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לשנה הזו, גדי,  13חברים, אנחנו פותחים את המליאה מספר  ערב טוב   מר ניר ים:

 בבקשה.

 . מידע .1

 

אני אתחיל  אני אתן קצת מידע, בייחוד על האירוע האחרון שהיה פה,   מר גדי ירקוני: 

חנו כמעט,  משהו כזה, כבר שכ קצת מהמצב הביטחוני. אז באמת, כמו שכולם יודעים, עשרה ימים,

זה היה כל כך מזמן. היה פה אירוע בטחוני באמת, שהיה פה אירוע, כמו שתמיד קורה במועצה 

 אזורית אשכול, כל אירוע הוא קצת אחר. 

האירוע הזה תפס אותנו מוכנים, אבל ביום הראשון, למזלנו, מועצה אזורית אשכול לא הייתה כל כך 

 הרגשנו את זה בקהילות השונות, ביום השני,  בכותרות מבחינת הירי עלינו. אבל ביום השני

 

כשאתה אומר 'מוכנים', זה קרה בחמש וחצי בבוקר, זה אומר    מר רותם בוקסבאום: 

 שקיבלתם התראה לפני? כי זה סגרו את בתי הספר תוך שעה בערך.  

 

אנחנו קיבלנו התראה בארבע בבוקר, ממש עם האירוע. אני יכול     מר גדי ירקוני: 

י קיבלתי את ההתראה עד ברצלונה, כשהייתי שם, שלוש לפנות בוקר זה היה שמה. וישר להגיד שאנ

העברתי את זה לאנשים שלנו פה. זה היה, לפי דעתי, דקות ספורות אחרי האירוע עצמו, ונתן לנו זמן  

גם לבטל את הלימודים, וגם להתארגן כמו שצריך לכל המר"פ, בלעדיי כמובן, אני הייתי עוד בחו"ל,  

בל אני גם פחות חשוב, המר"פ נכנס לעבודה ובאמת, בכל צוותי הצח"י ביישובים, הלימודים ישר  א

בוטלו, בהוראה של, דרך אגב, של פיקוד העורף, זה לא היה איזשהו שיקול דעת שלנו, כזה או אחר,  

ירוע בנושא הזה. ובאמת, תפס אותנו בשעה נוחה, סך הכול, האירוע. ביום הראשון, כמו שאמרתי, הא

קצת עבר מעל אשכול וביום השני, כבר היה פה אירוע מאוד כבד על אשכול, מטחים מאוד ארוכים  

רקטות שנורו על יישובי אשכול, ביומיים. מתוך,   170-שהיו עלינו, ובסוף האירוע הזה, אנחנו ספרנו כ

 ביום השני הרוב, כמו שאמרנו.

ם צוותי צחי, יום אחרי זה, בתחילת השבוע,  סך הכול אני חייב להגיד, שגם בסיכום שעשינו פה, ע

ראינו וגם שמענו מהם שביישובים, וגם הקשר עם היישובים, עם צוותי הצחי, הוא מאוד מאוד חזק  
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ראינו שכל צוותי הצחי שמתאמנים הרבה, אנחנו רואים את החשיבות שלהם ביישובים עצמם,  וטוב. 

קות, אנחנו רואים שגם היישובים עוברים לזה  בהנהגות היישובים, וברגע שיש הנהגות יישובים חז

 יותר בקלות.

יש באירוע עצמו שוני בין היישובים, יש יישובים צמודי גדר, יישובים קצת יותר רחוקים, כמובן, 

וברור שהיישובים ללא הממ"דים שלנו, לכולם ניסינו לתת התייחסות מתאימה לאירועים, לא לכולם 

הם רוצים. נושא של הישיבה ביישובים שלנו ללא ממ"דים, עלה אנחנו יכולים לתת את התשובות ש

לכל האורך, אבל אני חייב להגיד שגם בביקורים שהיו פה, לא פה, בשדרות נפגשנו, גם עם מנכ"ל  

משרד ראש הממשלה ביום שני שעבר, האחרון. העלינו את הנושאים האלה, העלינו כבר נושאים 

מאוד לממשלה לפעול בדרכים לא קונבנציונאליות, שלא  אחרים של אשכול. אנחנו בתקופה שקשה 

בבסיס התקציב, אי אפשר לראות שמשהו מתקדם מאוד, עוד לפני יום חמישי שהיה אירוע, לפני כתב  

 האישום והכול. 

שכן, הם ניסו לתת לנו תשובות, לא כל   -אנחנו, בהחלט, אפשר לסכם את האירוע הביטחוני הזה, א'

נקרטיות לאירוע, מבחינת הממשלה. אבל אני חושב שהאירוע הזה, מבחינת  כך נתנו לנו תשובות קו

ואני חייב להגיד שהאירוע הזה, לכולנו היה יותר קשה לצאת  התושבים, שראינו כבר את העייפות, 

 ממנו.

ראינו את זה גם ביום ראשון שפתחנו את בתי הספר, ואני חושב שההחלטה הנכונה הייתה ביום 

, גם הודעת הפסקת האש, וגם החבר'ה שראינו של הפסקת האש, שנכנסה שישי, אחרי שהתמהמה

היסודי... נתן הרבה שקט לתושבים  אבל ממשיך הנושא הזה של הירי מדי פעם, לסגור את בתי הספר 

 ולכולם ובנושא הזה אני חושב שזה היה נכון. 

חושב שיש גם מפה,  אני חושב שמפה, וכבר אמרתי את זה גם לכל צוותי הצחי שנפגשנו איתם, אני 

במליאה, צריכים לתת חשיבות מאוד גדולה לכל המתנדבים, ולכל אלה שתופסים אחריות ביישובים.  

חשוב מאוד, לקהילות שלנו. אנחנו רואים גם את הצורה   –יש איזה דבר, כמו שאמרתי, חשוב 

עילות שהקהילות שלנו מתנהגות, אנחנו מנסים, על אף שיש פעילות לא פורמאלית, שהיא הפ

ביישובים בימים האלה, אני מאוד מקווה שההחלטה שקיבלנו פה במליאה האחרונה, בכיוון תכנון  

ואחרי זה גיוס של משאבים ליישובים שאין להם ממ"דים מרכזיים, כדי ששם, אחרי זה, נוכל לעשות 

חנו גם כן פעילות ביישובים האלה, ונצליח לבצע את זה כמה שיותר מהר, מפני שהדבר הזה, אנ
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 זה בנושאים האלה.  רואים גם כן, יש חוסר...

כמו שאתם יודעים, אנחנו בינתיים, לגבי התקציב של השנה הבאה, כולנו עובדים על התקציב של  

שנה הבאה. אין חדשות שאנחנו יכולים להגיד, שאנחנו יודעים בדיוק מה יהיו התקציבים שנקבל 

ה ממשלה עד ינואר, ובנושא הזה, לפחות אנחנו ממשרדי הממשלה השונים. כמו שאמרנו, גם לא תהי

 יודעים שבמענקי האיזון לא יקזזו לנו, שזה דבר מאוד חשוב למועצה האזורית אשכול.

אנחנו מתנהגים גם, כמו כל התקציבים האחרים, אנחנו מקווים שבאמת לא תהיה טעות, תקלה, כל  

אף שביקשנו תוספות לתקציב  התקציבים האחרים ימשיכו להגיע כמו שהיו בשנה הקודמת, על 

הביטחון לתפקיד ועוד תקציב. לא נראה לי בינתיים שנקבל, אבל יכול להיות שפה יהיה לנו איזשהו...  

לנו, התחלנו פה בבתי הספר, ת פה בעדכון, אתם יודעים, הייתה דבר מאוד חשוב שגם אני רוצה לצא

רי שיתנו לנו. אני יכול להגיד היום,  ללא אישור מלא לכל ההשקעה, אני יכול ל... בהתחייבות לגמ

שעוד לא קיבלנו את ההרשאה החתומה, אבל קיבלנו את החלק השלישי, זה עבר במשרד החינוך,  

 14ההחלטה, והחלק השלישי של בתי הספר, שני בתי הספר, אושר לנו וזה אומר שזה סדר גודל של 

 מיליון ₪, יגיע בזמן הקרוב. 

ר הוצאנו, כמובן, על בתי הספר והדברים מסביב. דבר שמאוד הלחיץ יגיע אלינו להחזר הכספים שכב

אותנו גם תקציבים וגם תזרימית, ואני מאוד שמח שאת זה עברנו. יש לנו עוד אישורים שאנחנו 

עובדים מול משרד החינוך, כספים מאוד גדולים, ובכלל על תב"רים כאלה ואחרים, מאוד קשה 

ה. אז מצד אחד, אנחנו מודעים לזה שזה בסוף מגיע, רוב  להוציא עכשיו כספים ממשרדי הממשל

ואנחנו  התקציבים, לפעמים גם יש לנו הפתעות, אבל אסור לעצור את כל הפעילות שלנו במועצה, 

מנסים בדבר הזה ללכת לפי ההחלטות שלנו, בזהירות, אבל לראות איפה הביטחון, מגיעים הכספים. 

דולים לפעמים לא מגיעים ואנחנו צריכים להביא להם גיבוי  לפעמים גם אחרי זה, בסוף, כספים לא ג

   ממקומות אחרים, אנחנו נדבר על זה אחר כך.

 

 מענקי איזון?   מר ראובן פרידמן: 

 

 יהיה כרגיל. מענקי איזון, אמרתי,    מר גדי ירקוני: 
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 יהיו כרגיל.   מר ראובן פרידמן: 

 

הו תקציב, אנחנו כאן בדיוני גדי, שאלה, האם יש למועצה איזש    מר אמיר פלג:

התקציב, האם כל ההסלמות האלה שקורות, והטיפול והכול, יש בכך הוצאות חריגות כל פעם, או לא 

 זה מנוהל המצבים האלה?  מתוכננות, זה בתוך איזה תקציב ספציפי? איך 

 

אנחנו, כל פעם שיש הסלמה, פותחים כרטסת בשביל ההסלמה הזאת.    מר גדי ירקוני: 

אנחנו קוראים לזה הפגות, ו רגע, לא סוגרים את התקציבים, אלא להיפך, נותנים תקציבי יעד באות

או תקציבי אירוע. בדרך כלל אנחנו מצליחים, אחרי זה, להוציא את זה או מגיוס כספים שאנחנו  

 מצליחים ממקומות כאלה ואחרים, או ממשרד הפנים, שנותנים לנו.  

צרים האלה, הרבה יותר קשה, כמו שקשה אחרי זה לקבל על  הפעם, צריך לזכור שהאירועים הק

הפסד ימי עבודה, גם לנו קשה לקבל. אנחנו, אבל, כל אירוע כזה נפתח אצלנו, סדר גודל, אני לא 

 200-300אזרוק מספר מאוד רחוק מהמציאות אם אני אגיד שיומיים כאלה, עולים לנו סדר גודל של 

ציאים. פה אוטובוסים, פה זה, פה שם, כל מיני דברים  אלף ₪ של כל מיני כספים שאנחנו מו

מיוחדים. זה סדרי גודל, אם זה הולך כמה ימים יותר, זה יכול להגיע גם למיליון ויותר. בדרך כלל,  

כשאני מגיע לסכומים האלה, משרד הפנים מחזיר לנו מתישהו. גם את הכספים האלה, אנחנו מקווים 

 מלאים, שולחים אחרי זה את דו"ח הבקשה.שמשרד הפנים יחזיר לנו. אנחנו מ

בגלל שאין ממשלה והתקציבים סגורים, זה מקשה מאוד על יש עכשיו, בהחלט, בעיה, אמרתי 

הדברים האלה. אני חושב שיש יתרונות שאנחנו בעוטף עזה, וזה אחד היתרונות, לפחות התקציבים 

 עדיין ממשיכים לזרום די בביטחון. 

 

  תודה.    מר אמיר פלג:

 

אני יכול רק לעדכן, מ... ממשרד הדתות, שלמרות שאין ממשלה וזה,    מר מאיר יפרח: 

אין מה לעשות, יש סיכוי שהוא יקבל את החקלאות אם ביבי נתניהו ישתחרר גם מהמשרדים 

האחרים. אז בשורה טובה, לגבי ועקנין, שהוא באמת עובד עם החקלאות, ויש לו מהלכים טובים 
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ה דרעי יבקש את החקלאות, בשביל ועקנין, אז יש לנו דלת פתוחה שמה לכל  ארימאוד, אם באמת 

 בעלי החקלאות באזור, ובכלל...

מה שסוכם, היות ואין ממשלה, אז לגבי הרב האזורי, הוא הבטיח שהוא ידבר היום עם היועץ  

ן, המשפטי לממשלה, הוא צריך לחזור אליי עם תשובה, שאם היועץ המשפטי יאשר לו לתת את התק

תקנים ברגע שאין ממשלה ואין תקציב, אבל הוא יבקש בקשה חריגה לתת, כדי שהוא  כי אסור לתת 

כבר טוב, ולא יהיה קשור ב...  יוכל להתקדם עם ... המשרד באזורי. ואם זה יגמור את זה, אז זה 

ים. התקשרות ממרחבים אלינו, כדי להפעיל את כל הנושא של ההסעדה ואת הכול, ש... דברים מסוימ

 ? , יהודיתלגבי שריפות, סוכם, יש פגישה ... בשבוע הבא, נכון

 

 לא, דחינו.   גב' יהודית מימון: 

 

 עם משרד החקלאות.    מר מאיר יפרח: 

 

 . 6.1-ב  גב' יהודית מימון: 

 

לגבי שלא יהיו שריפות עצמאיות, ללא אישור של משרד החקלאות.   מר מאיר יפרח: 

, ולשרוף מתי שהוא רוצה אלא באישור של משרד החקלאות. וגם  דיןככל אחד יכול לקחת לעצמו 

משרד חקלאות, צרי לתאם את זה איתנו, שהפקחים יהיו בזמן השריפה, שבודקים שהשריפה היא  

 לא בתוספת של פלסטיקים וכדומה.

אם אנחנו נתגבר על הבעיה הזאת, במקביל לא אלאה אתכם בנושא הזה שאנחנו הכנו מכרז בנושא  

ת הריסוק, להוציא אותה למכרז, כדי שנוכל לטפל בערימות הזבל. כמובן שמחכים לתקציב  של מכונ

הגדול של איגוד הרשויות, כדי שנפעיל את כל הערימות, גם של הגזם, גם של הבניין בכל היישובים, 

 ואני יודע שזה נושא שהוא כבד, גם מבחינה תקציבית, וגם מבחינת הפרעה ליישוב. 

להיות ככה, אבל זו התנהלות גם בתוך היישובים, אנחנו נטפל ביישוב שאין לו  זה בטח לא צריך 

. אני מקווה שיזדרזו איגוד הרשויות, כי 2020מפח"ק, לדאוג שאין לו מפח"ק, נכניס את זה לתקציב 

הכול אצלם בעבודה, ואני מקווה שהתקציב הזה לא יהיה כתוב בתקציב של המדינה, כדי לא לעכב  
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 את, שהיא פעילות חשובה לכשעצמה. את הפעילות הז

 

דברת השיטה, בישובי הדרום לפחות, מכה קשה, יש פעילות בנושא ה   מר משה טל:

 שזה הולך ומתגבר. השיטה, זה לא חדש. שיטות, העצים. עצי השיטה.  

 

 יש חיפושיות, הגיעו חיפושיות.    מר ניר ים:

 

 חוק?  רגע, אתה אומר עכשיו ברצינות או בצ   מר משה טל:

 

לא, לא, בשיא הרצינות. זה מה שקראתי בעיתון. שמשרד החקלאות     מר ניר ים:

... את הצהובה תמיד. רק שיטה הביא חיפושית מדרום אפריקה, שיודעת לאכול את השיטה הכחולה, 

 כחולה, מכחילה, והיא אמורה לטפל בבעיה. אבל זה מהעיתון, לא משום מקום אחר. 

 

 כדאי שהמועצה קודם... זו מכה נוראית.   אז אולי   מר משה טל:

 

 אני אעדכן שפנינו לרננה, וזה בטיפול מולה.     גב' דנה אדמון: 

 

 רננה. אוקיי.    מר משה טל:

 

אנחנו היינו בישיבה. אנחנו פנינו לגדי, גדי הפנה אותנו לרננה בעניין     גב' דנה אדמון: 

ע והגנים, ואני מאמינה שהמסקנות יגיעו לגדי הזה, אנחנו יושבים איתה, הייתה ישיבה עם רשות הטב

 בקרוב ויביאו אותן לפה.  

 

 לא שמענו את השאלה.    מר חנניה אווקרט: 

 

 טיפול בעצי השיטה.    מר ניר ים:
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 )מדברים ביחד(  

 

 מה הייתה השאלה שלך?    מר חנניה אווקרט: 

 

 לא הייתה לי שאלה, אני עניתי.    גב' דנה אדמון: 

 

 קיי, בסדר, בואו נמשיך. או   מר ניר ים:

 

 יש לי שאלה.   מר חנניה אווקרט: 

 

 כן?    מר ניר ים:

 

ומחברי ה... מה  ... אני מבקש לשמוע ממך, השאלה מופנית לגדי ול  מר חנניה אווקרט: 

פשר השתיקה הרועמת לכל המיילים שרצים בשבועות האחרונים, פניות למועצה, להציג נושאים,  

ים, לענות לשאלות ושתיקה שאין לה שום מענה, אין שום סעיף שמתייחס  להתייחס לנושאים מסוימ 

לאיזשהו דיון שצפוי בישיבה הזאת. אותו כנ"ל בישיבה הקודמת. אני חושב שיש איזשהו נתק בין  

 חברי המליאה שבאו רק להרים את היד, ואני לא מבין מה פשר העניין.  

 

ות לפחות לשלוש בקשות של  קודם כל, תהיה במליאה הזו התייחס   מר ניר ים:

חברי מליאה, או עוד שתיים וחצי, מיד יגיע. זה עניין אחד. עכשיו, נכון,  רצים הרבה דברים במייל.  

רצים אולי, לטעמי, יותר מדי דברים במייל. אני ביקשתי מאוד, שמי שרוצה משהו מאוד קונקרטי, 

ל זה, כדי לתת תשובה הכי מסודרת  מאוד נקודתי, שיבוא, שיציג את זה, שייתן לנו זמן לעבוד ע

 שאפשר, בזמן הכי קצר שאפשר.

אז השיטה, להפיץ לנאט"ו ולצפות לתגובה, גם כשלא ברור, אפילו, מי המכותב למייל הזה, לדעתי  

 היא דרך לא ראויה.  
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 מה זאת אומרת?    מר חנניה אווקרט: 

 

מישהו מצפה היא דרך לא ראויה, בוא נגיד את זה ככה. בי, אם    מר ניר ים:

לתשובה ממני, בי זה פוגע ברמה אישית. אני מעדיף שיבוא אדם, ויגיד מה הוא רוצה, ונדבר על זה,  

וגם אני אבין מה הוא רוצה, וייתן לי לבדוק, או להפנות את זה למערכת, ולבוא עם תשובה מסודרת.  

 חנו מתייחסים. וכל עוד זה לא קורה ככה, אז זה רעש ברשת, ואנחנו מתייחסים לזה כפי שאנ

 

 אפשר להגיב בבקשה?     גב' נעמי סלע:

 

 זה נושאים שמעניינים את כל חברי המליאה.    מר חנניה אווקרט: 

 

זה לא נושא אישי. כל הנושאים שמועלים, הם נושאים שלא קשורים    גב' נעמי סלע:

 על הנושאים האלה,  לאף אחד פה באופן אישי. זה דברים שקשורים לכולנו, וכולם, ראוי שכולם ידעו 

 

 תראי,    מר ניר ים:

 

 -עכשיו לבוא, ולשלוח מייל באופן אישי לאותו נציג ששלח, אוקיי   גב' נעמי סלע:

לא מקובל עליי? בסדר, אבל תגיב. איזושהי תגובה   –קראתי, הבנתי, יטופל, לא יטופל, מקובל עליי 

 מינימאלית. 

