למועצות אזוריות או במסגרת אחרת כלשהי, בדומה 

?  סמוכות  

  מה תפקיד תחנת השיטור הממוקמת בצוחר ומה סמכויותיה ?

 מדוע אין שיתוף פעולה בין תחנת אופקים למוקד המועצה ונדרשת עזרת התושבים בפתיחת השערים  ?
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 ניר  –ת 

...(, מייד ובמקביל, לדווח  100,101,102בקרות אירוע אמורים תושבי המועצה להתקשר לגורם ארצי )

(. מוקד אשכול יצור קשר עם הפונה ועם הגורם הארצי, יתעדכן בסטטוס  24/7למוקד אשכול )פועל 

נוספים  הטיפול, ויוודא שהאירוע מטופל נכון. במקביל יכול מוקד אשכול להפעיל באופן עצמאי כוחות 

ואמצעים לסיוע. תושבי המועצה צריכים להכיר את החשיבות בפניה למוקד, בין אם לצורך דיווח או  

לצורך עידכון. למוקד אשכול יכולת להפעיל מיידית מגוון של כוחות לסיוע )צבא, רבש"צים, מתמיד,  

ות )איפה שקיימות(,  שיטור קהילתי, סיירים, מד"א, כב"א... וכד'(. למוקד המועצה יכולת לצפות במצלמ

 להפעיל רחפנים, לפתוח שערים וכ"ו. 

 בקרות אירוע : 

 ובמקביל למוקד אשכול.   100להתקשר   –אירוע פלילי  •

 ובמקביל למוקד אשכול.  100להתקשר  – אירוע אזרחי  •

 להתקשר למוקד אשכול, ובמקביל לרבש"צ הישוב.  – אירוע ביטחוני  •

 כול. ובמקביל למוקד אש 101להתקשר  – אירוע מד"א  •

 ובמקביל למוקד אשכול.   102להתקשר   –אירוע כב"א  •

 :  מועצהבמידיים  כוחות 

 מש"קים אזוריים, מופעל ע"י משטרת אופקים.  3שוטר +  – שיטור קהילתי  •

 , מופעל ע"י משטרת אופקים. 01:00-ל  19:00בין השעות  – מתמיד  •

 , מופעל ע"י המוקד. 06:00-ל  23:00בין השעות   –סייר בפתחה  •

 מופעלים ע"י המוקד.  24/7 –רבש"צים  •

 מופעל ע"י המוקד.  24/7 – צבא  •

 , ובמקרה הצורך ע"י המוקד. 101מופעל ע"י  24/7 –מד"א  •

 , ובמקרה הצורך ע"י המוקד. 102מופעל ע"י  24/7 – כב"א  •

 חשוב לדעת : 

הקשר של סוג האירועים ועומס האירועים, אין  מבחינת המשטרה, וב –תחנת משטרה במועצה  •

הצדקה תפעולית, אירגונית וכלכלית, להקים תחנת משטרה במ.א אשכול, ועם זאת יש  

 למשטרת אופקים יכולת להפעיל במיידית כוחות זמינים בתחום המועצה. 

לתחנה זו אין קשר עם מ.א אשכול. התחנה הינה בסיס מג"ב של מרחב    –תחנת מג"ב בצוחר  •

בית ג'וברין ומחוז דרום של משטרת ישראל, ומכוונת לטפל בסוג אחר של נושאים. עם זאת,  

 המצאות הכוח בשטח, מאפשרת את הפעלתו בתנאים מסויימים.  

 שיטור קהילתי : 

מודל פעולה משותף לכוח שיטור עם צוות פיקוח   מועצות אזוריות, לבחינת 6נושא הפיילוט בו נכללות 

 עירוני מועצתי, יוסבר במליאה. 

