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 1220/11/22 –  מיום 1220#18 מס'  מליאה   פרוטוקול

 

  תמיר רובין, השי  ארי,  בן   רבקה הוכמן,  ידידיה  בר,  יובל  אהרון, איתן  אלון,  דודי  ירקוני,  גדי :  נוכחים

  מימון, יהודית   ספקטור, שמואל   בוקסבאום, רותם  גרין,  סילביה קוברסקי,  אדוארד  ערוסי,  מזל  בוקובזה, 

  נעמי מאיר, בר תמי שמעיה,  אליהו   פלג, אמיר   בלברמן,  שמואל ברזילי,  דני  אווקרט,  חנניה דג'אווי,  רויטל

   אדמון.  דנה  גל,  נועם דניאל, אריק   סלע,

   רומנו.  בן  רונית   :  מתנצלים

  שרון בורנשטיין,  טל  משה,  צפניה  רביבו, קובי  טל,  משה ברקאי,  מירב  ,קיסין   עופר   יפרח, מאיר  :  חסרים

   קלדרון, 

   פרידמן,  ראובן

 . 35 :  מליאה  חברי סה"כ 

    צוער. - מתן , דוברת-יפעת  ,הנהח"ש -יפה  ,גזברית -כבי  ל,מנכ"-ניר  :  קבועים נוכחים

 . האישה קידום-חן  ענת  מבקר,-זנטי יהודה לשכה, - כהן תמרה  :  קבועים  חסרים

   מקליט. -רונן קצוני,  דקלה עוזיהו,   מיכל קטרי,  הילה  יאנוס,   אבי :  ומציגים  אורחים 

 

 :  על סדר היום 

 . מידע  .1

 ועדים מקומיים.  .2

   נמר הנגב.   – הגדלת חוזה קבלן  .3

 )חינוך, מרכז קהילתי, איכות הסביבה(.    2022העבודה לשנת  המשך הצגת תכניות  .4

 

 –  מידע  .1

 

 - י  ירקונ גדי 

ראיתי התכתבות במייל, שבה חלקכם מאמינים שהתחלנו   – אמון בין חברי המליאה למנהלי המועצה 

לפני שהבאנו אותה לאישור המליאה. זה לא קרה, וחייב להיות  נמר הנגב(,  – הגדלת חוזה )עבודה 

 ללא אמון יהיה לנו קשה להמשיך ולתפקד כרגיל.  בינינו אמון. 

אנחנו לא רואים עדיין תוצאות, ואני מזכיר את זה בכל הישיבות כי אנחנו   –  עבודה מול משרדי ממשלה

מצת גם בהקשר של קולות קוראים  בקשרים מול הממשלה. אנחנו בעבודה מאו משקיעים הרבה מאמץ

לב הנהלת  ואנחנו מקווים שזה יניב תוצאות בהמשך. מזמין את חברי המליאה להסב את תשומת  

   עניין את המועצה. בכל קול קורא שיכול ל המועצה

היה כנס מצוין וכל מי שנכח אמר שהיה טוב מאוד. התכנים היו   –  כנס הנהגות ישובים וצוותי צח"י

 מודה לכל מי שעמל על הארגון ומודה למשתתפים הרבים מהישובים.  השתתפות ערה.  חשובים והייתה 

 :   התייחסויות 

 כל מי שפגשתי אותו ונכח בכנס ציין שהיה טוב מאוד.   –דנה 
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 -   דודי אלון

היינו צריכים להזמין גם את חברי המליאה ואני מקווה שבפעם הבאה   –  כנס הנהגות ישובים וצוותי צח"י

 זה יקרה.  

הוועדות והייתה נוכחות   2היום התקיימה ישיבה משותפת של  –  ועדת איכות סביבה וועדה חקלאית 

 מכובדות.  