 

 ם שנכתבים אליי,  אז אני אומר עוד פעם, מיילי   מר ניר ים:

 

 כשיהיה לי משהו אישי, אני אפנה אותו אליך,     גב' נעמי סלע:

 

 לא אליי,    מר ניר ים:
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 זה איזשהו משהו קולקטיבי.   גב' נעמי סלע:

 

 אני מסביר,    מר ניר ים:

 

 זה בדרך כלל לא למישהו במליאה, זה בדרך כלל...     גב' נעמי סלע:

 

י כתבת... מיילים שנשלחים אליי, כבעל תפקיד במועצה,  דקה, לא אלי   מר ניר ים:

נשלח   –נענים, מטופלים. עכשיו, אם נשלח אליי מייל, לטיפולי, בתפוצת נאט"ו, כדי שכולם יראו 

 המייל, 

 

 ואם יש צורך להעלות שאילתא, אז צריך שאנשים פה ידעו.    גב' נעמי סלע:

 

א מכבד. אני מאוד הייתי רוצה,  אז אותי, אני מדבר עליי, זה ל   מר ניר ים:

 בהם, מתוקף תפקידי, יופנו אליי בצורה...    שדברים שאני נדרש לטפל

 

 אין פה עניין של כבוד בכלל.    דובר:

 

 ניר, ניר,     דובר:

 )מדברים ביחד(  

 

 ניר, מניסיון אישי ,אני שלחתי...     דובר:

 

על המיליון ₪ היה פה דיון  תגיד לי, מה ביקשו... אתה יודע ש   מר גדי ירקוני: 

 שעתיים? היה פה דיון שעתיים, במליאה על הדו"ח, היה פה שעתיים דיון על המיליון האלה.  

 

 איזה מיליון?    גב' דנה אדמון: 
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 דחינו את זה.      דוברת:

 

 לא, המיליון,    מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא הגיע לפה.     גב' דנה אדמון: 

 )מדברים ביחד(  

 

 אבל זה לא הנושא.     דמון: גב' דנה א

 

הנה, אתם רואים? אני עכשיו חייב לך התנצלות. ואתה יודע למה אני     מר גדי ירקוני: 

חייב לך התנצלות? כיוון שיש שני סעיפים של מיליון ₪, ואני חשבתי שדיברת על משהו אחר. אני  

מאה פעם. ואתה דיברת  חשבתי שדיברת על הדו"ח שדודי כתב לכל הזה, על המיליון ₪, שטיפלנו בו

 שהיום אמור להיות מדובר.   ,של המערך  על הדו"ח של המיליון ₪

 

 על איזה דו"ח אני כתבתי מיליון ₪? תזכיר לי.     מר דודי אלון:

 

 זה נהיה ממש בלגאן. חבר'ה, זה ממש מפריע, אי אפשר ככה.    גב' דנה אדמון: 

 

 חברים, אנחנו הבנו.     מר ניר ים:

 

 א, לא הבנו, ממש לא הבנו. ל    דובר:

 

 אתה אמרת שמי שיכתוב לך מייל בתפוצת נאט"ו, לא יקבל תשובה.    מר איתי ציפורי: 

 

 נכון.    מר ניר ים:
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 זה מה שאמרת.    מר איתי ציפורי: 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

עכשיו, יש ערך לזה, אני מצטער, יש ערך לזה שאנשים כותבים פה   מר איתי ציפורי: 

ים, והם מפיצים לכולם, ואנשים קוראים את זה וזה לא נעשה. זה לא סוד, אין כאן סודות, זאת  מייל

 המליאה, אפשר לדבר על הכול. 

 

 אל תכתב אותי.     מר ניר ים:

 

 אתה המנכ"ל.   מר איתי ציפורי: 

 

ניר, גם כשכותבים אליך באופן אישי, מספר פעמים, פעם אחת לא    מר דודי אלון:

אה, אנחנו   –הייתי צריך לתזכר אותו עוד פעם ואז  –המייל, לא שמתי לב. פעם שנייה  פספסתי את

זאת אומרת, גם כשאני ניסיתי לשלוח ישירות  לא הגבת בכלל. –נפגשים בערב, נדבר ופעם שלישית 

 הייתה תגובה בזמן. אליך, לא תמיד 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

מכבד את מה שאתה אומר, ואני, דרך אגב,   עכשיו רגע, עכשיו אני    מר דודי אלון:

שולח כשאני רוצה להגיד משהו, שולח לך באופן אישי, לא תמיד אני מקבל מענה, אבל זה לא הדיון.  

אין לנו הרבה הזדמנויות לשתף אינפורמציה,   –הדיון שחנניה מדבר עליו, והוא הדיון היותר חשוב 

ה הרחבה. ישיבות המליאה הן עמוסות זה בסדר,  לשאול שאלות, להביע דעות, לקבל תשובות בתפוצ

זו הדרך, העולם התקדם. דואר אלקטרוני, גם כתוב, דרך אגב, במדריך לבוחר, דואר אלקטרוני הוא 

 חלק מהכלים לייצר תקשורת בתוך המליאה, ומול אנשי הציבור.
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עסוקים. מייל   לא נוח לך? לא לכולם מתאים לבוא לפגוש אותך במשרד שלך. אנשים עובדים, אנשים

זה ערוץ לגיטימי. המליאה הזאת צריכה להחליט, גם אם זה מוצא חן בעיניך, וגם אם זה פחות מוצא 

חן בעיניך, המליאה צריכה להחליט על נהלים ברורים. נשלח מייל? מתי מגיבים, איך מגיבים, למי 

 קדוש. אחרי שבוע, כעשרה ימים, כחודש.  –מגיבים. מה שיוחלט 

 

 אתם שואלים שאלות,    קולניק: גב' כבי ש

 

כבי, לא נותן לך זכות דיבור. לא נותן לך, מה שאני כן נותן לך, זה    מר ניר ים:

 להציג את מתן.  

 

 בסדר, אז אני אציג את מתן שיושב פה ליד יפה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 הסתיים הדיון על הנושא הזה, ספציפית?     מר אמיר פלג:

 

 א,... סליחה, לא קיבלנו תשובות. ל   גב' דנה אדמון: 

 

 ...עכשיו נסגר הדיון? אתה לא עונה בתפוצת נאטו?      מר אמיר פלג:

 

 ברור שנסגר הדיון.     מר ניר ים:

 

 זה ברור? למי זה ברור?      מר אמיר פלג:

 

זה לא עלה לדיון. אז בסדר, תקשיבו, זה לא עלה לדיון, נאמרו דברים,     מר ניר ים:

 ומת לב וממשיכים הלאה. וזה בסדר...  נלקחו לתש

 

 מה זה ממשיכים הלאה?      דוברת:
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יכול להיות שאני לומד מזה משהו. אני אומר בצורה ברורה לגמרי,     מר ניר ים:

לכל חברי המליאה, כל מי שישלח מייל אליי, בכל עניין שבעולם, יקבל תשובה, יקבל תגובה, יקבל  

 וצת נאטו, אני רואה בזה דבר לא מחייב אותי לטפל.טיפול. מי שישלח מייל אליי בתפ

   )מדברים ביחד(

 

 אתה מביא תשובה ממנו, שישלחו את התשובות,    מר חנניה אווקרט: 

 

 נכון, נכון,   מר ניר ים:

 

 אין בעיה, ישלח מייל אישי. ומייל ציבורי.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

.. הוא עובד פה בשבילנו, לא אנחנו  לא, רוויטל, אני לא מסכים.   מר דודי אלון:

 בשבילו. 

 

אני אגיד יותר מזה, אם מישהו רוצה את טיפולי, שישלח לי מייל,    מר ניר ים:

ושנייה אחרי זה, את אותו מייל, ישלח לכל חברי המליאה, בסדר גמור. מה שיופנה אליי, יקבל את  

 . ..שלחו את זה לאן שאתם רוציםטיפולי המסור ביותר. אחר כך 

 

 בקשה מיותרת, אבל יבוצע.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אז תייצר נוהל פשוט, שככה פונים אליך.     מר דודי אלון:

 

 אנחנו מתקדמים, ברשותכם.    מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  
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נייצר נוהל, ככה פונים למנכ"ל המועצה, וזהו, למה להסתבך? אבל אי   מר רותם בוקסבאום: 

 ני לא מטפל בזה. אפשר להגיד א

 

זה, דרך אגב, בפרוטוקול של ישיבת הנהלה לפני חודשיים או שלושה,    מר דודי אלון:

 כתוב, ההנהלה תסכם על אופן תגובה מסודר ונציג... אז אמרו.

 

אני גם רוצה להגיד, שאני הייתי מאוד שמחה שדברים שקשורים   גב' כבי שקולניק: 

הוא רוצה שיפנו אליו ישירות, יופנו אליי ישירות. כי הרבה  אליי, כמו שדברים שקשורים לניר, 

פעמים, אני אפילו לא יודעת איזו תשובה... אז אם תדברו איתי, או תשלחו לי מייל באופן אישי ,אני  

 מבטיחה תשובה בהתאם. אבל מה שרציתי,  

 

  יש הרבה שאנחנו רוצים, אבל אנחנו לא יודעים למי לפנות, מי  מר חנניה אווקרט: 

 אחראי. 

 

 אז תפנו לניר, וניר יפנה,    גב' כבי שקולניק: 

 

 אז אם פונים לניר, שהוא יעביר אלייך.   מר חנניה אווקרט: 

 

אז הוא יפנה, אוקיי. מה שקשור לכספים או לתקציבים, זה אני.   גב' כבי שקולניק: 

פעילות של משרד  לכולם זה ברור לגמרי. רוצה להציג את מתן, הוא צוער בשלטון המקומי, במסגרת

הפנים, חונכות של משרד הפנים, גם מימון חלקי של משרד הפנים, והתפקיד שלו זה, למעשה,  

 בהגדרה, עוזר גזבר אצלנו, שהוא ימלא כל מיני...  

 

שנייה רגע, חבר'ה, אף אחד לא מקשיב, כי אומרים שהיה צבע אדום.     גב' דנה אדמון: 

 איפה? מה? 
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, לא היה צבע אדום, זה נפל, יש איזה מידע על פצמ"ר רגיל, לא  חבר'ה   מר גדי ירקוני: 

 משהו מיוחד, לא יודע מה זה. שלא תחשבו איזה...  

 

 לא כזה... כמו של ישע.     גב' דנה אדמון: 

 

 בין סופה לגבול, לא היה...    מר גדי ירקוני: 

 

 היה צבע אדום בחבל שלום?    גב' דנה אדמון: 

 

צבא טוענים שלא היה צבע אדום. חבר'ה, זה עדכון מהצבא, לא. ה   מר גדי ירקוני: 

חבר'ה, לא היה צבע אדום, לפי מה שהצבא אמר לי עכשיו, קרוב לסופה, בשטח פתוח. בואו נמשיך. 

 אפשר להמשיך.  

 

בקיצור, מה שאני רוצה להגיד, שזו תוכנית של משרד הפנים. במקרה    גב' כבי שקולניק: 

ר בהנדסה, עכשיו מתן יעבוד איתנו בגזברות. הוא אמור להיכנס לטיפול הזה, יש לנו כבר בחור שעוז

בכל מיני נושאים שהם היו אצלנו טיפונת בפיגור, שלא הצלחנו להרחיב אותם, כמו מאגר יועצים, 

 כמו קולות קוראים וכהנה, וכהנה מעקב תב"רים ועוד ועוד. הוא רק התחיל, והוא כבר עמוס.  

 

או נתקדם. אני רוצה להגיד תודה לבן אדם שאולי לא  חברים, בו   מר ניר ים:

מצפה לשמוע אותה, אבל זה מגיע לו, לאלי אהרון, שבזמן ההסלמה האחרונה, עזב הכול, הצטרף 

 אלינו, העביר ימים ולילות, הרבה תודה.  

 

 סוף סוף להיות לבד.     מר אלי אהרון: 

 

שהתחלנו להפעיל אותו,   שלנו,  ולכולנו אני אומר, תקשיבו, המר"פ   מר ניר ים:

בהסלמה הבאה, זאת שתהיה אחריה והרי יהיו, אתם מוזמנים, קודם כל המקום הכי בטוח באזור,  
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   וזה גם המקום הכי מעניין בזמן ההסלמה.

 

 חלקו גלידה.     דובר:

 

 מי שיש לו זמן, חשק ועניין, מוזמן לבוא.   יש שם הכול, יש שם גלידה,   מר ניר ים:

 

 ה זה ראשי תיבות מר"פ? מ    דובר:

 

חברים, הלאה. אני מבקש את אישורכם, יש לנו במועצה מן ועדת     מר ניר ים:

צוות, שנקרא צוות כוח אדם, זה כולל חברת מליאה, נציגת המליאה, אנחנו מתקשים, בזמן האחרון, 

ם באופן  לקיים את הצוות הזה, כי חברת המליאה לא תמיד מצליחה להגיע. ואני מבקש את אישורכ

זמני, עד שנסדיר את כל אישורי הוועדות, ונמלא את השורות החסרות, נצרף לוועדה הזאת את מירב 

 ברקאי, כממלאת מקום זמנית. בואו נצביע על זה, אישורכם ניתן בהסכמה.  

 

 לא הבנתי את זה.     גב' דנה אדמון: 

 

 קיבוץ.    מר גדי ירקוני: 

 

 יש פה...  ניר, זה לא קיבוץ,   מר דודי אלון:

 

 אני אגיד למה אני רגיל, בקיבוץ הכול נעשה בהסכמה מלאה, תמיד.     מר ניר ים:

 ב

 

אני מבקש למנות את מירב למחליפה זמנית בצוות כוח אדם של     מר ניר ים:

 המועצה, עד שיוסדר סופית מילוי השורות בכל ועדות המועצה שכרגע חסרות. אבל זה... 
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 ועדות לא מתכנסות, אז זה לא כזה קריטי.  רוב הו   מר דודי אלון:

 

 חוץ מאיכות הסביבה.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

לא, באמת, כל שלושה חודשים אתה חייב לכנס כל ועדה, אני לא     מר דודי אלון:

 רואה שזה קורה.  

 

 מי בעד המינוי הזמני הזה? ירים את ידו.  –לבקשתכם, אני שואל    מר ניר ים:

 

 אני לא מרימה את היד, אני רוצה להגיד משהו.     דמון: גב' דנה א

 

 היא רוצה לומר משהו.     גב' נעמי סלע:

 

 דנה, בבקשה.     מר ניר ים:

 

תודה. רציתי לשאול מדוע כשצריך למלא את השורות, לא פונים    גב' דנה אדמון: 

יין, מכבדים אותו,  למאגר המכובד הזה, שואלים מי מעוניין לקחת חלק, אם יש מישהו שהוא מעונ

ואם לא, מציעים מישהו אחר. אני לא מבינה את שיטת הניהול של מינוי אנשים לתפקידים בצורה 

הזאת. אני מבקשת להבין, למה זה ממשיך להיעשות בצורה הזאת, כבר... עם המזכיר הקודם עברנו  

 את השלב הזה, הבנו שזו לא הדרך, לא דמוקרטית, לא הגיונית ולא ראויה.  

 

 אוקיי, אז אני אסביר.     ר ניר ים:מ

 

עם כל הכבוד, ואתם יודעים שיש לי הרבה כבוד למירב ולעשייתה,     גב' דנה אדמון: 

 אין לי שום התנגדות, כמובן, לפרסונה. 
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ועדות,  25אוקיי. ככה, במועצה האזורית אשכול יש סדר גודל של    מר ניר ים:

נסרק, אני חושב שגם אמרתי את זה יותר מפעם ר הזה בכולן יש חוסרים כאלו או אחרים. כל הדב

אחת, נסרק, כל הדבר הזה נמצא כרגע אצל עורכי הדין, שיראו איך ממלאים את הכול, ואנחנו נעשה 

עבודה, בתחילת השנה ובה אנחנו נצביע מחדש על מילוי השורות לכל הוועדות, מהראשונה עד  

 ל ועדה לחוד, בין אם זה חבר שרוצה להשתתף,  האחרונה. ולכן, אני לא מוצא טעם, להתעסק בכ

 

אז הוועדה יכולה להיות בלי תפקיד כרגע, אני לא מבינה, אם כבר    גב' דנה אדמון: 

 מבקשים, 

 

 אני לא הפרעתי לך בשאלה.    מר ניר ים:

 

 אני מתנצלת.    גב' דנה אדמון: 

 

הקדם האפשרי  יפה, אל תפריעי לי בתשובה. הכוונה היא להביא ב   מר ניר ים:

מי רוצה, מי יכול, מי מוכן להיות במיני הוועדות שבהן חסרים   –הצבעה, או למעשה להביא למליאה 

חברי מליאה. יצא גם קול קורא לציבור, איפה שנדרשים אנשי ציבור, להיות באותן ועדות, וזה הכול 

 יעשה בצורה מסודרת.  

 

  מתי זה צפוי? תחילת שנה, ינואר?   גב' נעמי סלע:

 

 בינואר. אחרי התקציב.     מר ניר ים:

 

אז אם אחרי התקציב, אחרי התקציב תכנס ועדת כוח אדם, למה     גב' דנה אדמון: 

 עכשיו להמשיך עם ההתנהלות הזאת? 

 

 אי אפשר עכשיו לקיים אותה בלי.    מר גדי ירקוני: 
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 אז מעולה, אז תשאלו אם יש עוד מישהו שרוצה.     גב' דנה אדמון: 

 

תקשיבו, אתם יודעים, יש מהות ויש עיקר. היה חסר לו בן אדם,     גדי ירקוני: מר 

תראו על מה אנחנו מתעכבים, באמת. ועדת כוח אדם, בחייכם, קחו את התפל וקחו את העיקר. ועדת  

 כוח אדם, חסר...  

 

 זה עניין של התנהלות.     גב' נעמי סלע:

 

ע לנהל גם בלי עקרונות, ועדת כוח אדם,  עזבו את העקרונות, אני יוד   מר גדי ירקוני: 

חסר בן אדם, מליאה כל כך מכובדת, חושבת שצריכים להפריע לכולם בגלל שרוצים נציגת ציבור  

 אחת שתהיה בתוך הוועדה, בגלל שיש עכשיו פנצ'ר? כל דבר נעשה דבר כזה?  

 

 גדי, זה משהו שניר יכול לשלוח,    גב' נעמי סלע:

 

שאלתי מה כל כך מהותי. אנחנו חושבים, חשב המנכ"ל שככה  אני   מר גדי ירקוני: 

 יותר קל לו לנהל את זה רגע, מה קרה? 

 

, שלח בתפוצת נאטו, אפילו אל תביא את זה לדיון פה, מי מעוניין   גב' נעמי סלע:

 נשלח... 

 

 זה גם יותר קל לנהל...     גב' דנה אדמון: 

 

   תצביע, כן או לא.  חבר'ה, אני מציע שהמליאה   מר גדי ירקוני: 

 

 אי אפשר להתערב למנהלים על כל קוצו של יוד.     מר ניר ים:
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 מה זה אי אפשר? זה לא קוצו של יוד, זו דרך התנהלות.     מר אמיר פלג:

 

הדרך  העניין הוא עניין עקרוני. אני מוכנה להבליג על זה, אין בעיה.    גב' דנה אדמון: 

ריכה להיות דמוקרטית וציבורית. אי אפשר שזה יקרה. מדובר על  שבה ממנים אנשים לתוך ועדות, צ

 זה בוועדות בהתחלה... העיקרון, לא מדובר על המינוי הספציפי הזה. הבלגנו על 

 

 הצבעה, הלאה.     מר גדי ירקוני: 

 

למחליפה זמנית בצוות כוח אדם של ברקאי מירב  מינויה של: הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 וסדר סופית מילוי השורות בכל ועדות המועצה שכרגע חסרות. המועצה, עד שי

 

טוב, חברים, יש עוד במסגרת המידע, ביקש מולי להעלות שאילתא.    מר ניר ים:

 השאילתא היא אומרת ככה... 

 

 השאילתא היא בשם כל הוועדה לאיכות הסביבה.      מר אמיר פלג:

 

 היא על ידי מולי. לא, לא. פה לא. השאלה, השאילתא,    מר ניר ים:

 

 כנציג הוועדה.      מר אמיר פלג:

 

זה ממש לא משנה. עוד פעם, כי מהוועדה לא קיבלתי כלום. מבחינתי,    מר ניר ים:

 הוועדה לא שאלה כלום, והוועדה, 

 

בוא לא נחזור לדיון הקודם ולחוסר אתה קיבלת ובחרת להתעלם,     מר אמיר פלג:
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המליאה מהעמדה שאת נמצא בה, ואתה חושב שאתה איזה עליון, זה הכבוד שאתה מפגין כלפי חברי 

קצת אלי אהרון דיבר על זה. אתה מפגין חוסר כבוד לחברי המליאה, אתה מפגין חוסר כבוד ליו"רי  

, אתה מפגין חוסר כבוד לאנשים שיושבים ימים ולילות, עובדים בהתנדבות ועושים דברים, ועדות

נטיות כזאת, וזה לא לעניין. ההתנהלות שלך היא לא לעניין, כי אתה  ואתה עושה את זה במן נון שלא

ותתחיל להיכנס לתוך התפקיד הזה. ואם אתה לא מסוגל, אז כמו שמאיר אמר, תחזור איש ציבור 

שנה, אני יודע איך זה עובד שם. די,  30לקיבוץ. תעבוד בקיבוץ, שם זה הרבה יותר קל, הייתי בקיבוץ 

 מספיק. 