 -  דיון במליאה

יכולות התגובה  , ואת אשכול המיוחדת לאת מרכיבי המעטפת הביטחונית קב"ט המועצה, הסביר    אילן

.  נתונה בידנו, לא המועצות שנבחרו לפיילוט  6בין  לא נכללת מ.א אשכול  שההחלטה . רועיםיכל סוגי האל
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התקדמות הפיילוט  , עוקבת אחרי הפעלת מערך שיטור קהילתי בעתידעם זאת, אשכול נערכת ל

 מועצתי.  עירוני  פיקוח הפעלת מערך את כל ההיבטים של בוחנת  במועצות אחרות, ו

 – התבקש בדיון 

 רוע. יא  הנכונים לכל סוג הפעולה כללי תקשורת ועל דרכי הליידע את תושבי המועצה  •

 [. 053-3359769, 08-9966333] מקוצר למוקד אשכול לפרסם מס' טל'  •

   . בין המועצה למשטרה)בעניין הפיילוט(, תיעוד התכתובות את   התבקש לקבל •

 

 –  נוכחות חברי מליאה  .3

 מחוייבות חברי המליאה להשתתפות בישיבות המליאה,   נכללה תזכורת בנושא  בחומרים למליאה

הנוהל לטיפול בנושא. ככלל יש לשאוף למצב בו כול חברי המליאה יגיעו לדיונים, ויהיו  כולל פירוט 

 , ואם יתבקש יובא למליאה קרובה. לא עלה לדיון   נושאבשל קוצר הזמן ה שותפים בקבלת ההחלטות. 

 

 –  כנס ועדים מקומיים  .4

 .  18/5/21המתוכנן להתקיים בתאריך על כנס ועדים מקומיים בחומרים למליאה נכללה תזכורת  

,  מנהלי המועצה , , חברי המליאה למזכירי הישובים, ראשי הוועדים, הנהח"ש הישוביםהכנס מיועד  

  , וחובות המועצה בנושא זה. יוסברו כללי ההתנהלות הנדרשים מהוועדים המקומיים והאגפים. בכנס  

 לא עלה לדיון, ואם יתבקש יובא למליאה קרובה.   נושאבשל קוצר הזמן ה

 

 –  2/21/82מיום  #20213אישור פרוטוקול מליאה  .5

 לדיון במליאה קרובה. אישור הפרוטוקול לא עלה לדיון והנושא יובא  בשל קוצר הזמן  

 

 –  21/3/15מיום  #20214אישור פרוטוקול מליאה  .6

 והנושא יובא לדיון במליאה קרובה. בשל קוצר הזמן אישור הפרוטוקול לא עלה לדיון 

 

 –  31/3/21דו"ח השקעות  .7

,  המגמות שאפיינו את התקופה האחרונהעל ,  על שוק ההון כללית , העביר סקירה עמיר מחב' עמירים

  התיקים ובאפיקי ההשקעות השונים. 3- ב, והתוצאות שהושגו פירט את ההשפעות על השקעות המועצה 

בהתייחס למגמות שפעלו בשוק ההון, ופרס את   התמקד בפעולות שנקטה חב' מגדל  מגדל מחב'  ערן 

 מגדל לעתיד. חב' תחזיות 

 9,025,907   מגדל    –  31/3/21השקעות מ.א אשכול לתאריך 

 4,214,284   הראל                                               

 2,555,143פעילים                                                

 ש.ח  15,795,335    סה"כ                                                 
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 –  שינוי מדיניות השקעות .8

  40%ולאפשר עד   ,2/2020הוצע ע"י ועדת ההשקעות, לאמץ מדיניות השקעות, בהתאם לחוזר מנכ"ל 

 אג"ח ממשלתי.  55%מניות עפ"י החוזר,  5%ומעלה,   Aבאג"ח קונצרני 

 

 

 

 

 

 

 

   –   מרכז קהילתי חלוצה  .9

הרציונל לבניית שלוחה של המרכז הקהילתי אשכול   את הרי הסבמנהלת המרכז הקהילתי,  -מיכל  

תפיסת  את עקרונות העבודה המנחים, את את המאפיינים היחודיים לישובי החלוציות, בחלוצה,  

ש"ח הנדרשים להקמת המרכז, תשתתף  מיליון  22.0-הרכב הצוות המוביל. מסך כאת ההפעלה, ו

 ש"ח כתקצוב שנתי.  אלף   250-ש"ח. בשוטף יידרשו כ מיליון   2.5-המועצה בכ 

 :  נושאים מרכזיים  3עלו   בדיון שהתפתח

 קהילות בעלות מאפיינים יחודיים. כ  החלוציות התייחסות לישובי במדיניות המועצה  •

 להשתתפות כלל תושבי המועצה בפעילויות. בהתייחס   ,המרכז התניות /פתיחות  •

 בו, בהתייחס להשקעה ולהשתתפות הנדרשות מהמועצה.   הפעילות על חזקה על הנכס ו  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 אישור תב"רים.  .10