היו לי כמה פגישות לאחרונה עם גורמים בחקלאות, בתיירות ובסביבה.   –  עבודה מול משרדי ממשלה

 שמות היא שיש עם מי לעבוד ולקדם נושאים חשובים. ההתר

 :   התייחסויות 

המטרה הייתה  התקיימה היום ישיבה משותפת של ועדה איכות הסביבה ושל הועדה החקלאית.   –אמיר 

להביא הצעת החלטה בנוגע לשטחים הפתוחים. הוחלט להביא הצעה לתוספת של שלושה מיליון  

שקלים בבסיס התקציב לניקוי שטחים פתוחים. מבקש שהנושא יעלה לישיבה ההנהלה הקרובה בכדי  

 שיגיע לישיבת המליאה הבאה.  

 

 - ניר ים 

, ואז הוא יישלח לראשונה לעיון חברי  2022יב בישיבת ההנהלה של מחר נדבר על תקצ -  2022תקציב 

, נדון בתקציב ולא נקבל החלטות. במליאה שלאחריה יתקבלו  29/11/21-ב המליאה. במליאה הבאה 

 .  והתקציב חובא לאישור  , החלטות

מבקש מכל חבר מליאה  הדו"ח מוכן ומחולק היום לחברי המליאה,  – 2020מבקר המועצה לשנת דו"ח 

 .  2020מעטפה ששמו מצוין עליה, ובה דו"ח מבקר המועצה לשנת את הלאסוף  

 

   -  ועדים מקומיים  .2

   

 

 

 

 :   התייחסויות 

להוציא פניה לישובים בכדי שיתחילו לעמוד    מתבקשאנחנו בסוף נובמבר ורק עכשיו מגישים בקשות. + 

 בכללים. 

 זה תפקידנו.   -  שכל חבר מליאה יפנה לוועד בישוב שלו+ 

זה אומר שצו המיסים לא תקף מאוקטובר. צריך לקחת את זה בחשבון. צו המיסים צריך להיות דומה  + 

 שקל לשקל לשנה שעברה. אי אפשר לקחת שקל אחד יותר.  

קבל התראה. אנחנו עוקבים אחרי הנושא. הישובים מתבקשים  מ שבועיים כל מי שלא הגיש מדי  –ניר 

 להגיש עד אוקטובר ומי שלא עשה את זה עד כה הוא בחריגה.  

 

   -  נמר הנגב – הגדלת חוזה קבלן  .3

הסעיף מגיע שוב למליאה לאחר שנדחה מהמליאה הקודמת. מדובר במכרז שהמועצה יצאה אליו   - ניר 

בעבר, ולאחר מכן הוחלט על קיצוץ בתקציב של המכרז. הקבלן שזכה דאז, רום ג.י, סירב לקיצוץ, ולכן  

זה   יצא מכרז נוסף ומי שזכה בובעצת יועצים משפטיים ובהסכמה של הקבלן המכרז בוטל ללא פיצויים. 

 1#20218-98-1 החלטה מס'

 וועד מקומי קיבוץ רעים,  ל סמכויות  האצלת ברוב קולות מאשרת  מליאת המועצה 

 .  0 – , נגד 2 – , נמנעים 18 –בעד                  . 2022ש.ח לשנת   434,145ותקציב על סך 
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נמר הנגב. כרגע התקציב הוגדל בחזרה, לסכום שהוא פחות מהסכום המקורי אך עדיין גבוה מהסכום  

שהיה נקוב במכרז שיצא, ואנו מבקשים להוסיף עבודות למכרז הקיים ולהגדיל את החוזה עם הקבלן  

   שכבר נמצא בשטח. 

 :   התייחסויות 

חברי המליאה צריכים להשתכנע שאין תועלת מקיום מכרז נוסף, ולכן אנחנו צריכים לקבל נתונים  + 

 ומידע שיוכיחו את זה.  