 

 מי אמר תחזור לקיבוץ? לא אמרתי...   רח: מר מאיר יפ

 

 ניר, יש כבוד הדדי.      דוברת:

 

חד משמעית. היה כבוד הדדי מאוד יפה, כשכתבתי אימייל מאוד יפה,      מר אמיר פלג:

כיו"ר ועדה, ולא קיבלתי שום תשובה. ואז מולי כתב כחבר, כי הוא קצת יותר נחמד, אולי, ממני, 

 וקיבל תשובה.  

 

 נכון.    ים:מר ניר 

 

 אז בואו לא נתבלבל.      מר אמיר פלג:

 

 ? הזבובים במפגעלדעת מה נעשה באגף איכות הסביבה, כדי לטפל  -שאילתא 

 

מולי פנה בצורה הכי מסודרת שבעולם, ביקש תשובה לשאלה מאוד    מר ניר ים:

דעת מה נעשה  נקודתית, יקבל את התשובה הזאת. לא יפתח דיון, כי זאת שאילתא. מולי רוצה ל

 הזבובים. בשמת, בבקשה.   במפגעבאגף איכות הסביבה, כדי לטפל 
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 אפשר?   גב' בשמת גלין:

 

כאמור, התבקשנו להשיב, אנחנו מדברים על מפגע הזבובים במועצה,    מר ניר ים:

 נתבקשנו להשיב מה נעשה באגף איכות הסביבה, כדי לטפל במפגע. בשמת, בבקשה. 

 

ני אפתח ואומר שאנחנו, מדי שנה בשנה מבינים שהנושא של א  גב' בשמת גלין:

הזבובים זה לא מה שהיה פעם, פעם זבובים היו בין פסח לסוכות, זה כבר מזמן לא זה. הזבובים 

נמצאים איתנו, לכל אורך השנה, יש ימי חום, ימי קור, קצת לחות, ואז הזבובים כל פעם חוזרים 

 לאביב מחדש, והם מתרבים.

, יש לנו מקורות נוספים של זבובים, לא רק מה שקורה איתנו, מהאזור, מסביב, גם מעזה,  בנוסף לזה

גם ממצרים וגם מהמועצות השכנות. והכול ביחד קורא לנו למפגעי זבובים, שהולכים ונבנים, הולכים  

 וחוזרים.

וא עדיין לא עבר נכנס לנו, כעובד זמני נוסף, פקח או יותר נכון מנטר, כי ה 31.10-מה אנחנו עושים? ב

צוותים, שהולכים לחפש את  2-3קורס לפיקוח והוא יכול רק לנטר, ואנחנו יוצאים כל יום, בין 

מקורות הזבובים. מי שיוצא זה גיל ואופיר, שהם הפקחים, תומר שזה הבחור החדש, וגם עמרם וינון, 

 עצה. שהם עובדים קבועים, יוצאים בכל מיני הרכבים ונמצאים בשטחים שונים במו 

, שעשינו על זה עבודה ממוקדת, אנחנו קיימנו לאורך גבול 22-עד ה 1.11-במהלך החודש האחרון, מה

הרמנו רחפן כדי לבדוק את המפגעים, ובמהלך הביקורים  מצרים שמונה סיורים. בשישה אירועים 

ו זה  השוטפים, הסיורים השוטפים של האנשים שציינתי אותם קודם, סליחה, עוד מישהו שעוזר לנ

 שחר ליסינובסקי מהיחידה הסביבתית. יש דברים שהם קצת יותר רחבים והוא מטפל בהם.

אירועים שאנחנו קוראים להם אירועי איכות סביבה, שמתוכם מפגעי   35בסך הכול, אנחנו איתרנו 

 . כל האירועים האלו, הם כרגע נמצאים במצב של, 28זבובים היו 

 

 ? פספסתי את המשפט האחרון.  את יכולה לחזור   גב' דנה אדמון: 

 

הם אירועים זבובים, האחרים זה שריפות  28אירועים, שמתוכם  35  גב' בשמת גלין:
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 ומפגעים אחרים. כל האירועים האלו, זה אירועים שנמצאים כזה במצב סגור. מה זה מצב סגור?  

 

 זה בנובמבר?     גב' דנה אדמון: 

 

, יש רשימה מסודרת, מכל מיקום, 22.11-עד ה 1.11-אני מדברת מה  גב' בשמת גלין:

מי היה שם, מתי היה שם. יש מקומות שחזרנו פעם ראשונה, שנייה, שלישית, פעם אחת הסתכלנו,  

בדקנו שהם באמת עשו מה שאומרים, ואחרי זה פעם רביעית נתנו  פעם שנייה נתנו קנס, פעם שלישית 

 עוד קנס. 

קנס, כי הוא ממשיך לייצר זבובים. חוץ מהאירוע הזה, אגב, יש מישהו שנמצא כאן והיום קיבל עוד 

כל האירועים זה אירועים סגורים, כלומר שהם אירועים שטיפלו במפגע והם אינם יותר מייצרים 

 זבובים.

שקשורים בגדול, אנחנו רואים שהמקורות העיקריים לייצור זבובים, באופן לא מפתיע, זה המקורות 

אתרי קומפוסט, או ערימות קומפוסט שנמצאות בשטח. לא היו לנו  לבעלי חיים, בעיקר רפתות, קצת

אירועים משמעותיים בלולים. אירוע משמעותי, זה אומר שלא היה לול שייצר זבובים, אלא רק  

 ביקרנו שם. זה נכון לעד אתמול. 

 

₪?  600שריפות? זה בשמת, אפשר שאלה קטנה? לגבי קנסות, זה כמו    גב' נעמי סלע:

 ום אחר? ואם אפשר להתערב שזה יפריע למישהו ואז הוא ימנע מ?  או שזה סכ

 

. יש עבודה 660 הם היום הקנסות שאנחנו נותנים הם לפי חוק העזר,  גב' בשמת גלין:

איכות הסביבה לעשות שינוי, ככל שהוועדה תקדם את העבודה הזו, אז כמובן אנחנו נוכל של ועדת 

 רק מה שיש לנו.  לפעול בהתאם. אבל אנחנו יכולים לעשות

 

בשמת, האם חשבתם על רעיון שמי שמבקש לקבל חומר לרסס נגד    מר אלי אהרון: 

זבובים בתוך השטח שלו, זה יהיה אפשרי? אני חושב שזה יפחית בצורה משמעותית. אתם שמים את  

אחד ירסס, למשל, עם  המלכודות בתוך היישובים, אבל זה כמעט לא עושה שום דבר. אם כל 
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 .. חומר מצוין, שכל אחד ירסס אצלו בבית, באזור יהיה...  החומר.

 

אני לא רוצה להיכנס כאן לכל הדיון הזה, אבל ככה, קודם כל, אנחנו    גב' בשמת גלין:

משנים את שיטת הפעולה, והרעיון שאנחנו ניתן למישהו חומר לרסס, הוא רעיון שהוא  2020לקראת 

המדבירים, והוא אומר מי יכול להדביר וכן הלאה. אני  לא חוקי, משום שיש חוק שקוראים לו חוק 

לא יכולה לתת למישהו, שהוא לא מדביר מוסמך, להשתמש בחומר. כל אחד חופשי לקנות מה שהוא  

 זה פשוט בלתי ניתן.  רוצה ולרסס את זה על פי חוק. 

 

, כשהתקציב שהוצג הוא 2020יש לי שאלה, אנחנו עומדים בפני שנת     מר אמיר פלג:

תקציב בנושא איכות החיים. עכשיו ידוע, תוכנית עבודה, ידוע שנושא הזבובים, בטח גם השריפות 

שהוא פחות בשאילתא הזו, הוא אחד הנושאים הכי קשים וכואבים לתושבי המועצה. אני יכול לדבר 

 שנים אחורה, ולא מצליחים לתת לזה פתרון.  5-6

, וגם גדי ומאיר, האם אתם חושבים 2020 שאלתי היא, בשמת, האם את חושבת שלקראת תקציב

שבאמת הדברים האלה יביאו לפתרון המיוחל? או שנמצא עצמנו עוד פעם באפריל, מאי, יוני וכו', 

 באותה מכת זבובים, חוסר איכות חיים ותלונות בלתי נגמרות של תושבי המועצה?

 

ה שמישהו קלט  תראו, ניסיתי להגיד את זה באיזושהי צורה, אני מקוו   מר ניר ים:

את זה. אגף איכות הסביבה, כדי לטפל בכל הנושאים שלו, בין היתר נושא הזבובים, יש לו  

 טכנולוגיות, יש לו כוח אדם, יש לו... לא חשוב מה יהיה לו, יש לו תקציבים יש לו שיטת הפעלה, כל

נתו את מה שאנחנו עושים, מבחינת האמצעים שניתנו לאגף לאיכות הסביבה, הוא עושה מבחי

 המקסימום האפשרי.  

 

 אבל,     מר אמיר פלג:

 

 תן לי לגמור, לא הפרעתי לך.    מר ניר ים:
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 סליחה.     מר אמיר פלג:

 

הוא עושה את המקסימום האפשרי מבחינתו. עכשיו, יכול להיות,    מר ניר ים:

ם. שני הדברים מאוד יכול להיות שיכול להיעשות אחרת, ויכול להיות שצריך לתת לו יותר אמצעי

האלה אפשריים, כדי לעזור לנו לעזור לאזור. עכשיו, דווקא פה אמיר, נכנסת הוועדה לאיכות  

אנחנו מבינים, זה מה שיש לכם, זאת הדרך, זאת השיטה, ככה עובדים. זה   –הסביבה, שתבוא ותגיד 

 לא מספיק כי צריך עוד ככה, זה לא נכון כי צריך עוד ככה, 

 

 אנחנו לא המומחים אבל, ניר.     מר אמיר פלג:

 

 אני יודע,    מר ניר ים:

 

 אנחנו יכולים להביא מומחה, אולי, שיעזור.      מר אמיר פלג:

 

נכון. אבל פה נדרשת עזרתכם, בדיוק בנקודה הזאת. באותה נקודה    מר ניר ים:

שתבוא  שבה המועצה עושה ככל שהיא חושבת שהיא יכולה לעשות, פה באמת צריך את הוועדה, 

 ציע. לא בקרבות, אלא בעבודה משותפת.  נראה לה, שתבוא ותותיתן דעה, שתבוא ותגיד איך 

 

ודאי בעבודה משותפת, אנחנו עובדים מאוד יפה. אני חושבת    גב' דנה אדמון: 

שהעבודה המשותפת עם בשמת היא אדירה, יש דלת פתוחה במשרד שלה ואנחנו יושבים, מקבלים  

שביקשנו, לאורך כל השנה הזאת. אני חושבת שזה נעשה ממש לא בקרב,  ממנה את כל החומרים

 בשותפות אמיתית. 

העניין הוא, הדבר היחיד שאנחנו יכולים להגיד בנקודת הזמן הזאת, שאם המועצה עשתה את כל מה  

יכול להיות שצריך לפעול אחרת, או שצריך תקציבים   –שהיא יכולה לעשות, וזה המצב שלנו, אז נכון 

ים. אבל אנחנו לא יכולים להגיד ברמה המקצועית מה צריך לעשות. הדבר היחיד שאפשר להגיד  אחר

 זה תביאו יועץ חיצוני שיבדוק.  –
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 זה גם רעיון.    מר ניר ים:

 

אני רוצה להגיד דבר כזה. אני לא חושב שנושא התקציב הוא הדבר     מר גדי ירקוני: 

והדבר  הזבובים. אם הייתי חושב שעוד חצי מיליון ₪ המהותי, שבגללו אנחנו לא מצליחים בנושא 

 הזה פתור, אז היינו... 

חצי מיליון ₪. אם אנחנו נגיע למסקנה, אתם מצד שני, אני אומר לכם, זה לא שמחר מוסיפים עוד 

תגיעו ותתנו לי המלצה שצריכים עוד כסף על מנת לפתור את הזבובים, אז ניר צריך להביא הצעה,  

א על משהו, על חשבון דבר אחר באותו אגף, או להביא תוספת לאגף ממקום אחר. האם זה צריך לבו

 אין יש מאין.

אבל אני רוצה להיות משוכנע, בגלל שכולנו רוצים שהטיפול בזבובים, כמו שבשמת אמרה, יהיה יותר 

. טוב, אוקיי? שאנחנו יודעים מה לעשות עם הכסף שאנחנו הולכים לשים, וזה יפתור לנו את הבעיה

שנים, משהו   3-4כשנהיה משוכנעים, הנושא של הכסף, כבר העלינו פעם אחת את הנושא הכספי, לפני 

אני צריך,  –כזה, נכון בשמת? אלינו, שזה אמרו אז כשזה היה צוואר בקבוק, ואני אומר עוד פעם 

 בתוכנית העבודה, או בפתרון, אני רוצה לראות שהבעיה היא כסף, אוקיי? אני לא אומר לא.

רגע, ניר, ברשותך, אני לא רוצה להגיד עכשיו שהכסף הוא החסם, אוקיי? הוא לא מוגבל, הוא לא 

 חסם או פתרון עבורי.  

 

ניר נתן סקירה יפה מה יש? יש את זה, יש את זה ויש את זה, אבל     מר דודי אלון:

 במבחן התוצאה, לא עובד. 

 

ד אתכם בוועדה, תחליטו מה אמרתי שאתם צודקים. בשמת פה, יח   מר גדי ירקוני: 

אלף ₪, אז אחרי זה,   100נכון, ואם צריך לשנות את הממשק של הזבובים, ובגלל זה צריכים עוד 

 אלף ₪, אנחנו מורידים מה...  100-אנחנו נחליט אם את ה

 

 אבל זה לא כסף, גם אם נשים מיליון.     דובר:
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אשכול יש לנו מצב בטחוני, חינוך  גדי, הייתי מצפה, במועצה האזורית     מר אמיר פלג:

 שנים ויותר, כל מערכת בחירות...   5-6ואחרי זה הזבובים. זה ככה כבר 

 

 אני מסכים איתך.     מר גדי ירקוני: 

 

אבל אתה מסכים, אבל אני אומר שאתה, כראש מועצה, ומאיר      מר אמיר פלג:

ר, אנחנו נשב, נחשוב ונביא כאחראי איכות סביבה, ובשמת, אתם זורקים את זה לוועדה. ובסד

חברים, תביאו לי   –הצעות, אבל אתה צריך להיות זה שפונה למנהלים שלך, לאנשים שלך ואומר 

פתרונות, המצב לא יכול להימשך. תביאו לי פתרונות שעולים, וכמו שאמרת בצדק, נשים את הכסף 

 אם צריך. 

 

 אפשר ללמוד...    גב' דנה אדמון: 

 

ל אתה כראש מועצה, זה שצריך לבוא ולבקש את הפתרונות אב    מר אמיר פלג:

 האלה. כי הפתרונות פשוט לא... 

 

 זה לא רק כספיים, זה גם שינויים תרבותיים.     מר יובל בר:

 

 אין בעיה, אבל זה בא עם הסברה, וזה בא עם עוד הרבה דברים.      מר אמיר פלג:

 

 . זה לא רק הם יצטרכו לעשות את זה   מר יובל בר:

 

אנחנו מועצה חקלאית, אין מה לעשות. גזם, אין פתרון לזה. מה    : אדוארד קוברסקימר 

 לעשות? רק קנסות.  
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 דקה, לפי הסדר. אני רוצה לסגור את הסעיף הזה, יש לנו את חנניה,     מר ניר ים:

 

משמאל, שאני כמי שעוסק בהדברה  אני רוצה להגיד לחברים שלי   מר חנניה אווקרט: 

שנה, שהדברה של זבובים, זה לא דבר של מה בכך. מי שחושב שימצאו   50-כבר למעלה מ  בחקלאות

 פתרונות סוף סוף וימוגר הנזק הזה, הוא לא מבין איפה הוא חי. 

נושא ההדברה של זבובים, וכל מיני מזיקים, זה עולם ומלואו, זה תלוי במזג האוויר, זה לא תלוי בנו.  

   וי בעמידות.זה תלוי בכיווני רוחות, זה תל

 

 בעזתים.     דובר:

 

 רגע, תן לי לגמור.    מר חנניה אווקרט: 

 

 אתה גר פה, אני גר מול ה...   מר ראובן פרידמן: 

 

 סליחה, אני מסכימה איתו, אני גרה מול הגדר...     דוברת:

 )מדברים ביחד(  

 

פילו  אפשר להדליק את זה על אש קטנה, ולהגיב למצב שקיים. א  מר חנניה אווקרט: 

 בחלומות אי אפשר... 

 

תקשיבו, אנשים מדברים, עוד פעם, זה לא מכבד. כמו שאתם רוצים     מר ניר ים:

 לדבר ושישמעו אתכם, תנו לבן אדם. אל תפריעו לו. סילביה? 

 

הפתרון בעיניי, הרפתות הן מקור... לייצור זבובים. אני מבקשת, לפני    גב' סילביה גרין: 

עוד פקח, זה לא עוזר. תתחילו להוסיף בקשה לקומפוסט, שיתחילו לכסות שאתם מוסיפים עוד פקח ו

את כל הזבל טוב בכל שבוע. כל שבוע בכל הנקודות. תאמינו לי שצ'יק צ'אק אני גומרת את כל ה... 
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 למה כל שבוע? עשרה ימים לוקחת הדגירה של ה... 

 

 תודה סילביה. אנחנו עוברים לדבר הבא.    מר ניר ים:

 

 ב צוות החינוך המועצתי.הרכאישור 

 

הדבר הבא, בעצם, זה חומר שלא נשלח אליכם, מצורף אבל לחוברת     מר ניר ים:

של היום. מבחינתנו, קריאה ראשונה, זה לא סעיף לדיון, כי הדיון יבוא בשלב מאוחר יותר, קריאה  

ובר. הדבר היחיד אבי יסביר על מה מדראשונה להקמת צוות ועדת חינוך. יסביר לנו את העניין אבי.  

איך יהיה  –שיתבקש מהמליאה היום, זה למעשה לאשר את הרכב, לא את האנשים, את הפורמט 

 בנוי צוות החינוך המועצתי. אבי, אתה איתנו?  

 

רגע, שאלתם, זו פרוצדורה, אני אגיד לך למה. אין לנו בעיה לא לאשר    מר גדי ירקוני: 

את זה עד סוף דצמבר. אני לא רוצה עכשיו שתענו לי על מה היום את המבנה, אבל אנחנו רצינו לגמור 

שאני רוצה, אם אתם לא מסכימים. אחד הדברים שלנו, שאנחנו רוצים להוציא קולות קוראים, כמו  

שאמרתם. גם למליאה, גם לנציגי ציבור. אנחנו רוצים לפרסם אותם אחרי היום, ובגלל זה אנחנו 

אלה שיציגו את מועמדותם, להביא הנה הצעה ... אל תצעקו רוצים, ואז אנחנו רוצים לבנות מכל 

 עכשיו אם זה לא מקובל. 