ד  6#2021תברים למליאה  
ע
ב

ם 
עי

מנ
נ

 

ד 
נג

 

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 
הגדלה  
 ₪  -הקטנה ב

 סה"כ  
ע"ח  
 קרנות

      

 מועצה  571 הנדסה 
אולם חוגים  

 ממוגן 
21,515,582 602,000 22,117,582 0 19 0 0 

 571מימון 
  -קרנות מועצה   7,712,000  -)גדלה( משרד השיכון  6,087,325 -משרד הפנים 

 1,315,121 -חטיבה להתיישבות  6,788,461  -קרן היסוד    214,675
      

       התחייבות נוספת של משרד הפנים 571הסבר 

 1#2026-91-1החלטה מס' 

 פעולות והמהלכים להקמת שלוחה  ההמשך  את  , ללא מתנגדיםמליאת המועצה מאשרת  

 לצורך השלמת  ש.ח מיליון  2.5בסך בחלוצה, ומאשרת השתתפות של המרכז הקהילתי 

 . 0 – , נגד 3 – , נמנעים 21 –בעד       המרכז.    של   תוהקמ

 1#2026-81-1החלטה מס' 

 , 2/2020לאמץ מדיניות השקעות בהתאם לחוזר מנכ"ל  , ללא מתנגדיםמליאת המועצה מאשרת  

 אג"ח ממשלתי.  55%מניות עפ"י החוזר,  5%ומעלה,   Aבאג"ח קונצרני  40%ולאפשר עד 

 . 0 –, נגד  1 – , נמנעים 25 –בעד 
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 מועצה  1033 הנדסה 
אולם ספורט  

בית ספר  
 יסודי חדש 

15,737,875 1,300,000 17,037,875 0 19 0 0 

                                   12,595,200 -)הגדלה( מפעל הפיס  4,442,675 -משרד הפנים  1033מימון 

       התחייבות נוספת של משרד הפנים 1033הסבר 

 מועצה  1107 הנדסה 
מבנה  

חדשנות רב  
 תכליתי 

18,407,000 
3,200,000 

20,600,000 0 
19 0 0 

-1,007,000 19 0 0 

 1107מימון 
  900,000 -המשרד לפיתוח הנגב  10,500,000  -תרומה   6,000,000  -הלוואה  

 )הגדלה(  3,200,000 -משרד הפנים 
      

       התחייבות נוספת של משרד הפנים ופיצול התחייבות קיימת לבקשת הרגולטור  1107הסבר 

 מועצה  1201 מועצה 
העצמה  

קהילתית  
2019 

2,455,274 514,800 2,970,074 0 19 0 0 

       )הגדלה( 1,506,433 -החטיבה להתיישבות  1,463,641 -נגב גליל  1201מימון 

       2020התחייבות נוספת של החטיבה להתיישבות בעבור חברה וקליטה לשנת  1201הסבר 

 1286 הנדסה 
כרם  
 שלום 

- תשתיות ל
יבילים   10

 בכרם שלום 
0 400,000 400,000 0 19 0 0 

       )חדש( 400,000  -משרד הבינוי והשיכון  1286מימון 

 גבולות  1287 הנדסה 

  -גבולות 
פיס ירוק  

גינה  
 ציבורית 

0 195,500 195,500 0 19 0 0 

       )חדש(  25,500 -)חדש(   השתתפות הישוב  170,000  -מענק מפעל הפיס  1287מימון 

 צוחר  1288 הנדסה 
פיס   - צוחר

ירוק גינה  
 ציבורית 

0 58,000 58,000 0 19 0 0 

       )חדש( 58,000  -מענק מפעל הפיס  1288מימון 

 שדה ניצן  1289 הנדסה 
  -שדה ניצן 
מגרש  
 משחקים

0 195,500 195,500 0 19 0 0 

       )חדש(  25,500 -)חדש(   השתתפות הישוב  170,000  -מענק מפעל הפיס  1289מימון 

 1290 הנדסה 
תלמי  
 אליהו 

תלמי אליהו  
מגרש   -

 משחקים
0 195,500 195,500 0 19 0 0 

       )חדש( 25,500 -)חדש(  השתתפות הישוב  170,000  -מענק מפעל הפיס  1290מימון 

 צאלים  1291 הנדסה 
  -צאלים 

מועדון  
 חברים 

0 179,878 179,878 0 19 0 0 

       )חדש( 23,462 -)חדש(  הששתפות הישוב  156,416  -מענק מפעל הפיס  1291מימון 
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 אבשלום  1292 הנדסה 