את    כהמצרי ה אינש  הגדלה ו לא. ז -  ? ת  האם המכרז ביניים הזה צריך לעבור שוב ועדת מכרזים – ש

 ועדת המכרזים.  אישור  

 

 

 

 

 

 

   -  2202הצגת תכניות העבודה לשנת המשך   .4

והמרכז הקהילתי.   , אגף איכות הסביבה, אגף חינוךנותר לנו לעבור על תכניות העבודה של  –דקלה 

תכניות העבודה יעברו דיוק לאחר הערות  צורפה לחומרים.  תוכנית עבודה מעודכנת של אגף החינוך 

נעשתה עבודה משמעותית  . 2022 אישור תקציבבמקביל לחברי המליאה, ויבואו לאישור המליאה 

   לחבר את התקציב לתכנית העבודה, אך כרגע אנחנו לא שם. בניסיון  

 

 תוכנית העבודה הוצגה ע"י הילה קטרי מנהלת האגף.  –  איכות הסביבהאגף 

 התייחסויות : 

זו בעיה שידועה במועצה ולהרבה תושבים אין מה לעשות עם  יש פה עניין של חוק הפיקדון.  -  ש

מהחודש הבא גם בקבוקי ליטר וחצי נכנסים לחוק הפיקדון. עד   -  הבקבוקים אז זורקים אותם לפח. ת 

ביום חמישי הקרוב  לחודש מרץ נוציא את כל המחזוריות מהישובים, ונגדיל את הפחים הכתומים. 

תתבצע הדרכה לכל הסופרים והמרכוליות בנוגע לחוק הפיקדון החדש, בכדי להסביר להם שהם  

אנחנו מנסים גם להגיע למערך קהילתי  י המחזור בכסף.  מחויבים לאפשר לאזרחים לפדות את בקבוק

 של מחזור, שלמשל בית הספר ימחזר בקבוקים ויקבל כסף עבור הפעילויות שלו.  

 כן.    -  ? ת  הסופרים צריכים לרכוש מכונות פיקדון בעצמם  -  ש

יצא קול קורא ואנחנו מגישים אותו יחד עם    -  ? ת האם נקבל תקציב לעיקור וסירוס של חתולים  -  ש

 אשכול נגב מערבי.  

?   נשמח לקבל פירוט על החינוך הסביבתי, ועל מינוי רכז סביבה בישובים, האם זה משרה בתשלום -  ש

יש הלימה בין תכניות העבודה לתקציב. אין בתכנית העבודה משהו שדורש תוספת בתקציב, כולל   -  ת

נוך הסביבתי, אנחנו רוצים להגדיל את נפח הפעילות בנושא הזה מול בתי  בנוגע לחימשרות חדשות. 

לגבי רכז סביבה בישובים, זו תהיה משרה התנדבותית בחלק  הספר, ולהגיע גם לבתי הספר בחלוציות.  

יהיה עובד באחוזי משרה מסוימים בשותפות עם הממשלה. התפקיד הזה יהיה   מהמקומות, ובחלק זה

ם בנושאי סביבה. מישהו שיעזור להבין ולהסביר לקהילה איך צריך לנהל את  זרוע ביצועית בישובי

 החיים בצורה של קיימות ושמירה על הסביבה.  

 1#20218-90-1 החלטה מס'

 לפרוייקט   9/2021הגדלת חוזה עם הקבלן שמעון מרק במכרז מליאת המועצה מאשרת 

 ש.ח.  624,678ע"ס  47.35%. ההגדלה בשיעור  , ישיבה וכבישים בנווה פיתוח באולפנה

 . 7 –, נגד  2 – , נמנעים 15 –בעד 
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חברה תכנית עבודה בתחום הבריאות ושירותי הבריאות. תושבים במועצה לא יודעים אילו שירותים   -  ש

כרגע המשרה של רכזת בריאות לא   -   תהם יכולים לקבל והם מלינים גם על זמינות השירותים. 

שלא רק תכתוב תכנית אלא גם  לאחר מינוי דמות לתפקיד,  תכנית עבודה בהמשך,  מאוישת. תהיה 

 תיישם אותה.  