הכי הרבה, אם לא נעשה היום את המבנה, לא נוכל להוציא קולות קוראים. ואם לא נוציא קולות 

קוראים, זה ידחה לישיבה הבאה ואז זה לא יהיה עד סוף דצמבר. אם המליאה לא לחוצה ואומרת  

היום להצביע על המבנה, אז בתנאי שאנחנו לא נוציא החלטות בלוחות הזמנים  לא רוצים  –לנו 

  . את לוחות הזמנים שקבענו. המליאה רשאית להאריך לנו

 

 ההתחייבות ללוחות הזמנים הייתה מזמן.      גב' דנה אדמון: 

 

אוקיי. מה שאנחנו רוצים להציג, אנחנו נציג בדצמבר את כל     :אבי ינוסמר 
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הייעוד, את תחומי העשייה, את הסמכויות, הכול. ממש אנחנו רוצים להציג עכשיו,  התפיסה, את 

באמת, את ההרכב כדי לצאת לקול קורא. באמת, אי אפשר לצאת לקול קורא, הרכב ועדת החינוך  

 ...  שאנחנו ממליצים עליו, זה ראש המועצה, זה אני כמנהל אגף החינוך, חמישה חברי מליאה, שזה

 

 שני יו"רים?    גב' נעמי סלע:

 

 לא, יושב ראש אחד.     מר אבי ינוס:

 

 ראש המועצה, ומנהל?     גב' נעמי סלע:

 

ראש המועצה חבר, מנהל אגף החינוך, חמישה חברי מליאה, אחד    מר אבי ינוס:

מהחלוציות, שניים מהמושבים ושניים מהקיבוצים. שלושה מנהלי בתי הספר, גם היסודיים וגם  

 המרכז הקהילתי, נציג הגנים ונציג החינוך המיוחד. ה נציגי ציבור, נציג התיכוניים, שלוש

 

 שלושה נציגי ציבור מחולקים, אבי.    מר גדי ירקוני: 

 

שלושה נציגי ציבור, אחד מהקיבוצים, אחד מהמושבים ואחד     מר אבי ינוס:

הצעה. וברגע  חברים. זה מה שבעצם, בפגישה של הצוות שמכין את ה 16מהחלוציות. סך הכול, 

שתאשרו את ההרכב הזה, אנחנו נוציא קול קורא, כל מי שרוצה מחברי המליאה להשתתף בוועדה,  

יציג מועמדות. נציגי הציבור יציגו מועמדות ומתוך המועמדים האלה, אנחנו נבחר את הנציגים שיהיו  

 בוועדת החינוך.  

 

 אתם תבחרו, או שהוועדה תבחר?     מר אמיר פלג:

 

 את נציגי הציבור?     רקוני: מר גדי י
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 בכלל.     מר אמיר פלג:

 

 הרעיון, אמרתי, אבי...     מר גדי ירקוני: 

 

 כן, כן.    מר אבי ינוס:

 

 אני חושבת שאין לחץ עד סוף דצמבר, אפשר לעשות את זה,    גב' דנה אדמון: 

 

 רגע, תני לו לסיים להגיד.     מר גדי ירקוני: 

 

י המליאה ונציגי הציבור יציעו את מועמדותם, לגבי מנהלי ברגע שחבר   מר אבי ינוס:

בתי ספר, נציג המרכז הקהילתי, נציג הגיל הרך והחינוך המיוחד, יומלצו על ידי צוות ההקמה, ומתוך  

 כל זה, אנחנו נגבש המלצה של הרכב הוועדה. אנחנו נביא את ההמלצה לאישור המליאה. 

 

 שתי שאלות?    גב' נעמי סלע:

 

 כן.    י ינוס:מר אב

 

 מי אלה שלושה מנהלי בתי הספר? מדובר על, יסודי? תיכון?   – 1   גב' נעמי סלע:

 

 יסודי, תיכון,     מר אבי ינוס:

 

 יש אולפנה, ישיבות, יש כל כך הרבה בתי ספר.     גב' נעמי סלע:

 

 אמרתי, שלושה,     מר אבי ינוס:

 



 אזורית אשכולמועצה 
 25.11.2019שני  מיום, מליאהישיבת 

 

 35 
 

 אחד מהדתיים,     מר גדי ירקוני: 

 

אז זהו, כי השאלה הנוספת שלי, זה איפה נכנסים כאן כל החבר'ה     לע:גב' נעמי ס

 הדתיים, כי הם מתנהלים בשונה מאיתנו, אני לא צריכה להסביר. הם עובדים אחרת מאיתנו,  

 

ועדת החינוך היא ועדת חינוך, פורמאלי ובלתי פורמאלי, והיא גם של    מר אבי ינוס:

גם שלהם. שימי לב, גם מחברי המליאה, יש נציג אחד של תהיה נציגות  כולם, של כל המגזרים,

 חלוציות, וגם בנציג ציבור, יש נציג, 

 

 קודם כל זה לא כתוב, אז אני לא יכולה לדעת.     גב' נעמי סלע:

 

 מושבים, שניים קיבוצים.   2חלוציות,  1 –כתוב    מר אבי ינוס:

 

 לא, בחברי המליאה זה כתוב.    גב' נעמי סלע:

 

 כן.    י ינוס:מר אב

 

 לא בנציגי הציבור.     גב' נעמי סלע:

 

 לא הוספנו, טעות שזה לא...    מר גדי ירקוני: 

 

 חינוך מ... איך זה נקרא? עכשיו, אני הבנתי שאתם מקבלים    גב' נעמי סלע:

 

 הגיל הרך, אני יודעת הר חברון.    גב' דנה אדמון: 

 

 הר חברון.    גב' נעמי סלע:
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 הגיל הרך,    ון: גב' דנה אדמ

 

 אז איפה... לא, לדעת,     גב' נעמי סלע:

 

 אני רוצה לענות, זה בסדר השאלה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני שואלת.    גב' נעמי סלע:

 

בתוך החינוך יש המון, בגלל שאנחנו עובדים גם עם החינוך הדתי, וגם     מר גדי ירקוני: 

חברים. ניסינו   16גם ככה הוועדה הזאת, כבר ספרתם עם החילוני, יש המון. אז לקחנו, אי אפשר, 

שיהיה, עוד פעם, אתם יכולים לחשוב שצריכים לשנות, בשביל זה, זה פה. אבל ניסו הוועדה, לא  

 אנחנו, ניסתה לתת ייצוג, פחות או יותר, לכל אחד. 

נכון? הבית  עכשיו, ברור שבחינוך הדתי, לא יכולים לתת לכל זרם. אז נתנו שם לבית הספר היסודי,

 ספר היסודי תל"י, זו ההצעה. 

 

 כן.    מר אבי ינוס:

 

הוא נחשב זה שבבני נצרים, שזה גם... שזה נחשב בית הספר היסודי ש   מר גדי ירקוני: 

 ...  הבית ספר המרכזי 

 

 אוקיי.    גב' נעמי סלע:

 

השאלה היא, למה אי אפשר את אחד משלושה בתי הספר, שיהיה     מר יובל בר:

 יג של החלוציות.  נצ
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 יש.    מר אבי ינוס:

 

 הוא אומר שיש.     גב' נעמי סלע:

 

 אחד מנציגי הבית ספר זה מהחלוציות.    מר אבי ינוס:

 

 אחד חלוציות, אחד יסודי, אחד תיכון.     גב' נעמי סלע:

 

 זה במקרה תל"י, אמרתי.     מר גדי ירקוני: 

   )מדברים ביחד(

 

ת שזה נושא מספיק חשוב ומכובד, להעביר אותו בצורה אני חושב   גב' דנה אדמון: 

מסודרת. אין צורך להעביר חצאי החלטות, בעיניי. אני חושבת שראוי, שאם הייתה ועדה וכבר  

החלטנו שתהיה ועדה שתכתיב את ההרכב, את תחומי העשייה של ועדת חינוך, שיגיעו, יציגו את כל 

עדה הזאת לדרך. אני לא רואה טעם בחצאי  המסקנות שלהם, ובצורה מסודרת נוציא את הוו

 החלטות. 

 

 רגע, אני רוצה להבין אותך, להבין רק,    מר גדי ירקוני: 

 

 עכשיו פתאום לא?     מר אלי אהרון: 

 

 זה לא פתאום, אם מחליטים לעשות, זה צריך להיות מסודר.    גב' דנה אדמון: 

 

ם על המבנה, להביא לישיבה  דנה, מה שאת אומרת, לא להחליט היו   מר גדי ירקוני: 

 הבאה את הכול ביחד ורק אחרי זה להוציא קול קורא? 
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 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

 ויכול להיות שזה יעבור לינואר פברואר.     מר גדי ירקוני: 

 

 מה לעשות?    גב' דנה אדמון: 

 

 לא בכוונה, אלא מתי שזה יצא.    מר גדי ירקוני: 

 

  זה כן,   גב' דנה אדמון: 

 

 דנה, יש לך בעיה עם המבנה? לא הבנתי. למה לדחות?    ר אלי אהרון: מ

 

 מה שאפשר לעשות היום, תעשו היום.     דובר:

 

אני אגיד לכם מה אני חושבת. אני חושבת שזו ועדה מאוד חשובה,     גב' דנה אדמון: 

החלטנו על והיה צריך לעשות את זה הרבה לפני. אבל אני חושבת שאם אנחנו כבר עושים מהלך, ו

מהלך מסודר וזימנו ועדה, אז אין צורך לעשות את זה במהירות, ולאשר חצאי החלטות. זה לא 

משנה, למה לאשר חצאי החלטות? שיגידו מה תפקידה. יכול להיות שאם יגידו לנו שתפקידה של 

 הוועדה הוא כזה וכזה, אז נחליט, שנייה, אני לא סיימתי את התשובה.  

 

 . דברי   מר ניר ים:

 

יכול להיות שנחליט שלמטרות האלה והאלה, ההרכב הזה לא     גב' דנה אדמון: 

רלוונטי. יכול להיות שאם יש מטרות מסוימות לוועדת חינוך, אם לקבל החלטות כאלה ואחרות, אז  

ההרכב הזה גדול מדי, קטן מדי, לא מתאים. אנחנו צריכים לראות את התמונה כולה ולהגיע  

כבר יצאנו לדרך הזאת, וכבר דחינו את הקץ וכבר איבדנו את המומנטום וכל  להחלטה מסודרת, אם 
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 זה, אז לעשות את זה באמת, כמו שצריך.  

 

 מה קשור מבנה?    מר מאיר יפרח: 

 

אני הסברתי. אני חושבת שהמבנה תלוי, זו דעתי. דעתי שההרכב תלוי    גב' דנה אדמון: 

 אז חשוב שההרכב יטעם אותן.  במטרות הוועדה ואם לוועדה יש מטרות מסוימות,

 

 חברים, אנחנו מוציאים...    מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  

 

 רגע, אמיר ואחרי זה אתה.    מר גדי ירקוני: 

 

אני רוצה להגיד, אחרי זה זה חוזר להמון דברים, אבל בכל זאת, חבל     מר אמיר פלג:

 שבוע.  שלא מביאים את החומר הזה, יום, יומיים, שלושה מראש, או 

 

 בגלל זה עצרנו את זה.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא הבנתי.     מר אמיר פלג:

 

 בגלל זה לא הבאנו היום,     מר גדי ירקוני: 

 

 את השמות.     מר אמיר פלג:

 

 לא רק את השמות.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא רק עניין של השמות, אתה פספסת.   גב' נעמי סלע:
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   )מדברים ביחד(

 

 אמיר, בגלל זה לא הבאנו את המבנה של הוועדה.     ירקוני: מר גדי 

 

רגע, לא הבנתי. זה לא המבנה? חברים, למה לא הובא לנו מראש,      מר אמיר פלג:

 שנוכל כמה ימים לקרוא, להבין? 

 

רגע, תן לי להסביר. רצינו היום להביא את כל הנושא של הוועדה הנה.    מר גדי ירקוני: 

שלושה מראש, החלטנו לא להביא את המטרות של   –שלוח את זה יומיים בגלל שלא הספקנו ל

 הוועדה, שזה אני חושב, העיקר. 

 

 זה העיקר. זה העיקר.     גב' נעמי סלע:

 

וזה העיקר. אמרנו, זה נביא לישיבה הבאה, שיהיה לנו דיון ויהיה    מר גדי ירקוני: 

על התקופה הזאת, ובואו בינתיים נחליט  לכם זמן. לעומת זה, חשבנו אנחנו, ההנהלה חשבה שחבל 

 על המבנה רק היום, רק על המבנה, ואז אנחנו יכולים להוציא קול קורא.  

 

יש לי עוד הערה בהקשר הזה. לדעתי, ועדה של המליאה צריכה ו    מר אמיר פלג:

אני  להישלט על ידי המליאה, ויו"ר הוועדה צריך להיות חבר מליאה, כמו בוועדה לאיכות הסביבה,

חושב שזה עובד מצוין. אני חושב שהוועדה הזאת הייתה מתפקדת הרבה פחות טוב, אם יושב ראש 

 הוועדה היה מנהל האגף.  

 

 דווקא מהניסיון הזה, צריך לתת למנהל האגף להיות יושב ראש.   מר מאיר יפרח: 

 

 מאיר, אנחנו לא בדיון. חנניה, בבקשה.    מר ניר ים:

 



 אזורית אשכולמועצה 
 25.11.2019שני  מיום, מליאהישיבת 

 

 41 
 

 'ה, נורא קשה פה.  חבר   מר גדי ירקוני: 

 

אני תומך בהצעה, פרט להשגה אחת. בחלוציות, יש בית ספר ממלכתי    מר חנניה אווקרט: 

דתי, וכל עוד בית ספר ממלכתי דתי לא מקבל את הילדים הדתיים ממבטחים, אין לו מקום להיות 

ממלכתי את הילדים הדתיים ממבטחים מחוץ לאזור, כי בית הספר הבוועדה הזאת. המועצה מסיעה 

 דתי לא מקבל אותם.  

 

 זה מחזיר למה שאני אמרתי קודם.    גב' נעמי סלע:

 

 זה חשוב מה שאתה אומר, השאלה היא אם זה תלוי ב...    מר דני ברזילי: 

 

עכשיו יש לנו פילוג עם החלוציות. אני לא מדבר על בית ספר דתי, אני   מר חנניה אווקרט: 

 מדבר על הממלכתי דתי.  

 

חנניה, אתה פגשת אותי ושאלת אותי את השאלה הזאת, ואני אמרתי    וס:מר אבי ינ

 לך, 

 

 שאתה לא יודע,    מר חנניה אווקרט: 

 

לא, לא שאני לא יודע. אמרתי לך שלא פנה אליי שום הורה. שום     מר אבי ינוס:

הייתי לא פנוי אליי, אם היו פונים אליי, הורה לא פנה אליי בפניה שלא מקבלים את הילד שלו. 

 מטפל.

 

 אז מה הסיבה שהמועצה מסיעה ילדים דתיים ממבטחים לבית חביב,    מר חנניה אווקרט: 

 

 הם רוצים ללמוד שם.    מר גדי ירקוני: 
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 לפי הבקשה שלהם.     מר אבי ינוס:

 

 לא, הם לא רוצים ללמוד שם.   מר חנניה אווקרט: 

 

 הם מבקשים.    מר אבי ינוס:

 )מדברים ביחד(  

 

 אני מתנגד לנציג בוועדה, זה הכול.   ה אווקרט: מר חנני

 

 חבר'ה, סליחה,     מר גדי ירקוני: 

 

 בשביל זה צריך לקיים דיון.    גב' דנה אדמון: 

 

 צריך לבדוק את הנושא עם בית הספר.    גב' נעמי סלע:

 

אבי, תן לי. חנניה, אני רוצה לענות לך, ברשותך. זו בדיוק הסיבה,    מר ניר ים:

למה דווקא כן ישב נציג מהחלוציות בוועדה. כי הוועדה הזאת, היא ועדת חינוך מועצתית. אולי, 

ושישמע נציג מהחלוציות, כחבר ועדה, איזה בעיות בכללן, הנושא של הממלכתי דתי. זאת אומרת, 

 להיפך, זה רותם את כל הארגון הזה, הוא מאוד מגוון.

ה, בין מגזר אחד לאחר, דווקא זה המקום לבוא אז זה שיש איזה שהם חילוקי דעות, או אי הסכמ

ולתפור את הדברים. אז מה שאתה אומר? צריך להיות בדיוק הפוך. אבל ברשותכם, אנחנו באמת  

חושבים שכדי להתקדם עם הבאת השמות וכל המצע של הוועדה הזאת, אנחנו כן מבקשים לאשר את  

עד הרכב הוועדה, שירים את היד. מי ההרכב, את הפורמט של ההרכב ולהתקדם. אני מבקש, מי שב

 נגד? 
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 הוועדה הזאת היא ועדת רשות? או שהיא הופכת להיות סטטוטורית?     גב' נעמי סלע:

 

 היא לא סטטוטורית.     מר אבי ינוס:

 

 בכל מקרה.    מר ניר ים:

 

 אז לצורך העניין, היא באמת כמקבילה של איכות הסביבה.    גב' נעמי סלע:

 

 לא, היא סטטוטורית.      :מר אמיר פלג

 

 אז איך זה שאתה יושב הראש?   גב' נעמי סלע:

 )מדברים ביחד(  

 

יושב ראש צריך להיות חבר מליאה, על פי התקנות, יושב ראש ועדה    מר משה טל:

 צריך להיות חבר מליאה.  

 

אני חושב שההרכב הוא דווקא נכון, מבחינת התמהיל שלו. הוא יכול     מר דודי אלון:

 לענות על כל חזון ש...  

 

 רגע, מדברים ביחד, אי אפשר...    מר גדי ירקוני: 

 

אני גם רואה את זה, שבפעם האחרונה, דיברנו באמת קצרה מאוד     מר דודי אלון:

בהנהלה. אז אם באמת אני ככה, אני חושב שההרכב הוא הרכב נכון. חייב שיהיה תמהיל מלא של כל  

של זה בוועדה, ולכן בקטע הזה אני מסכים. אני לא מתנגד, רק שואל  האוכלוסייה, על כל המורכבות

את השאלה ששאלו פה כדי להבין, למה, או מה היתרון שיושב ראש הוועדה הוא מנהל אגף החינוך, 

מה התפקיד שצריך לבצע בפועל כדי לנהל את הדבר הזה? ולא באמת איזשהו גורם שנותן לאיזושהי 
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יקוח, לא מילה גסה, זה עובד יפה בוועדה לאיכות הסביבה. זה עובד  עירייה מלמעלה, וגם קצת פ

באמת להביא דיונים מעמיקים, ביום שישי הם עשו סיור. למה הנקודה הזאת היא  מצוין. זה אפשר,

  חשובה?

 

ככל שהלכתי והסתכלתי בספרים שדנה הפנתה אותנו אליהם,     מר ניר ים:

אומר, לא בטוח כשזה לא בפניי כרגע, אני חושב שראיתי   , ככה אני חושב, אני2018המדריך לבוחר 

 שם, שמי שמרכז את הוועדה זה מנהל אגף חינוך, או כמו שהוא נקרא בכל מקום אחר.

אבל, בסדר. בואו נגיד דבר כזה, זה לא עקרוני, וגם הנושא הזה, מי יהיה יושב ראש הוועדה, אוקיי?  

 ההרכב הוא הרכב.  אני מקבל פה החלטה בלי להתייעץ עם חבריי, 

 

 לא מתאים לך ככה בלי להתייעץ.    מר דודי אלון:

 

 בדרך כלל זה מתאים לי. זה מתאים לי מאוד.     מר ניר ים:

 

 אתה לא יודע כמה זה מתאים לו, כמה אני מפחד מזה.    מר גדי ירקוני: 

 

ו  אז ככה, ההרכב הוא ההרכב, זאת אומרת, מנהל אגף החינוך, יש ל   מר ניר ים:

 מקום בוועדה. אז כן נעלה את השאלה, מי יקבל את הטייטל יושב ראש, אין לי שום בעיה. 

 

 איפה נעלה?    מר גדי ירקוני: 

 

 נעלה את זה פה.     מר ניר ים:

 

 אני מציע שאנחנו נחליט את זה קודם, לפני שנביא,     מר גדי ירקוני: 

 

 תראה,    מר ניר ים:
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 ה להיכנס איתך כאן לויכוח.  אני לא רוצ   מר גדי ירקוני: 

 

אני חושבת שברגע שיהיה דיון מסודר, יהיה הרבה יותר קל לקבל    גב' דנה אדמון: 

 החלטות. 

 

 חברים, אנחנו מתקדמים.     מר ניר ים:

 

  רגע, איך הצבענו?   גב' נעמי סלע:

 )מדברים ביחד(  

 

פוזיציה, קואליציה חברים, הבחור מראשון לא מאמין, אצלם יש או   מר גדי ירקוני: 

 ולא הולכים כאלה מכות.  