  -אבשלום 
פיס ירוק  

גינה  
 ציבורית 

0 158,000 158,000 0 19 0 0 

       158,000  -מענק מפעל הפיס  1292מימון 

 1293 הנדסה 

אוהד,  
צוחר,  

שדה ניצן  
ותלמי  
 אליהו 

  4הקמת 
ממ"מים  
באוהד,  

צוחר, שדה  
ניצן ותלמי  

 אליהו 

0 2,560,000 2,560,000 0 19 0 0 

        JNF  - 800,000$ (חדש) 1293מימון 

 מועצה  1294 הנדסה 

מימון אמצעי  
מיגון למבני  

רב   -ציבור 
 תכליתי 

0 1,007,000 1,007,000 0 19 0 0 

       משרד הפנים  - 1,007,000 1294מימון 

       לבקשת הרגולטור  1107פיצול הרשאה מתב"ר  1294הסבר 

איכות  
 סביבה 

 מועצה  1295
רפורמה  
ברישוי  
 עסקים

0 448,586 448,586 0 19 0 0 

       משרד הפנים )חדש(  - 448,586 1295מימון 

       התחייבות תקציבית חדשה  1295הסבר 

       0 68,123,495 10,007,764 58,115,731 סה"כ : 

 

 

 

 

 

 

 

 –  "מוסדות חינוך נווה"   הקצאה לעמותת .11

 . בשל קוצר הזמן הנושא לא עלה לדיון והוא יובא למליאה קרובה

 

 – )מהנדס, מנכ"ל(  עדכון שכר סטטוטורים  .12

 . בשל קוצר הזמן הנושא לא עלה לדיון והוא יובא למליאה קרובה

 

 – הסעות חינוך ממלכתי דתי  .13

 . בשל קוצר הזמן הנושא לא עלה לדיון והוא יובא למליאה קרובה

 1#2026-20-1 החלטה מס'

 מאשרת את רשימת התב"רים לעיל. מליאת המועצה 

 תוצאות ההצבעה רשומות לצד כל תב"ר ותב"ר. 
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 – הקמת בי"ס ממלכתי דתי   .14

 . בשל קוצר הזמן הנושא לא עלה לדיון והוא יובא למליאה קרובה

 

 –  2019על דו"ח המבקר  ביקורת .סיכום והמלצות ו .15

 .  , הציגה את הדו"ח ועמדה על השינויים שנעשו בו יו"ר ועדת ביקורת  -  מירב

 . תיקון הליקוייםלהקמת צוות ממצאי הביקורת ועל גדי מצידו אמר שהוא לוקח אחריות על 

 

 

 

 

 

 

 

 . 2019לביקורת אישור דו"ח מפורט ותשובת המועצה  .16

 סיכום ועדת ביקורת לדוחות המבוקרים,  יו"ר ועדת ביקורת, הציגה את    -מירב  

 . 2019ולדו"ח המפורט לשנת   ,לדוחות הכספיים 

 . 2019הביקורת לשנת תשובת הרשות לממצאי דו"ח  גזברית הציגה את  – כבי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - הגדלת התקשרות עם קבלן שמעון מרק  .17

 , והנושא יובא למליאה קרובה. דיון שהתפתחמסגרת הזמן שנותרה, לא הספיקה למצות את ה

 

 

 

  

 גדי ירקוני                                                            ניר ים                     
 ראש המועצה                                                  מנכ"ל המועצה

 

                  

 24/5/21 :  בתאריך אושר                                  

 1#2026-21-1 החלטה מס'

 :   מאשרת אתמקבלת ומליאת המועצה 

 .          "2019והצעות ועדת ביקורת בנושא דו"ח המבקר לשנת "סיכום 

 . 0 –, נגד  0 – , נמנעים 24 –בעד 

 1#2026-22-1 החלטה מס'

 מקבלת ומאשרת את : מליאת המועצה 

 , 2019ולדו"ח המפורט לשנת  , סיכום ועדת ביקורת לדוחות המבוקרים, לדוחות הכספיים 

 . 2019הביקורת לשנת  תשובת הרשות לממצאי דו"ח  את  כמו גם 

 . 0 –, נגד  0 – , נמנעים 20 –בעד 