 תוכנית העבודה הוצגה ע"י אבי יאנוס מנהל האגף.  – אגף חינוך 

 התייחסויות : 

בילים באשכול ובאים מכל הארץ  זו תכנית אסטרטגית שאנחנו מו -  ? ת מה זה למידה פרו אקטיבית -  ש

ללמוד אותה. המשמעות היא שהילדים גם לומדים אבל גם מלמדים בהנחיית המורים. המורה עובר  

חונך. התלמיד מקבל מיומנויות של לומד עצמאי, חשיבה ביקורתית   מלתת הוראה פרונטלית למנטור, 

 וחקר, הגעה לידע וניתוח הידע. זה תהליך מורכב ופורץ דרך.  

 נפתחה השנה מגמה כזו בנופי הבשור.   -  ? ת מה לגבי פתיחת מגמה טכנולוגית -  ש

 יתוקן.   – מקבל  -  ת כנית לא כמותיים והם צריכים להיות כאלה בכדי שנדע למדוד. והמדדים בת -  ש

 ?   הנושאים שמטרידים אותי הם אלימות, סמים וביטחון אישי. הם מקבלים מענה בתכנית העבודה -  ש

 יש התייחסות לנושאים הללו בתכנית העבודה.   -  ת

לאחרונה נחשפנו לאלימות, סמים ואלכוהול בבתי הספר. יש אנשי מקצוע בבתי ספר שמתמודדים   -  ש

  –רוע חמור לאחרונה בקרית החינוך והוא מטופל. בכל בית ספר יש תכנית רגשית היה אי -  ? ת  עם זה

חברתית מתוקצבת ומאושרת. היא פועלת בכל בתי הספר מאז החגים. משרד החינוך הקצה שעות  

 נוספות לטיפול באלימות.  

 ?   כל אחד מבתי הספר היסודיים היה צריך להתמחות בנושא ספציפי. איפה זה עומד -  ש

 . נציג את זה במליאה.  2022הייחודיות של כל בית ספר תבחר ותוצג עד אוגוסט  -  ת

חינוך זה נושא משמעותי, ומי שאין לו ילדים או נכדים בגילאי בית ספר לא נחשף למה שנעשה.   -  ש

העבודה התווסף השנה יעד של מיתוג ודברור   בתכנית -  ? ת מדוע לא מועברת אינפורמציה לציבור 

 ת המועצה.  ודובר  החינוך באשכול. זה ייעשה בשת"פ עם  

וכרגע   ע"י ועדת חינוך  דנו בזה רבות בעבר. בוצע סקר -  ? ת  מה לגבי חינוך ממלכתי דתי במועצה  -  ש

 .  בי"ס ממלכתי דתי במועצהאין התכנות להקמת 

ל רישום תלמידים, לא מופיעה האפשרות לרשום לבית ספר  מדוע בדף הסבר שמועבר להורים ע  -  ש

 ?   ממ"ד באזור הרישום של המועצה

 זה יתווסף לדף ההסבר השנה. האפשרויות הן בני נצרים ונחלים בקרית החינוך במרחבים.   -  ת

 ?   מדוע אין בתכנית העבודה התייחסות לסנכרון יום הלימודים עם זמני ההסעות  -  ש

 ת: יש צוות שעובד על זה בנפרד. בלי קשר לתכנית העבודה.  

יש התייחסויות ספציפיות, אבל ההתייחסויות   -  אני לא רואה התייחסויות לבתי הספר בחלוציות. ת  -  ש

 . הם חלק בלתי נפרד ממערכת החינוךש  אגף מתייחסות גם לחלוציות.ההכלליות בתכנית העבודה של 

 

 תוכנית העבודה הוצגה ע"י מיכל עוזיהו מנהלת המרכז הקהילתי.  -  המרכז הקהילתי 

 התייחסויות : 

מבקש הסבר איך מתכוונים לעשות את הלכידות הקהילתית שמופיעה בתכנית העבודה, איך   -  ש