 

 מי בעד הרכב ועדת החינוך כפי שהוצג? כתוב פה בפנינו, ירים את ידו.     מר ניר ים:

 

 הערה, ללא היו"ר.    מר דודי אלון:

 

 אי אפשר, אתה מאשר, זה מה שכתוב.    גב' דנה אדמון: 

 

 מי נגד הרכב הוועדה כפי שהוא מוצג?    מר ניר ים:

 

 אנחנו דיברנו שעושים שינוי ליום?    ב' נעמי סלע:ג

 

 אנחנו דיברנו שנושא היו"ר,   מר ניר ים:
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 אז מוחקים את הנושא של יושב הראש?    גב' נעמי סלע:

 

 לא מוחקים את הנושא של יושב הראש.    מר גדי ירקוני: 

 

 בואו נעשה את זה מסודר, בחייאת.    גב' דנה אדמון: 

 )מדברים ביחד( 

 

 יושב ראש הוועדה יוחלט אחר כך,     מר אמיר פלג:

 

היחידה שתבוא לשאול אתכם אחר כך למה ועדת החינוך לא    גב' דנה אדמון: 

מתקדמת כמו שצריך, זאת אני. אני אומרת, בואו ניקח עוד חודש בכיף, נעשה את הדיון הזה כמו  

 שצריך. 

 

 , אבל אנחנו אומרים לא, דנה. אנחנו   מר אלי אהרון: 

 

 חבר'ה, ברשותכם, התקדמנו,    מר ניר ים:

 

 אין שום בעיה.     גב' דנה אדמון: 

 

 דנה, הדברים לא מתנהלים פה כמו...    מר אלי אהרון: 

 

 ברשותכם, התקדמנו.     מר ניר ים:

 

 אלי.    מר אלי אהרון: 

 

 בל.  דנה, אני מצטער להגיד לך, לא את כל מה שאת אומרת, צריך לק   גב' דנה אדמון: 
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 לא הייתה הצבעה עדיין.     גב' דנה אדמון: 

 

 הייתה הצבעה.     מר אלי אהרון: 

 

 לא, אדון ראש המועצה אמר שלא.    גב' דנה אדמון: 

 

 לא אמרתי שלא.     מר גדי ירקוני: 

 

אבל אמר עכשיו גדי לא יהיה יושב הראש. עכשיו אתם עברתם לדיון     גב' דנה אדמון: 

 ביניכם, בגלל שכרגע,  

 

 אם אנחנו נביא לפעם הבאה,    מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא אני, זה פה, אלי, בבקשה. באמת הגזמתם.     גב' דנה אדמון: 

 

 תקשיבי רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

 באמת הגזמתם.     גב' דנה אדמון: 

 

 אין לי בעיות כבוד, דנה אני חוזר בי.    מר גדי ירקוני: 

 

 ן האנטי האוטומאטי הזה, אי אפשר ככה. דנה, זה לא יתכ   גב' דנה אדמון: 

 

 אין לי אנטי אוטומאטי ממך.    מר גדי ירקוני: 

 



 אזורית אשכולמועצה 
 25.11.2019שני  מיום, מליאהישיבת 

 

 48 
 

לא לך, אבל יש גבול, יש גבול. לא, סליחה. הרימו פה ידיים, שאלו מי     גב' דנה אדמון: 

בעד, הרימו ידיים. שאלו מי נגד, אמרו נגד, אבל בלי יושב הראש. אתה אמרת יושב ראש והתחלתם  

יניכם. זה הנוהל, וזאת הסיבה שאני אמרתי את הדברים האלה אלי. אני מבקשת ממך, תשים לדבר ב

לא רוצה כבר להצביע כלום, רוצה כבוד  לב ולהיות ערני לכל ומספיק עם זה. די, אי אפשר ככה. 

 והתנהגות בסיסית.  

 

ואו  תקשיבו, על מנת לפשט, החלטנו שמצביעים היום, נכון? יופי. ב   מר גדי ירקוני: 

נצביע, נושא היו"ר לא יקבע עכשיו, אנחנו נביא את זה, כשנביא את כל נושא המבנה, נביא גם מי הוא  

 יושב הראש, אוקיי? אני חוזר בי. נצביע על הרכב, אין יושב ראש בינתיים.  

 

 יפה.    גב' דנה אדמון: 

 

 על זה הייתה כבר הצבעה?     דובר:

 

 הייתה.   מר ניר ים:

 

 הרכב הוועדה, שהוא לא יו"ר. יאללה.  אפשר לעבור  הלאה?    י: מר גדי ירקונ

 

 : הוחלט ברוב קולות לאשר את הרכב צוות החינוך המועצתי, ללא קביעת יושב ראש.החלטה

 

עבר היום בערב, וזה לא חדש, יש לי הצעה, בקשה לאור כל מה ש   מר משה טל:

חשוב, המכתב שאמיר שלח היום, וכולם  למליאה, לאשר שבישיבה הבאה יהיה דיון, דיון בנושא 

 קראו את זה כאן. 

אני חושב שכל הסדרים והקשרים בין מליאה לבין הנהלה מקצועית, צריכה דיבור חופשי, ולא שזה 

מכתב שלא קוראים, וכל פעם דיונים על מה, ועדה כזאת היא ועדת רשות או לא רשות, אני חושב  

בקש החלטה של המליאה, שתחייב שבמליאה הבאה שצריך לתת לזה מקום מכובד מאוד. ואני מ
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יהיה דיון די מרכזי בנושא הזה. כל אחד יכול לראות את זה במייל שלו, למעשה אפשר לראות את כל  

 התקנות של המועצות האזוריות.

גמר, הייתה הייתה לנו פעם אחת שהיו לנו ויכוחים על ההנהלה, מה ההנהלה יכולה לעשות, וזה לא נ

הגיעה לכאן עורכת דין ממשרד הפנים, ישבנו, והיא הסבירה שהתקנות אומרות, אני פגישה אחת ש

 למדתי אותן בעל פה כמעט. אז כדאי להתייחס לזה מכל אחד... 

 

משה, אני רוצה רק לבקש בקשה. אני מקבל את ההצעה שלך, רק    מר גדי ירקוני: 

דות, אם אתה רוצה לערוך כזה בקשה, אחרי שנאשר את התקציב. יש לנו עכשיו כמה ישיבות צמו

דיון בשקט, ולקחת ישיבה שלמה כמעט על זה, בגלל שיש פה הרבה אנשים שיש להם מה להגיד על  

 ישיבות מאוד לחוצות בגלל התקציב.    3-4זה, זה צריך להיות אחרי התקציב. יש לנו עכשיו סידרה של 

 

 בישיבה הראשונה בחודש ינואר תהיה החלטה?     מר משה טל:

 

 לא החלטה, אתה צריך,     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, דברים נשכחים בדרך כלל.    מר משה טל:

 

 למרות שלא קראתי את המייל, מקובל עליי.     מר ניר ים:

 

 זה לא עניין של מקובל עליך או עליי.    מר משה טל:

 )מדברים ביחד(  

 

 חבר'ה, ישיבה להעברת דעות ללא הצבעות.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, זה לא להעברת דעות, זה תקנות.    ר משה טל:מ
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 מה, אתה רוצה שנביא עורך דין? לא הבנתי, לא, לא, לא הבנתי.    מר גדי ירקוני: 

 

 מי שיקרא את זה, אז אין צורך בעורך דין.     מר משה טל:

 

אז אתה רוצה שנביא את עורך הדין של המועצה לישיבה? אני רוצה    מר גדי ירקוני: 

 ן. להבי

 

פעם אחת הבאנו עורכת דין בקשר לטיפול של ההנהלה, והיא הצדיקה     מר משה טל:

 כל מה שנאמר.  

 

 אין לי בעיה, אני רוצה להבין.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני רוצה דיון, שאנשים יקראו את זה.    מר משה טל:

 

 לא צריך עורך דין, גדי.     גב' דנה אדמון: 

 

 ? לא צריך   מר גדי ירקוני: 

 

 אבל צריך שכולם יערכו לישיבה הזאת.    גב' דנה אדמון: 

 

 בישיבה של ינואר, אם זה מוסכם כאן.    מר משה טל:

 

אז אמרנו, הקלטנו, תמרה כתבה במחשב בהקלדה עיוורת, בסדר    מר ניר ים:

 גמור, ינואר, זה יהיה הזמן שאנחנו נקציב לעניין הזה. 

 

 נואר.  בישיבה הראשונה בי   מר משה טל:
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 ברשותכם, אנחנו מתקדמים.    מר ניר ים:

 

 . 12#2019. אישור פרוטוקול מליאה מס' 2

 

אישור פרוטוקול מליאה קודמת, כולנו קראנו אותו, עיינו בו. אני    מר ניר ים:

מעלה להצבעה, מי בעד אישור הפרוטוקול הזה? נגד? מי נגד האישור? התקבל ברוב קולות. אנחנו 

 עוברים הלאה.

 . 12#2019: הוחלט ברוב קולות לאשר פרוטוקול מליאה מס' החלטה

  

   חילופין במליאה, אין לי מה להוסיף לעניין הזה.    מר ניר ים:

 

 רגע, בנוגע לפרוטוקול, הכול בסדר, היה סעיף שאני ביקשתי,    מר אלי אהרון: 

 

 זה רשום, אלי.    גב' דנה אדמון: 

 )מדברים ביחד(  

 

אני קיבלתי את הבקשה שלך, זה כרוך בהרבה מאוד עבודה. אני    יק: גב' כבי שקולנ

 אפילו התחלתי לעבוד, ואז פרצה המלחמה והתווספו פה עוד ועוד ועוד דברים.  

 

 את לא שכחת?    מר אלי אהרון: 

 

 לא שכחתי, התחלתי, אבל זה לא חמש דקות עבודה.    גב' כבי שקולניק: 

 

ור על הפרוטוקול, דווקא בסעיף הזה שנייה אני רוצה שנייה לחז   מר ניר ים:
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גדי אמר, נכין את החומרים   –להעמיק בו. מה שאלי אהרון ביקש, ביקש. אחר כך גדי אמר דבר כזה 

 על הקרנות, אך כיוון שהמידע רגיש, הוא יוצג רק במליאה. 

תיימה, כולל  סוכם על דעת גדי, שבסוף הרבעון הראשון של כל שנה, יוצג דו"ח על הקרנות לשנה שהס

 מספרי השוואה לשנה אחורה. 

 

 שנתיים.   מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו אמורים לקבל, אבל, דו"ח רבעוני.     גב' נעמי סלע:

 

לא, זה לא דו"ח רבעוני, זה דו"ח שנתי, על הקרנות, כיוון שאלי     מר ניר ים:

 ביקשה. 

 

 גם אין טעם רבעוני.     מר גדי ירקוני: 

 

 לי ביקש את כל התנועות. א   גב' נעמי סלע:

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 אז אתם תקבלו את כל התנועות,   גב' כבי שקולניק: 

 

 כל התנועות של אותה שנה.    מר גדי ירקוני: 

 

 מספיק לי ברמה שנתית.     מר אלי אהרון: 

 

 ברמה שנתית, זה מה שאני אומרת.    גב' נעמי סלע:
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התנועות באותה שנה, ותמיד יהיו שנתיים ביקשתי, רגע, חבר'ה, כל    מר גדי ירקוני: 

 אחורה, שנראה מלא.  

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 מעולה.    גב' נעמי סלע:

 

וזה נהוג לעשות בפברואר, משהו כזה, כשסוגרים מספרים וסוגרים     מר גדי ירקוני: 

  מאזנים.

 

 מצוין.    גב' נעמי סלע:

 

 ריל או משהו, משהו כזה.  אז זה מה שיהיה, אפ   מר גדי ירקוני: 

 

אמרנו סוף הרבעון הראשון של כל שנה. אוקיי, אז הצבענו על    מר ניר ים:

 הפרוטוקול. אמרנו שבחילופין אין חדש. 

 

 . ועדים מקומיים . 4

 

ועדים מקומיים. אני עכשיו בסעיף ועדים מקומיים, ברשותכם,    מר ניר ים:

א את כל הרשימה, מי שיהיה לו להגיב על משהו, שיגיב  במקום להרים יד אחרי כל אישור, אני אקרי

ואז אנחנו נצביע על כולם ביחד, אבל נתייחס לפרוטוקול לכל אחד לחוד, כמו שאנחנו עושים  

 בתב"רים, בתקווה שגם ככה זה יעבור. 

 אלף ₪ + האצלת סמכויות.  540בסך של  2020מבקש תקציב לשנת  –עין הבשור 

 ₪ + האצלת סמכויות. 234,360בסך  2020-למבקש תקציב  -תלמי אליהו 

 אלף והאצלת סמכויות. 752תקציב של  2020מבקש לשנת  –גבולות 
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 אלף והאצלת סמכויות. 652תקציב של  2020מבקש לשנת  –אוהד 

והאצלת סמכויות. יש למישהו הערות על העניין   1,170,000בסך  2020מבקש תקציב לשנת  –נירים 

שר את כל חמשת היישובים שביקשו תקציב? תודה, מי נגד? התקבל ברוב  חברים, מי בעד לא  הזה?

 קולות.

 

 : הוחלט ברוב קולות לאשר את תקציבי חמשת היישובים כמפורט לעיל. החלטה

 

התקבל ברוב קולות. אני רק מוסיף, בהירשם כל היישובים     מר ניר ים:

, מבקשים במהירות  2020-ל מתבקשים, במהירות האפשרית, כל אלה שעדיין לא ביקשו תקציב 

 האפשרית להביא בקשה שתאושר במליאה.  

 

 .  563. אישור תב"ר 5

 

, שאותו תסביר כבי. אני מבקש  563מכאן אנחנו עוברים לתב"ר    מר ניר ים:

 להקשיב להסבר. נדבר עליו, ובסוף גם נאשר אותו. בבקשה, כבי. 

 

 אנחנו שלחנו כבר לפני....   גב' כבי שקולניק: 

 ים ביחד(  )מדבר

 

 כבי, בבקשה.   מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי, קיבלתם את ההסברים, אתם יכולים לדון,    גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, אנחנו רוצים שתסבירי את הדף.    מר גדי ירקוני: 
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 לא, הם לא רוצים לשמוע.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אני רוצה שתסבירי.     מר גדי ירקוני: 

 

 לי מה להסביר, כתוב פה.  אין  גב' כבי שקולניק: 

 

 כבי, בבקשה.     מר גדי ירקוני: 

 

אני לא יכולה, לא. טוב, אוקיי. קודם כל אני רוצה להגיד שמדובר    גב' כבי שקולניק: 

במרה"פ, אני חושבת שמי שהיה פה בהסלמה האחרונה, הבין שהמיליון ₪ האלה, הם לא התאדו ולא  

מן הכלל. זו  אלא הם שימשו להקמת המרה"פ, והמרה"פ הזה שירת אותנו בצורה יוצאת נגנבו,

הייתה פעם ראשונה, באמת, שכולם יכלו לשבת שם, שראש המועצה יכול היה לשבת שם, שראשי  

 מכלולים ישבו שם, ובאמת, זו הייתה רמה אחרת של עבודה. 

 

 אין עוררין על נחיצותו.    מר דודי אלון:

 

 חבר'ה, מה קרה לכם? תנו לה לתת הקדמה,     ירקוני: מר גדי 

 

 .  ..אבל ההקדמה שלה   גב' נעמי סלע:

 

   מה, חבל לכם על הזמן?   מר גדי ירקוני: 

 

 ההקדמה שלי מיותרת,    גב' כבי שקולניק: 

 

 לא אמרנו שהיא מיותרת, אף אחד לא אמר... פשוט כש...    גב' נעמי סלע:
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חברים, אתם יושבים פה ומדברים שעה וחצי על כל נושא  חברים,  גב' כבי שקולניק: 

 שבעולם. 

 

 איזה מן דבר זה?     מר גדי ירקוני: 

 

אני מרשה לעצמי להגיד את השקפת עולמי, וזה מה שאתם אומרים.   גב' כבי שקולניק: 

 אז אם יש בכם עד כדי כך חוסר אמון, למרות שבמליאה הקודמת נתתם בי אמון, 

 

 כל פעם את מגיעה לעניין של חוסר אמון.     גב' נעמי סלע:

 

 אז גמרנו, אני אקח...    גב' כבי שקולניק: 

 

כבי, אף אחד לא מדבר כאן על חוסר אמון, ואף אחד לא מדבר כאן על    גב' נעמי סלע:

כספים שנגנבים, בסך הכול רוצים לדעת איך בונים פרויקטים. כשבונים פרויקטים, יש בלתמים. זה  

 חשבון, זה הכול. לא צריך להגיע למצב של חוסר אמון, חוזרים לויכוח שהיה...  דבר שנקלח ב

 

אתם לא רוצים להקשיב, אתם רוצים לדבר. המועצה הזאת מתנהלת   גב' כבי שקולניק: 

 עקום לגמרי, מהיום הראשון שהיא קמה.  

 

 זה אני לא יודעת, זה את תגידי.    גב' נעמי סלע:

 

אני עובדת על עצמי לא להתפרץ, מהבוקר, תראו מה שאתם   מהבוקר  גב' כבי שקולניק: 

 מצליחים... 

 

חברים, בואו נשים את ההתלהבות בצד, יש פה תב"ר, יסביר אותו    מר ניר ים:

גדי, ננסה להבין אותו, ננסה להבין את הרציונאל, איך הדברים התגלגלו, לאן הם מובילים, מה יהיה 
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 שהו גרוע.  בסופו. אגב, הסוף טוב, אל תצפו למ

 

אגב, אם היה פרויקטור שעבד על הפרויקט הזה, ותחתיו עבדו... למה     מר אמיר פלג:

 הוא לא עומד פה ומסביר?  

 

 אני לא זוכר שנתתי לך רשות דיבור.    מר ניר ים:

 

מי שאחראי על כל פרויקט במועצה זה ראש המועצה, ומי שצריך לתת    מר גדי ירקוני: 

רויקט מצליח או לא מצליח, זה ראש המועצה. ובשביל זה אני פה. ואני רוצה את הדין בסוף, אם פ

להגיד קודם, אני חשוב שמה שקרה פה עכשיו, וכן, אני מרשה לעצמי להגיד, זו בושה וחרפה.  

כשבאים להסביר משהו, וכן, בכל מקום במדינה הזאת, מותר להסביר רגע קצת מילות רגע, ומותר לי  

 ול להיות ככה. להטיף לכם. זה לא יכ

 

 אתה לא הבנת נכון, זו הייתה הערה שלי וזה ממש לא הבנת נכון.     גב' דנה אדמון: 

 

אני הבנתי נכון, אני ממש לא רוצה... אני עכשיו ברשות דיבור. עכשיו     מר גדי ירקוני: 

אני  אני אספר, יכול להיות שאני אטעה איפשהו, בגלל שאני לא התכוננתי על כל המספרים, בגלל ש

 רציתי להשאיר את זה לכבי. 

המרה"פ הזה, התחיל להיות מתוכנן עוד לפני חמש שנים, או שש שנים, קצת לפני שאני נכנסתי,  

אחרי צוק איתן. אחרי צוק איתן, הייתה פה תחושה שצריכים לבנות פה מרה"פ מאוד מאוד גדול  

 שעשו היתר בניה והכול.והתחילו לתכנן אותו. והגיעו לאומדנים של שבעה מיליון ₪, אחרי 

ומשהו אלף ₪ על תכנונים. כשראינו שהעלות הכספית היא מאוד   300בזמן התכנון, הוצאנו כבר 

גבוהה, לעומת מה שאנחנו חושבים שצריכים, וגם בשילוב עם רחל, שהם היו אלה שהיו אמורים לתת  

יותר קטן ויותר מתאים את רוב הכסף לפרויקט הזה, החלטנו לעשות שינוי תוכניות, ולתכנן משהו 

 לצרכים שלנו, של אשכול. 

אתם יודעים, כשעושים את זה אחרי אירוע גדול כמו צוק איתן, אז זה לא שעשו טעות. אני אף פעם  
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לא אוהב לבוא ולהגיד שמישהו עשה טעות, מפני שבזמן שקיבלו את ההחלטה, יכול להיות שהיא 

 הייתה נכונה מאוד. 

 350-החלטנו לעשות תכנון מחדש לגמרי. הדבר הזה גרם לנו להפסד של הואז, קיצצנו את הפרויקט, ו

 אלף ₪, בדבר שקיבלנו ממומחה לתכנון, ולתכנון החדש שהיינו צריכים להתחיל, לשים כסף.

אחרי שתכננו את הפרויקט, הפרויקט הזה היה אמור להעלות את הסכום, כמעט, שרשום פה, פחות  

 ל המוקד.  אלף ₪, עזבו רגע את הנושא ש 500

לא התחלנו לבנות אותו, עד שלא גייסנו את כל הכסף, היו חסרים לנו כמיליון ₪. מיליון הש"ח 

בהסדר כזה, ורחל חזרו בהם. ברגע שהם חזרו, הצלחנו לגייס האלה, היו בהתחלה מובטחים מרחל 

 כסף, את המיליון ₪ האלה, ממקור אחר. מקור אחר? מהכנסת. 

ישור, אנחנו מאוד דוגלים בזה שמקומות ושירותים צריכים להתאזן לפני  התחלנו בבנייה וקיבלנו א 

 פרויקט, אפילו מעבר לזה. לי זה מאוד מאוד חשוב. 

במהלך הפרויקט, משרד הביטחון, שהיה אמור להעביר את הכסף, עשה בעיה מאוד גדולה בהעברת 

י די זה השתנה מם חשב שהכסף הזה לא מגיע לאשכול, וגם תוך כהמיליון הנוספים. החשב ש

שאחראי על בניית המרה"פים, עבר מרחל לפיקוד העורף. פיקוד העורף החליטה שהמועצה האזורית  

 אשכול, היא לא בקטגוריה של אלה שהכי צריכים מרה"פ במדינת ישראל, את האבסורד הזה.  

 

 מי כן צריך?      דובר:

 

י, כן? אבל עזבו. ואז, אין לכם מה להתווכח עם מה שאני התווכחת   מר גדי ירקוני: 

את המיליון ₪ שקיבלנו, ועבדנו עליהם קשה בשביל להשיג אותם, חוץ מקרן הידידות, שהביאו לנו 

 כמיליון וחצי ₪, אני צודק, כבי? מיליון וחצי מקרן הידידות, 

 

 כתוב.   גב' כבי שקולניק: 

 

, משרד הפנים ועוד את הכסף האח, משרד הביטחון נתן לנו עוד כסף   מר גדי ירקוני: 

, זה חלק ממה שלקחנו לתכנון הקודם, כמו 300נתן לנו כסף. אני אומר לכם, חלק ממה שרשום פה, 



 אזורית אשכולמועצה 
 25.11.2019שני  מיום, מליאהישיבת 

 

 59 
 

שאמרתי לכם. השגנו את מיליון הש"ח, כמו שאמרתי לכם, בכנסת, וכשהתחלנו להעביר, אמרו לנו 

 .2017/2018שיעבירו לנו אותם במהלך  

הפרויקטים כמעט שאנחנו עושים, ואנחנו נמשיך  אנחנו יודעים שהמועצה האזורית אשכול, כל 

לעשות, ככה אני אומר לכם, אין לנו את כל המימון הכספי אצלנו בקופה, ברגע שאנחנו מתחילים,  

אבל יש לנו התחייבויות לתת לנו את הכסף. יש לפעמים, לצערנו, כמו שאמרתי לכם, גם עם בית  

 הספר, לפעמים יש הבדלים.

הראשונים העברנו, אחרי, תאמינו לי... כמה שעות שאני בזבזתי על זה,   450 -ופה קרה מקרה, שאת ה

,  900-הראשונים מתוך ה 450-הראשונים. העביר את ה 500-מפני שהחשב כבר לא רצה להעביר את ה

השניים, לא הצליחו להעביר בשום פנים ואופן. מי   450-עוד מאה בדרך ואחרי זה, ה –אמרו לנו 

וד העורף, שרחל הבטיחו לנו את הכסף, ודרך רחל היינו אמורים להעביר את שהתרגל לזה, זה פיק

הכסף דרך הכנסת. לא הצלחנו להעביר ומשרד הביטחון שתה לנו, החשב לא נתן לנו, פיקוד העורף  

 לקח את הכסף הזה. 

ם  אלף ₪, במרהפ. ניסינו לקבל את זה בציוד, בגלל זה ג  450הדבר הזה יצר לנו גירעון במקורות של 

-יש פה ציוד שקנינו, ולא הצלחנו. זו החריגה. ואחרי זה גם, נכון, בבניה הייתה לנו חריגה נוספת של כ

 אלף ₪ עוד, כבי?   400

 

 בבנייה ובהצטיידות.    גב' כבי שקולניק: 

 

יותר בהצטיידות, שחשבנו שהם יצליחו לתת לנו על זה כסף, לא     מר גדי ירקוני: 

מיליון ₪. וזו החריגה הראשונה בגלל   5אלף ₪ מפרויקט של  450של  הצלחנו. הייתה לנו שם חריגה

מה שנבע פה במרה"פ, שלב ראשון. שלב שני, בנושא של המוקד, הבאנו לכם פה תוכנית עסקית. את 

התוכנית העסקית, אמרנו שאנחנו את הכסף להצטיידות אנחנו נגייס. אתם גם אישרתם לנו, נגייס,  

 מאיזה מקור אנחנו נביא ואתו, ממשרד לביטחון פנים.היה לנו גם מקור, שכתבנו  

המשרד לביטחון פנים, אחרי שהוא כבר אישר את התב"ר, הוא חזר בו ואמר שהכסף הזה לא יכול  

ללכת למרה"פ, אלא יכול ללכת רק ליישובים העורפיים. הכסף הזה נמצא ביישובים העורפיים. בגלל  

 זה הייתה לנו חריגה נוספת במוקד.
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חריגה ראשונה, שלא  –ני אגמור את הסיפור. ואז נוצרו לנו פה שתי חריגות משני דברים. א' תיכף א

אלף ₪ מהכנסת, משרד הביטחון, איך שאתם רוצים, והדבר השני, חריגה  450-קיבלנו את ה

 אלף ₪, והדבר השלישי, שעוד לא קיבלנו את הכסף מ...  400-בהצטיידות של כ

 

 טת ממשלה.  זו החל  : אדוארד קוברסקימר 

 

זו החלטת ממשלה, שהוא אמר שהוא ייתן לנו והוא לא נתן לנו. ואז     מר גדי ירקוני: 

 נוצר לנו. אנחנו,  

 

מה זאת אומרת ההצטיידות? אתה יכול להסביר? ציוד שעלה יותר     מר אמיר פלג:

 מהצפוי? מה הכוונה?  

 

   כן, כן, זה מלא, אם אתה תבוא לשם ותראו,   מר גדי ירקוני: 

 

 תקשורת ומולטימדיה.      דובר:

 

 חבר'ה, המולטימדיה שם עולה הרבה מאוד כסף.     מר גדי ירקוני: 

 

 מיליון ₪ מולטימדיה?     מר דודי אלון:

 

 זה הגיוני.    גב' דנה אדמון: 

 

 חבר'ה, אתם רוצים? נגיש לכם חשבוניות.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, ממש לא.    גב' דנה אדמון: 
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אני עומד מאחורי הפרויקט הזה, בחריגה,  אני אומר עוד פעם, חבר'ה,    רקוני: מר גדי י

לצערי הרב, בשני המקרים. יש לנו, אנחנו מתכוונים להביא מקור שיכסה, מגיוס כספים, שיכסה את  

 הגירעון הזה במיליון ₪. 

ו נגיד לכם אנחנו חושבים שכבר גייסנו את הכסף, אבל עד שהכסף יהיה פה, לא נגיד שנביא, אנחנ

מתי. בינתיים, אנחנו על מנת שלא תהיה הערת ביקורת חמורה למועצה, מבקשים את החריגה הזאת  

 לכסות מקרנות המועצה. כשיגיע הכסף, אנחנו נחזיר, כמובן, 

 

 ואם לא יגיע הכסף? אז מה?    גב' נעמי סלע:

 

 רגע, אני אגיד לכם.     מר גדי ירקוני: 

 

 נשלם.  אם לא יגיע הכסף    דובר:

 )מדברים ביחד(  

 

חבר'ה, רגע, תנו לי לסיים. חבר'ה, תנו לי, אני אשמע את כל ההערות.    מר גדי ירקוני: 

לנו יש שליטה, לא תמיד, אבל על חלק מהתרומות מה הן, גם לפרויקטים עתידיים, וגם לפרויקטים  

חנו עושים את כל  את מה שיצא עליו הכסף. אנהבאים. וכמובן, שקודם כל, צריכים להביא לפה 

 המאמצים שלפרויקט הזה יוחזר הכסף. 

אני אגיד לכם איפה נכשלנו, אני חושב שלא נכשלנו בנושא של הבאת הכסף, מפני ששם זה יכול...  

הנושא שבאמת חרג, המולטימדיה, מעבר למה שהיה צריך לחרוג. אצלי, לפי דעתי, הבעיה היא יותר 

ם את כל הפרויקטים להתחיל בוודאות כמה שיותר גבוהה. חמורה. אני אומר עוד פעם, אנחנו מנסי

אבל אנחנו לא יכולים להתחיל פרויקט אך ורק כשיש לנו את כל הכסף, מפני שבדרך כלל נותנים לנו  

הייתה פה כסף, דווקא אחרי שאנחנו מוציאים, וגם לא תמיד את כל ההרשאות. אתם רואים, 

ה הסיפור של המרה"פ, זה לא קשור לזה שנבנה מבנה  הרשאה מאוד חזקה, שבסוף לא יצאה לפועל. ז

 נפלא, והוא משמש אותנו. כן, פרויקט לא צריך לברוח ככה. 
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 עושים סיור.   מר חנניה אווקרט: 

 

 ניר, אני,    גב' דנה אדמון: 

 

 אני רוצה להגיב,     מר אלי אהרון: 

 

 בסדר, בואו נשמור על סדר, אלי, בבקשה.     מר ניר ים:

 

קודם כל, אני חושב שיש פה אי הבנה של כבי מה אנשים ביקשו. אין     הרון: מר אלי א

ויכוח פה, אני מכיר את המרהפ, הייתי שם אני כבר יודע, ואני באמת מציע לעשות סיור לחברי 

יש פה עוד  המליאה שם, זה משהו פנטסטי, חבל על הזמן, רבותיי. יש  אחד כזה, לא יודע, אולי 

ותו דבר... באמת, משהו פנטסטי, אין ויכוח. הויכוח הוא לא זה. כבי, את מלחמות, אבל הייתי א

 מקשיבה לי? 

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 בנינו דבר יפה, מצוין,     מר אלי אהרון: 

 

 זו הייתה רק הקדמה, אני לא הספקתי לדבר.    גב' כבי שקולניק: 

 

 יעי לו. זה בסדר.כבי, הוא מדבר, אל תפרהוא לא ביקש תשובה.    מר ניר ים:

 

כל הדיון הזה, הבעיה היא המעקב שלך אחרי התב"ר. לך יש רשימת     מר אלי אהרון: 

תב"רים מאושרים. את יודעת כמה כסף יש לך מאושר מכל תב"ר. יכול להיות מצב, זה קורה הרבה 

ד שני  א' נסתיימו המקורות מצד אחד, ומצ-לעלות על זה ראשונה. כשאת רואה שפעמים, ואת צריכה 

הבניה צריכה זה, מיד מביאים, לא כשהכול מסתיים. מיד מביאים. יכולת להביא את זה, אני אומר 
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 לך, המליאה הייתה מאשרת את זה. 

 

 נכון.    גב' דנה אדמון: 

 

אין לנו על זה. בגלל שזה הסתיים, ואז כאילו יצא שאנחנו אישרנו     מר אלי אהרון: 

רעון. המילה גירעון זו מילה לא מתאימה. רגע, למה אנחנו תב"ר מסוים, והתב"ר הזה נגמר בגי

יושבים במהלך השנה, דרך אגב, על התקציב, שאנחנו מאשרים בתחילת שנה? אנחנו עוד שלוש  

פעמים במהלך השנה מאשרי תוספות, וכל מיני דברים כאלה. למה? מסיבה אחת, בשביל להגיע סוף 

ככה צריך לעשות את זה, נלמד  . ואם היית עושה את זה, השנה, למצב שאנחנו לא בגירעון. זו הכוונה

סטופ.  –מזה שהמעקב שלך יהיה מעקב מלא. אל תתביישי לבוא לפה ולהגיד בשלב מסוים, חבר'ה 

 , אנחנו נאשר.  200/300אלף ₪, חסרי לי  100חסר לי 

 

אלי, אני רוצה רק להגיד להגנתה של כבי, לא בגלל שהיא כועסת     מר גדי ירקוני: 

 עכשיו, אלא להיפך.  

 

 לא, לא תקפו אותה.     מר אלי אהרון: 

 

לא תקפו אותה, תנו לי רגע. אני הייתי משוכנע, עד לפני כמה חודשים     מר גדי ירקוני: 

 אלף ₪, אוקיי? אני. ובגלל זה לא הבאתי את זה.  450-בודדים, שאני אצליח להביא את ה

 

 זה לא משנה,   גב' דנה אדמון: 

 

מיליון? כבי הגיע לשלב שהיא רואה שזה הולך לעבור את   4היה תב"ר    ון: מר אלי אהר

מיליון? קודם כל, מה שהיא צריכה לעשות פה, אתם יודעים שצריך להגדיל את התב"ר, יש הרבה  4-ה

הגדלות, אנחנו עושים המון הגדלות, זה לא התב"ר היחיד. הבעיה, כמו שאני אמרתי, שהתב"ר נגמר,  

 וכאילו יצא אחרי הסיום, שיש לנו מיליון ₪ גירעון.   הביצוע הסתיים,
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 חברים, לפי הסדר, דנה, בבקשה.    מר ניר ים:

 

קודם כל, אני פונה לכבי, כי חשוב לי להבהיר. יכול מאוד להיות     גב' דנה אדמון: 

שהעניין הוא הבדלי הדורות בינינו. אני, וכמו שכל חברי המליאה, לדעתי, חובתם לקבל את 

רים, לקרוא אותם מראש, ההערה שלי הייתה הערה מכבדת, ולא לא מכבדת. הכוונה שלי החומ

שאין צורך להטריח אותך בלהסביר את מה שכבר כתבת והשקעת מאמץ רב מחאורי הקלעים  הייתה, 

 והבאת לנו.

אני, לפני שאני מגיעה לפה, מורידה, מדפיסה את החומרים, קוראת אותם, ומגיעה מוכנה לדיון.  

רה שלי הייתה אף ורק לכבד אותך, ולהגיד שאין צורך שתגידי את הדברים שוב, כי קראנו  המט

 אותם. 

אני יוצאת מנקודת הנחה, שכל חברי המליאה עושים את העבודה הזאת מאחורי הקלעים, ומגיעים 

לפה מוכנים לדיון. ממש לא הייתה לי כוונה לסתום לך את הפה. הכוונה היחידה שלי הייתה לכבד 

ותך, ולהצהיר על האחריות שלנו כחברי מליאה, לקרוא את החומרים ולבוא מוכנים לדיון. זאת א

 הייתה המטרה היחידה. 

אני חושבת שגם סיפור הלענות במיילים, או לא לענות למיילים, יכול להיות נעוץ גם בהבדלי הדורות  

 בינינו, אבל אנחנו נצטרך לגשר על זה באיזושהי דרך. 

 

 אני מרגיש בדור שלך.     י: מר גדי ירקונ

 

 , את ארבעים? 66יש לי הצעה, אני בן    מר אלי אהרון: 

 

 עכשיו.   40חגגתי    גב' דנה אדמון: 

 

 אנחנו ביחד חמישים, הולך? מסכימה?    מר אלי אהרון: 
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אם יהיה פה שלום, ולא יהיה אנחנו ואתם, אני מוכנה לוותר על עשור.    גב' דנה אדמון: 

   זה דבר אחד,

 

דנה, בכל מקרה יש פה עוד הרבה מאוד חברי מליאה, ולא רק הדעה     מר יובל בר:

שלך. זאת אומרת, את אמרת משהו אחד לגבי לשמוע, לא לשמוע, אולי יש פה עוד שלושים שרצו  

 לשמוע? 

 

אני לא אמרתי שאני לא רוצה לשמוע אותה, יובל. אני מוכנה לשמוע    גב' דנה אדמון: 

 תי... אותה, אני רצי

 

 דנה, תודה.    מר ניר ים:

 

 לא סיימתי.    גב' דנה אדמון: 

 

 חשבתי שסיימת.     מר ניר ים:

 

לא סיימתי, כי פשוט יש צורך לחנך אותי באופן קבוע. אני צריכה    גב' דנה אדמון: 

 ... להתאפק, אני לא יודעת על מה. מה שאמר אלי,

 )מדברים ביחד(  

 

ין, העניין הוא ממש לא מרכז ההפעלה. אין לנו שום ספק כמו שאלי צי   גב' דנה אדמון: 

שהוא נדרש. כל הדיונים פה במליאה, בעיניי, אמורים להתרכז במנגנונים, שהמנגנונים יתפקדו פה 

בצורה טובה. אנחנו רוצים להבין איך קורה, שתב"ר גדל לחריגה של מיליון ₪. זה הנושא. זה שזה 

מתאים, אין ספק. אין צורך להסביר לנו את הדברים האלו. המליאה  צריך, ויש לזה סיבות, וזה נכון ו

כנראה אישרה את הקמת המרה"פ, ורואה בחיוביות את כל מה שכרוך פה. אבל כן אנחנו רוצים 

בשביל שלא נקבל   –והיום תבואו  לדבר על המנגנון, ואיך קורה שאנחנו מגיעים לחריגה של מיליון ₪, 
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 ואנחנו נביא את הכסף.הערת ביקורת, תאשרו את זה, 

מבחינתי, זה פלונטר שהוא לא לעניין, ושם הביקורת שלי. אני לא רוצה להרים את היד, בשביל שלא 

תהיה לי הערת ביקורת, כי אולי הערת הביקורת תשרת אותי להתנהלות טובה יותר בעתיד. ולכן, אני  

 שורים אליו. מאמינה שהדיון הוא על זה, ולא על משמעות המרה"פ וכל הדברים שק

 

לפני דודי, אני רק אגיד מילה אחת. פשוט אני אזכיר, בתשובה למה    מר ניר ים:

שאת אמרת, אני אזכיר את מה שגדי אמר. ניסינו למתוח את זה ככל האפשר, כי אנחנו עובדים כבר  

ר. זאת המון זמן על להשיג את הכסף הזה. עדיין הוא לא בידינו, מצד אחד, מצד שני, חלון הזמן נסג

 לא בשביל לעשות את ה... הסיבה. זה 

 

 זה עדיין לא סותר את מה ששניהם אמרו.     גב' נעמי סלע:

 

 ... דודי, בבקשה.     מר ניר ים:

 

  2,800אם אני זוכר נכון, אז בעצם יש לנו  –אחד  –שלושה דברים    מר דודי אלון:

 נכון? אני הבנתי נכון?  מקורות חיצוניים והשאר, זה בעצם, כרגע, מקורות שלנו, זה

 

 תשאל עוד פעם, לא שמעתי.   גב' כבי שקולניק: 

 

ממקורות חיצוניים, בפועל   2.800אם אני מבין נכון, ברגע זה יש לנו    מר דודי אלון:

 גבייה. זה נכון? או שאני מפספס. 

 

 היה חמש, ארבע יש...     גב' דנה אדמון: 

 

 הפנים,  משרד הביטחון, משרד  גב' כבי שקולניק: 
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 העבירו רק מיליון.   450לא, הוא צודק, כי ממיליון    גב' נעמי סלע:

 

 עבר הכול. משרד הביטחון העביר הכול.  1,450,000מה פתאום    מר גדי ירקוני: 

 

 יש פה את התקציב, ויש פה את הביצוע.    גב' כבי שקולניק: 

 

 ללא קרנות המועצה כרגע.    מר דודי אלון:

 

 . 3,800,000ללא קרנות המועצה, יש לך   ניק: גב' כבי שקול

 

, פיקוד 1כתוב כאן משרד הביטחון, בסעיף  1,450,000זאת אומרת,    מר דודי אלון:

 לא הועבר, זה קשור למשרד הביטחון.  450-, ו1העורף העביר 

 

ההסבר הזה לא רלוונטי בטבלה. זה ההסבר של איך התגלגל כל     גב' דנה אדמון: 

 העסק. 

 

לא קיבלנו, אז   450מיליון ₪ קיבלנו,  – 1,450,000לא, אבל אני קורא    דודי אלון:מר 

 אני מוריד את זה ממשרד הביטחון. 

 

 תן לה להסביר.     מר גדי ירקוני: 

 

אני אסביר. מה שכתוב פה זה התקציב שקיבלנו עליו הרשאות. אנחנו    גב' כבי שקולניק: 

יו הרשאות, הוא גם אושר במליאה, דרך אגב, ואחר כך לא יכולים לכתוב תקציב שלא קיבלנו על

 הביצוע.