לגבי הלכידות הקהילתית זה    -  ישתלבו הנהגות ההורים בתכניות ואשמח לשמוע על האולם החדש. ת 

דבר הראשון זה בעיקר סביב אירועים ושימוש בהון האנושי המקומי. אנחנו  קטגוריות. ה  2-מחולק ל
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משתפרים בזה. הדבר הזה הוא החיבור בין חילונים לדתיים במועצה, מה שהיה כתוב בתכנית העבודה  

אך לא בוצע. אנחנו נוציא קול קורא ונבקש מהתושבים להיות חלק מהתהליך הזה. לגבי   2021של 

בבתי הספר ובוועדות השונות. יש פרק שלם של   – שלבים של הנהגת הורים  2לנו יש  – מעורבות הורים 

איך אנחנו מייצרים עם החינוך מרחב חינוכי הוליסטי, וההורים יהיו חלק מזה. לגבי המבנה החדש,  

המבנה הוא מבנה טכנולוגי יוצא דופן. הוא ישמש במהלך היום   –טק" -גרובשלבקשת התורמת ייקרא "

ם חדשני ומיוחד ויש בו מתחמים של גיימינג, מציאות  את בתי הספר ואחה"צ את כל הקהילה. זה מקו

מדומה, ועוד. המקום מאפשר אינטראקציה בין אנשים, בין דורות, תושבים מקומיים יעבירו בו קורסים.  

 תושבים נענו לו ורוצים להיות מעורבים.  14-הגשנו קול קורא לתושבים ולמעלה מ 

ות קרקע אך אין אליו וממנו הסעות, כשבמבנה  לגבי הפעילות במרכז בסין, יש שם כיום התעמל  -  ש

יש היענות גבוהה מאוד לחוגים השנה. חוג   -  החדש יש. אין אפילו תאורה חיצונית מחוץ לאולם. ת

התעמלות הקרקע נשאר באולם בסין, כדי לאפשר מקום אחד מקצועי ברמה גבוהה לטובת הנושא הזה.  

כל יום. ביססנו בו תשתיות על מנת להפוך אותו למקום  בכל מקום אחר היו צריכים להרכיב ולפרק ציוד ב

שם הרבה כסף. קיבלנו את ברכת הדרך של ההורים ביצירת המקום    הושקעהכי טוב להתעמלות קרקע. 

 וכרגע לא מתוכננות אליו הסעות.  

עשינו השוואה   -  הדיווח על העליה ברישום לחוגים מאוד משמח. נשמח לשמוע על העלויות. ת  -  ש

ת מקבילות וראינו שאנחנו נמוכים משמעותית. תושבי אשכול דורשים איכות ומשלמים עבור  לרשויו 

איכות. המערכת הזאת של החוגים עולה לא מעט כסף ואנחנו מחפשים אנשים שינהלו את התחומים  

הללו ולא רק יגיעו להעביר את החוגים. המחירים שלנו לא גבוהים ביחס למה שרואים מסביב, וכל מי  

 סיוע יכול להגיש בקשה ואנחנו נבדוק.   שצריך

מדובר על צוות    -  ? ת  אנשי צוות למעורבות חברתית. במה מדובר  10יש סעיף שמדבר על גיוס של  -  ש

 של מתנדבים. יש קול קורא לנושא הזה.  

 חשוב להגיד שאנחנו נותנים שירות לציבור הדתי ולא רק לחלוציות. יש ציבור דתי בכל רחבי המועצה.   +

 

 - התייחסויות כלליות 

 מנהלי האגפים צריכים להגיע בסוף כל שנה ולהציג את את הביצוע שלהם. מה הספיקו ומה לא.   +  

 יקרה.  י זה  -  גדי 

אנחנו דורשים שראש המועצה יוציא מכתב לנציגים החסרים מקרב חברי המליאה, שלא מגיעים   +  

 באופן עקבי לישיבות. 
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