, אבל לא קיבלנו עליו הרשאה. אבל כשהתחלנו 450הסברים, זה שהיה מובטח לנו עוד מה שכתוב ב

 לבנות את המרהפ, לקחנו אותו בחשבון, כי היה מובטח. 
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מבחוץ,  קיבלנו 3,300,000אוקיי, הבנתי, בסדר. אז את אומרת,    מר דודי אלון:

 והשאר זה כסף, 

 

 זה כסף מועצה.   800  גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, השלמה לחמש, כרגע.     מר דודי אלון:

 

 ועוד חמש.   800לא,   גב' כבי שקולניק: 

 

 .  3.300כרגע, חמש ועוד    מר דודי אלון:

 

 מיליון שמונה מאות.     גב' נעמי סלע:

 

 א הדלתא. זה לא מיליון רק, זה הקרנות.  אוקיי, זה המספר שכרגע הו   מר דודי אלון:

 

אני רוצה להגיד עוד משפט, אם אני כבר מדברת. אתם כל הזמן   גב' כבי שקולניק: 

מדברים על מיליון, אז בכוונה עשינו את העבודה שמראה, שבמרהפ זה חצי מיליון, עוד חצי מיליון, 

וצאות בוצעו ביחד. אבל  זה בגין המוקד. אנחנו רושמים את זה ביחד, מכיוון שחלק מהה

 כשמתייחסים, צריך לקחת את זה כנפרד.  

 

 אוקיי.    מר דודי אלון:

 

עכשיו, במוקד אנחנו עדיין מטפלים בקבלת הרשאות וכספים, אנחנו   גב' כבי שקולניק: 

 מניחים שנצליח.  

 



 אזורית אשכולמועצה 
 25.11.2019שני  מיום, מליאהישיבת 

 

 69 
 

 המוקד והמרהפ, זו לא אותה יישות.    גב' דנה אדמון: 

 

 לא.    מר ניר ים:

 

בגלל שהם באותו מקום, אז לא הפרדנו את התב"רים, כי היו הרבה    שקולניק: גב' כבי 

דברים משותפים, המקורות. אבל אם תעשו שם סיור, תראו שהמוקד הוא בפני עצמו, הוא בחדר  

 נפרד. 

 

ין את התהליך, אני מסתכל על התכנון דבר נוסף שאני רק רוצה להב   מר דודי אלון:

יקוח, תקשורת, מולטימדיה, אני גם סימנתי את המולטימדיה, זה היה,  של תכנון, בינוי, ניהול פ

 האמת, נראה לי הדבר שהכי אקוטי בפרופורציה. 

היה חשוב לי להבין, לא על החריגה באופן כללי, אלא באמת בתוך השורות, איפה בעצם היה החור  

רוצה לדעת, ללא קשר   הכי גדול בצינור. אני מבין שזה היה בתקשורת ובמולטימדיה, עכשיו אני רק 

לכבי, האם היא הספיקה לעקוב על התב"ר, לא הספיקה, כן הגיע אליה, לא הגיע אליה, זו ביקורת  

שהיא בטוח קיבלה. מי אישר, בעצם, לצורך העניין במולטימדיה הייתה חריגה, מה שנקרא, גדולה,  

יקרון של המקום, למה  כי חשבו שצריך להביא תוכנה או משהו יותר מוצלח, שאני מקבל את זה כע

 זה בעצם לא הגיע פה להנהלה, 

 

 זה מה שאלי אהרון אמר, אתה חוזר על מה שאלי אהרון אמר.     מר אמיר פלג:

 

 אני רוצה, אבל, להבין את המנגנון. יש מישהו שניהל את הדבר הזה.     מר דודי אלון:

 

 פרויקטור, איפה הוא?      מר אמיר פלג:

 

יודע, לא מכיר אותו. יש מי שניהל את הדבר הזה, האם בעצם, לא    מר דודי אלון:

הגענו למצב הזה, צריך עוד  –אותו פרויקטור אמר שאלה אולי לראש המועצה, בעצם יכול להיות ש
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נראה לי על הכיפאק, צא לדרך, נתארגן אחר כך, זה היה הלך הרוח? ואז, אין לי  –סכום, אמרת לו 

ורך העניין, קיבל רוח גבית. או שבעצם, מישהו רץ, יצא, ואז עכשיו  מה לבוא בטענות לפרויקטור, לצ

 צריך ללכת ולהשלים. זה חשוב לי השאלה הזאת.  

 

כשאושר, לא חשבנו שתהיה חריגה. כשאושר, הפרויקט היה עוד     מר גדי ירקוני: 

 באמצע, לא חשבנו שתהיה חריגה. 

 

זה מה שחשוב לנו לדעת, אבל כשהייתה חריגה, אתה עודכנת?    גב' דנה אדמון: 

 שהמנגנונים עבדו כשורה.  

 

אני הולך לחרוג לך  –מישהו בא אליך? נתן לך דין וחשבון, אמר לך    מר דודי אלון:

 בחצי מיליון ₪, אמרת לו צא בהצלחה?

 

לא, זה היה אחרי, אני אומר. פרויקט, חבר'ה, פרויקט לא הולך צעד    מר גדי ירקוני: 

ביחד. כשאנחנו הלכנו, גם בבנייה, וגם במולטימדיה, לא חשבנו שתהיה חריגה  אחרי צעד, הוא הולך 

 כזאת גדולה. 

 

 לא הבנתי אותך, ואני חייב את השאלה.    מר דודי אלון:

 

 אני אומר לך עוד פעם,     מר גדי ירקוני: 

 

, חשבנו שיש לנו מספיק כסף בתב"ר. כשאישרנו את המולטי מדיה  גב' כבי שקולניק: 

מרים? אני עומדת פה, ואתם יודעים שאני ישרה ואני אומרת את הדברים לאמיתם, הופתעתי איך או

 בעצמי לראות שאין לי את המקור הזה של חצי מיליון ₪, ויש לי פה פתאום חריגה של חצי מיליון ₪.  

 

מה שלי חשוב בדיון הזה, שיעורי הבית, לא על הבקרה להבא, אני     מר דודי אלון:
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ה, לדעת שאין לנו פה, סליחה אני אומר, אנשים שעושים פה פרויקטים מטעם, שיש בטוח שזה יקר

 להם, מה שנקרא ,יכולות, רצונות, או סמכויות לרוץ עם הסוסים ויהיה בסדר.  

 

אני רוצה להגיד משהו, אני מתרגזת, אני מודה... אני מודה שאני   גב' כבי שקולניק: 

 י לבקש סליחה על זה, כי זה כל פעם.  מתרגזת וזה לא בסדר, ואפילו לא נעים ל

 

 אנחנו אוהבים אותך כבי.     מר דודי אלון:

 

תודה. אבל, אני רוצה להגיד, שזה לא הפרויקט האחרון, אנחנו נגיע   גב' כבי שקולניק: 

הנה עם עוד פרויקטים. אין מה לעשות, לא תמיד אנחנו מצליחים בזמן אמת לעקוב אחרי ההוצאות,  

ום, כאילו לא פתאום, אבל שאנחנו מוצאים, אחרי שאישרנו את הדברים, אנחנו  וקורה לנו שפתא

 מוצאים שהתקציב לא הספיק, או שיש לנו פה איזה בור תקציבי.

אבל, מבחינה פורמאליסטית, צריך להבין שאין פה אף אחד שעושה רכש למינהו, שהוא לא קיבל על  

דע, זה מגיע לוועדת מכרזים, כל הדברים זה אישור. אם זה רכש שדורש ועדת מכרזים, אמיר יו

אלף ₪, זה מגיע לועדת  80שדורשים ועדת מכרזים. אם זה רכש שדורש ועדת רכש, עד סכום של 

 רכש. אם זה סוג של רכש של שירות, נוהל יועצים, גם אנחנו... 

 

כבי, אני אקטע אותך, כי זה ברור לי שזה עשה רכש. השאלה היא, אם    מר דודי אלון:

בחור שעשה רכש, היה מולו תקציב כרגע, והוא ראה שבעצם אם הוא עושה את הרכש, הוא חורג  ה

 בתקציב. כנראה אין סנכרון בין המערכות.  

 

 הוא לא ראה.    גב' כבי שקולניק: 

 

הדיון צריך להיות בסוף, שאתם תשבו בנחת, ותייצרו נוהל אכיפה של     מר דודי אלון:

 זו המסקנה.  פיקוח על תב"רים, זה הכול. 
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אתם צודקים. אתם צודקים במאה אחוז. כשאני פתאום רואה שיש    גב' כבי שקולניק: 

לי בור תקציבי כזה, אני גם חוטפת קריזה, ואני מעבירה את זה למי שצריך להעביר את זה. וגדי, 

  משותף די מהר ברגע שלי זה נודע. אני רוצה להגיד, אבל, שזה יהיה פה ברור, זה לא הפרויקט 

 אנחנו עושים את המקסימום שאפשר לעבוד מול תקציב ולא לחרוג. האחרון שזה יקרה. 

 

 רוויטל. אל תפריעו לרוויטל. דני, אתה מפריע.     מר ניר ים:

 

השאלה שלי, האם בסיכומו של עניין, בסיכומו של פרויקט, האם   גב' רוויטל דג'אווי: 

קודות שבהן זה קרה, והאם אפשר בעצם נעשתה איזושהי הסקת מסקנות/תחקיר, לזהות את הנ

 לצאת מזה, עם איזשהו לקח לפרויקט הבא שיבוא מתישהו, לדעת לעשות משהו אחרת? 

 

אנחנו מנסים להפיק, אני לפחות, במחלקה שלי, מנסה להפיק לקחים   גב' כבי שקולניק: 

ח לשנות את זה. מכל פרויקט שזה קורה לי, שעומד על הפרק. לא תמיד מצליחה, לא תמיד אני אצלי

הם  –לפעמים, יש פער אולי, שאנחנו גם מנסים לגשר עליו, בין ההנדסה לביני, בעניין התקציב 

חושבים שיש להם תקציב, אני לא. אבל בואי נגיד ככה, גדי קודם לקח אחריות, גם אני לוקחת  

לא יודעת,  אחריות, כי אף אחד לא עושה פה שום דבר בלי הזמנת עבודה שאני חתומה עליה. אז 

לפעמים קורה, אנחנו מנסים להסיק מסקנות, אבל אני גם אומרת, להגנתי אני אומרת, שאנחנו  

מנהלים פה פרויקטים במאות מיליוני שקלים, ויש חריגות. אין מאה אחוז. זה מה שאני יכולה 

 להגיד. כל מי שבנה בית יודע. 

 

אבל, בחשבון, ולדעת שיש לי את  אז צריך לקחת את החריגות האלה,   גב' רוויטל דג'אווי: 

 הכיסוי הכספי...  

 

 אנחנו עושים מאמץ מאוד גדול.   גב' כבי שקולניק: 

 

 רגע, אריק, בבקשה,     מר ניר ים:
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אני אשתדל לא לחזור על הדברים שנאמרו פה, אבל אני רק רוצה    מר אריק דניאל: 

דה, אני חושב, הפרדה בנושא  לחדד את המחשבה שלי בנושא. אני מבחינתי, צריך לעשות פה הפר

החשיבה בין חוסר היכולת לגייס סכומי כסף כאלה ואחרים, או משהו שהתפקשש או התחייבויות  

שלא כובדו, לבין איזושהי הערכת חוסר בפרויקט, או איזו זליגת סכומים, שבכלל לא היו בתכנון  

 ויקט. המקורי. ודרך אגב, זה ממש מתחבר לבקשה שלנו, בלהציג אומדן לכל פר

אז ברור לי, שכשמציגים אומדן, תוך כדי התפתחויות, יכול להיות שיש איזשהו שינוי באומדן, ואז  

אלי דיבר על זה, שאנחנו יודעים פה להשלים עם חוסרים כאלה ואחרים. אבל באמת חשוב לי שיהיה 

להיות   איזשהו קו מנחה, גם אם מתחילים פרויקט באיזשהו אומדן, גם לחריגה באומדן, צריכים

אחוז, אני לא יודע איך הפרויקט הזה היה בנוי,  10-15איזה שהם קווים. זאת אומרת, אפשר לחרוג 

אבל אם העלו פה את הסעיף הזה של מולטימדיה, או בניה, או אני לא יודע מה, אז אני מניח שהיה  

 בסעיף של האומדן המקורי, איזושהי הערכה של האומדן. של הסכום שיידרש. 

, אני לא יודע כמה,  10-15ם אם הייתה חריגה, אז אנחנו מסוגלים לחשוב על איזושהי חריגה, עכשיו, ג

ן, בסעיף ספציפי,  מהאומד 100%זה לא משהו, איזה מספר שאפשר לנקוב בו, אבל אם החריגה היא 

אז צריך באמת פה לקבל איזה שהן מסקנות בנושא ניהול הפרויקט, או ספציפית ניהול הסעיף הזה  

 יקט.בפרו

אני חושב שזו גם איזושהי דרישה שעולה פה, כי מן הסתם, כנראה עוד יהיו מקרים כאלה בעתיד, אז  

צריך לשכלל את השליטה בפרויקט, או בחלקים של פרויקט. אז בנושאים כאלה, כמו מולטימדיה, מי 

 שהיה אמון על הנושא, העריך בחוסר, צריך לקבל איזושהי מסקנה לגבי התפקוד.

 

כן, אנחנו נענינו בצורה מסוימת לבקשה שלך, כבר שמענו אותה.     ים: מר ניר

ובאמת, בתב"רים שתיכף נגיע אליהם, אתה תראה שבכל מקום שבהם מעורבת המועצה, בין אם  

בקרנות, בין אם בהלוואות, כסף מועצתי מעורב, כבר שתלנו את ההערכה הכללית של אומדן 

שתנות, אלא אם כן נגיע לקצה ונבקש לשנות אותה. אז הפרויקט, ההערכה הכללית לא אמורה לה

 זה מופיע איזשהו חסם עליון. מי עוד ביקש לדבר? צפניה?  מבחינתנו, 
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 רציתי לשאול, מה המשמעות של החריגה?    : משה מר צפניה

 

 הערת ביקורת.    גב' כבי שקולניק: 

 

 מה המשמעות של הערת ביקורת?   : מר צפניה משה

 

 י. כב   מר ניר ים:

 

מה המשמעות של הערות ביקורת? יכולות להיות לזה כל מיני    גב' כבי שקולניק: 

משמעויות. כמו להוריד את העניין של הפרס על ניהול תקין, שידרוש מהמועצה, שיקטין את  

ההטבות, הייתי אומרת, במירכאות כפולות, שיש למועצה. אנחנו נחשבים מועצה איתנה, למועצה  

הקלות בדרישות של משרד הפנים. אני לא הכנתי את זה בדיוק, אז אני לא רוצה  איתנה יש כל מיני 

להביא פה... סליחה, אנחנו לא מועצה איתנה, אנחנו מועצה יציבה. אנחנו לא יכולים להיות איתנה,  

 כי אנחנו מקבלים מענק איזון.

שבת מועצה מאוד  חוץ מהעניין של מענק האיזון, שאין מה לעשות, אין ברירה, אנחנו מועצה שנח

חזקה, מאוד אמינה. זה עוזר לנו גם במענקים שאנחנו מקבלים, גם בפניות, במהירות של התגובה, 

אם אנחנו מבקשים הלוואה, אז צ'יק צ'ק אנחנו מקבלים אותה, או כל מיני דברים כאלה, בעיקר 

 ביחסים עם משרד הפנים. 

הזה של ניהול תקין, וחשוב לי נורא להגיע   חוץ מזה, שלי אישית, אני מודה, חשוב לי נורא העניין

למצב של... אי אפשר להגיע לאפס הערות ביקורת, כי אין חיה כזאת, אבל למינימום הערות ביקורת 

 שיש.

עכשיו, הערות הביקורת שקשורות לחריגה בתקציב התב"רים, אנחנו בשנים האחרונות הצלחנו  

י לא אעלה אותו פה, בשביל לא לעורר פה עוד פעם להוריד אותן לאפס, חוץ מיש לנו פרויקט אחד, אנ

דיונים, אבל יש לנו פרויקט אחד שהוא עדיין לא סגור, והוא חורג גדול מאוד בתקציב, אבל אפילו  

ממנו כבר הורידו לי אותו מההערות, כי הוא חוזר כל שנה, ומבינים שצריך איזשהו פתרון יותר  

 רציני. זהו, זה מה שאני יכולה להגיד. 
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 חברים, ניגשים להחלטה לגבי התב"ר הזה. מי בעד?     מר ניר ים:

 

לא הולך להיות, אתם הולכים להציג לנו איזה נוהל, או משהו      מר אמיר פלג:

 למליאה בהמשך, איך זה לא יקרה, או מה אמצעי הפיקוח... 

 

את אם יש לך הצעות בשבילי, אני מוכנה לקבל אותן. אני עושה   גב' כבי שקולניק: 

 המקסימום...

 )מדברים ביחד(  

 

מה זה שיכול לגרום לאנשים, זה לעשות בלתי צפוי מראש, במקום   מר חנניה אווקרט: 

 בלתי צפוי מראש.  40%, לעשות 25%

 

 למה?    מר אמיר פלג:

 )מדברים ביחד(  

 

אנחנו, יש לנו עכשיו את מתן, אחת המשימות שלו היא לעזור לנו   גב' כבי שקולניק: 

 ב אחרי התקציבים.  לעקו

 

כולנו שמענו, כולנו אינטליגנטיים, כולנו לומדים כל יום, כולנו בטח     מר ניר ים:

 לומדים מטעויות, מתקדמים הלאה. 

 

 ניר?   : משה מר צפניה

 

 כן, בקצרה, כי אני רוצה לגשת להצבעה.    מר ניר ים:
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בעצם מבקשים  אם אני מבין נכון, תקנו אותי אם אני טועה,  : משה מר צפניה

 שהביקורת כלפי התב"ר הזה תסתכם במליאה, ולא נעביר אותה הלאה. זה בעצם מה שאנחנו עושים.  

 

 לא, לא, לא. חבר'ה, בואו,     מר ניר ים:

 

 הבקשה שאתה תאשר כדי שלא תהיה חריגה.     גב' דנה אדמון: 

 

ר את תב"ר  מי בעד לאש 563להצבעה, תב"ר חברים יקרים, אני מעלה    מר ניר ים:

 ? ירים את ידו. תודה, מי נגד? תודה רבה, התקבל ברוב קולות. 563

 

 . 563: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

 . אישור תבר"ים. 6

 

 בואו נתקדם.  שאר התב"רים, כמו שאמרתי,    מר ניר ים:

 

קיבלנו החלטה שלא להצביע עכשיו על אף תב"ר. אני באתי על    מר משה טל:

שלא להצביע נגד תב"רים מעכשיו ועד... אני פשוט מאסתי בנושא התב"רים, כשהם לא  החלטה

אושר תב"ר לתכנון דרך מילוט לחבל  2018קשורים לכל מיני רוחות ניהול במועצה. אני אקצר, ביוני 

שלום. שנה וחצי. זה עבר את כל ההליכים, כולל פגישה שנעשתה שאומרת שהכסף הזה רק מיועד, 

 אה החליטה, לצורך התכנון. עד היום זה לא, וכל פעם יש משהו אחר.כפי שהמלי

עכשיו, התשובה האחרונה, יש לי קשר עם המהנדס, שהוא אומר שהוא לא קיבל שום דבר. עכשיו,  

הוא הסביר לי, המהנדס, שאמרו שזה פונה לוועדה המקומית, שאין צורך. ואני לא רוצה עכשיו לפרט 

ני, מבחינה אישית שלי, מתוך דאגה לכך שיהיה לנו מוצא, יום אחד הדרך  מה אני חושב על זה, אבל א

תהיה חסומה, אני עכשיו מצביע בלי שום קשר... לא נגדך, את בסדר. אני פשוט מצביע עכשיו נגד,  
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 ואם זה לא ילך, אני מקווה שעד ש... אני אדע שהתכנון גמור, לא משהו אחר, שהתכנון גמור.  

 

ני אגיד רק שני דברים, קודם כל, כמובן, מי שבעד לאשר תב"ר טוב. א   מר ניר ים:

יצביע בעד, ומי נגד שיצביע נגד, ומי שימנע ימנע, זה בסדר, וכל אחד יעשה את מה שהוא רוצה. יש לנו 

עדיין, איזושהי חלוקה מאוד ברורה בין נושאים שהמועצה יכולה להרים, יכולה לטפל, יכולה לקדם,  

יכול להיות שהם רחוקים ממוטות השליטה שלנו, ואנחנו, מה לעשות, מאוד ו לבין דברים שמבחינתנ

רוצים ויכולים להשתדל, אבל זה רחוק מאיתנו, אנחנו לא יכולים להשפיע, לא תמיד שומעים את  

 , 23דעתנו, לא תמיד מוכנים להקציב לנו אפילו עוד כמה מיליוני שקלים, עוד הרבה לפני כביש 

 

 , 23ש לא כבי   מר משה טל:

 

. לכן, האג'נדה הזאת אני מכבד אותה, כי 232תן לי לגמור. לכביש    מר ניר ים:

אוקיי, אנחנו ברשותכם, אמרת אותה ואני מכבד דעתו של כל אחד, אבל צריך להיות ענייניים. 

מתקדמים לרשימת התב"רים, וכמו שאמרתי לאריק, כבי תיכף תעבור עליהם, אבל בצד שמאל, הם  

טה בשני דפים, אבל בדף הראשון יש גם את סדר היום המתוכנן של כל הפרויקט. מופיעים למ

   בבקשה, כבי.

 

אלף ₪, תקציב של משרד  146שיפוץ מקוואות באשכול,  – 1212תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

, תודה. נגד? 1212הדתות, הרב בחלוקה שלו קבע שזה יהיה לשיפוץ המקווה ביתד, מי בעד תב"ר 

 נמנעים? 

 

 נגד יש.    ר משה טל:מ

 

 נגד אחד.   גב' כבי שקולניק: 

 

 – 146,506, בסך 2019שיפוץ מקוואות באשכול  – 1212: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה
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 עבור יתד 

 

 

תשתיות שדה ניצן לשלב ב', הייתה פה התחייבות   – 1181תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

?  1181. מי בעד תב"ר 2,272,500משרד השיכון, על סך היישוב בעבר, עכשיו הם קיבלו הרשאה מ

 תודה. נגד? נמנעים?  

 

 נגד יש.    מר משה טל:

 

 נגד אחד, סליחה.    גב' כבי שקולניק: 

 

יחידות שלב   45-שדה ניצן תשתיות ל – 1181הגדלת תב"ר : הוחלט ברוב קולות לאשר את החלטה

 משרד השיכון. – 2,272,500-ב', ב

 

מגן, גם שוב התחייבות משרד השיכון, מי בעד תב"ר   – 1203תב"ר   ק: גב' כבי שקולני

 ? תודה, נגד אחד.  1203

 

  משה טל נגד.    מר משה טל:

 

   משה טל נגד הכול.   גב' כבי שקולניק: 

 

₪ על ידי משרד   808,000-הגדלה ב –מגן  – 1203: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 השיכון.

 

בית ספר יסודי, הקטנה של סכום שנובע להצטיידות,   – 1138תב"ר    גב' כבי שקולניק: 
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נדרשנו להעביר את זה מתב"ר אחד לתב"ר השני, אבל לא באותה מליאה, אז הפעם אני מביאה את  

   ?1138ההקטנה, ובפעם הבאה אני אביא את ההגדלה. אז מי בעד תב"ר 

 

 לא הבנתי...    גב' נעמי סלע:

 

לא כל כך משנה, התב"ר הזה, זה באמת פרוצדורות של משרד  זה  גב' כבי שקולניק: 

הפנים. זה דרישות שלהם, אנחנו משחקים פה את המשחק שלהם. אני לא יכולה להביא באותה  

הפעם תביאי רק את ההקטנה, ובפעם  –מליאה, לאותו תב"ר, גם הגדלה וגם הקטנה, אז הם אמרו לי 

 ההקטנה, ובפעם הבאה...  הבאה תביאי את זה. אז אני הפעם מביאה את

זה תקציב ריהוט, שבטעות רשמנו אותו לתב"ר אחד, וצריך להעביר אותו בין תב"ר לתב"ר. זה שני 

 התב"רים של בית ספר, מבחינתנו אין לזה שום משמעות אמיתית, זה פשוט עובר מצד לצד.  

 

 סבבה.    גב' נעמי סלע:

 

 160,456, בסך 22011בית ספר יסודי  – 1138: הוחלט ברוב קולות לאשר את הקטנת תב"ר החלטה

. ₪ 

 

שיפוץ והרחבת נווה אשכול. אנחנו אישרנו בעבר את  – 676תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

. אנחנו עכשיו מגדילים אותו בתרומה של קרן ויינברג, 3,250,000הביטוח לאומי בסכום של 

 ל, אמר שהוא כתב אותם, אב. בתב"ר הזה יש עוד שניים או שלושה מקורות, ניר 1,400,000

 

 לא כתבו אותם, זה מה שאני רואה.    מר גדי ירקוני: 

 

אני לא רואה איפה. הוא דווקא ישב אצלי וכתבנו אותם, זה צריך   גב' כבי שקולניק: 

להגיע לשבעה מיליון. יש פה עוד בערך חצי מיליון וחצי מיליון ממשרד הרווחה, משני מקורות של  

של המועצה. זה צריך להגיע, בסופו של   300אלף ממשרד הפנים, וגם עוד  300משרד הרווחה, עוד 
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   דבר, התקציב המאושר של זה, הוא תקציב של שבעה מיליון, בערך, שקלים.

 

 אלף.   400מבחינתנו, קרנות המועצה, זה יהיה    גב' נעמי סלע:

 

 . 300   מר גדי ירקוני: 

 

 אני מניחה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, יש פה כבר מאה.    י סלע:גב' נעמ

 

 יש פה כבר מאה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 סך הכול.   400אז    גב' נעמי סלע:

 

דרך אגב, אני יכול להגיד, שזה לא הולך לפרויקט החדש, זה הולך    מר גדי ירקוני: 

של כיבוי אש, שאין לו היום להכין את כל מבנה כיבוי האש, המבנה הישן, לשים לו את כל התקן 

 תקן. 

 

יש פה, בהזדמנות הזאת שאנחנו בונים, המטרה של התב"ר הזה, היא     גב' נעמי סלע:

לבנות לתשושי הנפש. אנחנו גם נדרשנו לכמה תיקונים והשלמות בנווה אשכול הישן. אנחנו עשינו את  

 המינימום הנדרש, בשביל לעמוד במסגרת התקציבית. 

ביר, יש לי פה דו"ח מקורות ושימושים מאוד הדוק וקפדני, שאני מאוד מקווה שנעמוד  אני יכולה להע

 בו. 
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חבר'ה, כשהצגנו את הנושא הזה במליאה, אמרתם שאי אפשר     גב' דנה אדמון: 

 להעביר להם כסף, או תרומה, לא זוכרת, היה שם איזה עניין. 

 

 לא, זה בשוטף.     מר גדי ירקוני: 

 

לא, לא, לא, אני מבינה מה שהיא מדברת. יש עוד סכום כסף של ועדת    גב' כבי שקולניק: 

ששם יש לנו בעיה של הרשאה. כי מכיוון שהנכס הוא לא של המועצה, אלא של הסוכנות,   התביעות,

והוועדה הזאת, ועדת העיזבונות, דורשת אישור שהקרקע שלנו, שאנחנו יכולים לעשות שם את 

 ור. ההגדלה, אז אנחנו צריכים איש

בקיצור, עורכי הדין שלנו מתעסקים עם זה כבר המון זה, עכשיו גם גדי, ביקשנו מגדי שיתערב, כי הם  

 סתם לא זזים. זה סכום של עוד חצי מיליון ₪ בערך.  

 

 מיליון ₪. 7-כבי, יש בדף, דף קודם אתם יכולים לראות את כל ה    מר גדי ירקוני: 

 

ה. זה סך הכול, אני יכולה להעביר את דו"ח  אבל לא כתבת מאיפ  גב' כבי שקולניק: 

מקורות ושימושים שיש לנו, במקרה של הפרויקט הזה. יש לנו קבלן זוכה, יש לנו גם סיפור עם  

 אני מאוד מקווה שנצליח להתחיל לבנות בקרוב.   הזכייה של הקבלן,

 

שאלה קטנה, רק שאני אבין, נווה אשכול מיועד לאוכלוסיה    גב' נעמי סלע:

 בוצית, המושבית, גם וגם? הקי

 

 של אשכול.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה אחד הפרויקטים הבאים, לעשות איזה מבנה רציני לכל הדבר הזה.     מר דודי אלון:

 

המבנה שאנחנו בונים עכשיו, הוא פונה לתשושי נפש, לאלצהיימר   גב' כבי שקולניק: 
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 וכדומה. 

 

 עמדות.  11   מר גדי ירקוני: 

 

 ? נגד אחד, 676מי בעד הגדלת תב"ר   קולניק: גב' כבי ש

 

 לא, אין נגד, נווה אשכול יש לי יחס מיוחד.     מר משה טל:

 

 מתרומת קרן ויינברג 1,400,000 -ב 676: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

  

אני רוצה להרחיב פה מעט את הדיבור, בהתייחס   – 1094תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 למכתב. 

 

 . 9000זו תוספת    מר ניר ים:

 

רציתי פה להבהיר, שהתב"ר הזה, זו בסך הכול תוספת של עוד, קודם    גב' כבי שקולניק: 

כל, בתב"רים של משרד התחבורה, תמיד יש מאטצ'ינג מועצה, אין מה לעשות, אנחנו לוקחים  

 אחת. מקרנות המועצה. לפעמים משרד הפנים, אבל רוב הפעמים מקרנות המועצה. זה 

₪, כששוב, הייתה פה כמה שקלים   9000זה, במקרה הזה זה רק הייתה לנו פה תוספת, אבל פה  -2

חריגה. אני בדרך כלל, משתדלת לא להביא את זה למליאה, אבל הפעם לא מצאנו פתרון אחר. אבל 

עוד  סך הכול, זה גם תב"ר שרץ כבר די הרבה זמן וכבר בוצע. בבית הספר החדש קיבלנו תוספת של 

אלף ₪, אז הגדלנו אותו במליאה הקודמת, מי שזוכר, ועכשיו זה צ'ופצ'יק בשביל לסגור אותו,  210

 ? תודה. נגד? נמנעים? 1094לאפס אותו. אז מי בעד תב"ר 

 

 נגד אחד.    מר משה טל:
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 נגד אחד, סליחה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 ₪, מקרנות המועצה.  9468 בסך 1094: הוחלט ברוב קולות לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

 

 אוקיי, תודה חברים.     מר ניר ים:

 

 .  2019. עדכון תקציב 7

 

 , כבי, בבקשה.  2019עדכון תקציב    מר ניר ים:

 

כמו שאלי אמר קודם בצורה נכונה מאוד, אנחנו קובעים תקציב   גב' כבי שקולניק: 

השנה, יש לנו עוד הוצאות ועוד  בהתחלת שנה, על פי מיטב המידע שיש לנו בהתחלת שנה. במשך

הכנסות, ומכיוון שכמו שהסברתי בפעמים הקודמות, במועצה האזורית, תקציב זה לא רפרנס 

להתייחסות, אלא זה אישור לביצוע, אז אנחנו מנסים, אפילו בדיעבד, אין מה לעשות פה, אי אפשר  

 לדעת את הדברים האלה מראש, להביא את זה לאישור המליאה.

שהופץ פה לפני כמה ימים, יש פה גם תוספת של הכנסות, וגם ירידה מי שעבר על הדף הזה, יש פה, 

 בהוצאות, וגם עלייה בהוצאות. 

 

 את יכולה לכוון אותנו לטקסט?    גב' דנה אדמון: 

 

. לא צירפנו דף בנפרד, כי הפעם, להבדיל מהפעמים 24עמוד   גב' כבי שקולניק: 

סעיפים, לא רק באבנים  –מה שאנחנו קוראות, ממש סעיפים הקודמות, עשינו גם קוסמטיקה, 

 הגדולות, אלא גם באבנים היותר קטנות, כי אנחנו נדרשים, על פי הדרישה של משרד הפנים.

במשרד הפנים, התקציב בתוך המחלקה, אני יכולה לשנות, בלי להביא לאישור המליאה. אבל ברגע  
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ות, אז אני צריכה להביא את זה הנה. מה שהבאנו בפעם  שיש לי תזוזה בין מחלקות נוספות, או הכנס

הקודמת, זה היה באמת הדברים הגדולים, הפעם לא היה טעם לעשות פה דף בנפרד. אבל תלמדו 

לקרוא את הדו"ח הזה. כי לפי דעתי, אני הרבה שנים פה מעבירה תקציב, זו הצורה הכי שקופה, הכי 

 צב התקציבי.נכונה, ונותנת את התמונה הכי טובה על המ

כל פירוט יתר הוא רק יבלבל אתכם. אבל, אני אומרת, אני אמרתי את זה קודם ואני אחזור ואגיד 

 עכשיו, שמי שרוצה פירוט יותר גדול, מוזמן לבוא אלינו. יפה ואני, באמת, עד חצי המלכות.

ון עיוותים אז לגבי התקבולים, השינוי המהותי פה זה מיליון ₪ מענק משרד הפנים, שקיבלנו תיק

עוטף עזה, שלא היה בפעם הקודמת, ועוד גידול בארנונה, שאנחנו מאוד מקווים שנעמוד בו, באמת, 

   .8, ותיקון העיוותים שורה 2מיליון ₪. הארנונה זה שורה  263של 

 

 מה זה אומר?   גב' סילביה גרין: 

 

 היא שואלת מה זה אומר.     גב' נעמי סלע:

 

ת, אני אגיד לכם מה זה תיקון עיוותים, זה מענק שפעם היה יש שמו  גב' כבי שקולניק: 

מענק סף, שכל ראש מועצה היה רץ ומתחנן, והחליטו שיותר לא עושים את זה, אלא יש להם מלא  

קריטריונים, שבודקים את הפערים בין הרשויות, ומחליטים כמה לתת לכל רשות. אז הם קוראים  

קודמים שלהם. בגלל זה קוראים לזה תיקון עיוותים, אבל  לזה תיקון עיוותים, שנוצרו בתקצובים ה

 זה השמות שלהם, אנחנו הולכים עם השמות שלהם.

אלף ₪, זה  612, אנחנו רואים בסך הכול תוספת של 24נתקדם, לגבי ההוצאות, אז בהנהלה, בשורה 

כננו אותן  אלף ₪ בפירעון מלוות, נובע משתי הלוואות שלקחנו במהלך השנה, שלא ת 512 -נובע, ה

 בהתחלת השנה. אחת, זה כמובן באישור המליאה, שום דבר לא נעשה ללא אישור מליאה. 

ארבעה מיליון ₪ לאתר דיה, מי שזוכר, ועוד שישה מיליון ₪, שלקחנו לאחרונה בעיקר בגלל בעיה  

 תזרימית שקיבלנו. 

 אז תשאלו.חוץ מזה, יש פה תוספות קצת בהנהלה, ויש קצת הורדות. אם יש לכם שאלות,  

אלף ₪, יש   16ביטחון יש לנו, אנחנו פחות או יותר, שינוי של אלף ₪,  231אז  –מוקד בטחוני עירוני 
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 פה קצת תוספת וקצת הקטנה, זה שינויים פנימיים.  

יש פה ירידה קטנה, חלקה נובעת מעלייה בהכנסות, חלקה נובעת מתקצוב שכר   –מהנדס הרשות 

ם, חשבנו שההוצאה תהיה יותר גדולה, וגם בפעולות יש לנו ירידה, אז ביתר. היו לנו חילופי מהנדסי

   זה דווקא לטובתנו. 

 

 אין פשיעה חקלאית.     גב' דנה אדמון: 

 

שירותים מקומיים, בסופו של  איפה? במתמיד. הלאה, מזרזים אותי.  גב' כבי שקולניק: 

טגית, יש לנו גם ירידה  שנובעת בעיקר מהירידה בהנדסה. ביחידה האסטר 354דבר, ירידה של 

 שנובעת מזה שהעברנו את ה... 

 

 לפעמים הירידה היא בגלל שההכנסות גדלו.     מר גדי ירקוני: 

 

יזמות עסקית עברה, בעצם מי שעושה לנו היום את היזמות העסקית,    גב' כבי שקולניק: 

ך, אני אלך לסך אלף ₪ בשכר. בחינו 150 -, ב77זה מעברים. אז ירדנו. הנה, אתם רואים, בשורה 

 הכול חינוך הגיל הרך,  

 

 אלף ₪?   46 לפני החינוך, כבי, הנגשת קלפיות, מה זה אומר?   גב' דנה אדמון: 

 

 אנחנו, לפני הבחירות הקודמות, נדרשנו לעשות הנגשה בקלפיות.   גב' כבי שקולניק: 

 

 לנכים?    גב' דנה אדמון: 

 

להגיש את זה ולקבל את זה ממשרד לנכים. אבל אנחנו צריכים   גב' כבי שקולניק: 

הפנים, רק שעוד לא ביצענו את ההגשה הזאת, לא ראינו את ההכנסה. אבל אמורה להיות פה הכנסה  

 ממשרד הפנים, לפחות חלקית. אם יש שאלות, תשאלו אותי על הדרך.  
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 שירותים מקומיים,   73יש פה שאלה טכנית, בסעיף   מר רותם בוקסבאום: 

 

 כן?   : גב' כבי שקולניק

 

 125אם אני עושה חישוב נכון. יש בתקציב מילואים א', יש חריגה של   מר רותם בוקסבאום: 

, אני סוכם את המספרים, הם  76, ואחרי זה יש יתרה של 153בנושא תקבולים, בשכר יש ירידה של 

 . 104-. הם מגיעים ל354-לא מגיעים ל

 

אלף   400זה ירידה בהוצאות שכר, זה  ,153זה הכנסות. זה ועוד  245  גב' כבי שקולניק: 

 עליה בפעולות, אתה מבין את הכיוונים?   ₪44, פחות 

 

 לא.   מר רותם בוקסבאום: 

 

 .  73אלף ₪, בשורה  245היה לי גידול בהכנסות של    גב' כבי שקולניק: 

 

 אין נתון כזה.     גב' דנה אדמון: 

 

, תקציב 3,470,000ים א' היה . תקציב מילוא73תסתכלו רגע בשורה   גב' כבי שקולניק: 

 . 3,715,000מילואים ב', הוא 

 

   , יש שם טעות. המספר הנוסף.3595לא,   מר ראובן פרידמן: 

 

... חקלאית, כשזה אושר בתקציב  71יש לי שאלה, כדי הלבין, שורה    מר משה טל:

ים, הם עשו  בשנה שעברה, אני זוכר שאת אמרת, שתדרשו מחבל מעון להגיש דיווח על מה שהם עוש

 את זה? 
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הם עושים את זה, כן. הם מדווחים לנו, אנחנו לא מביאים את זה,    גב' כבי שקולניק: 

 אלף ₪.   200 -אבל הם מדווחים לנו, הם שולחים לנו חשבוניות, או פעולות שהם עשו ב

 

 ואנחנו נוכל לראות מה הם עושים בכסף הזה?     מר משה טל:

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אז תבקש באופן אישי.     ' נעמי סלע:גב

 

 לא, זה לא באופן אישי.     מר משה טל:

 

 כן. אני יודעת, הם במעון, יש להם מחלקה גדולה מאוד של פיתוח.   גב' כבי שקולניק: 

 

זה נושא שנוי במחלוקת, את יודעת את זה כבר כמה שנים. אז אפשר     מר משה טל:

 לבקש את ההוצאות.  

 

 כן, בסדר.   יק: גב' כבי שקולנ

 

 יש לזה קשר באמת לפעילות של המועצה.     מר משה טל:

 

 אני אתקדם,  בסדר גמור.    גב' כבי שקולניק: 

 

עכשיו, שאלה נוספת, אני ראיתי שיש מקומות שהורדתם, נגיד בנושא     מר משה טל:

ם תקציב. ראיתי שבתקציב ספריות הורדתם, יש מינוס, במקומות אחרים הוספתספריות, כספים. 

אני לא, אני בטוח שזה הכול נכון, אבל יש הסבר לכך, באיזה פורום מחליטים להוריד כסף לספריות,  
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 ואיזה פורום מחליט להוסיף? 

 

הספריות, הכסף ירד, כי הן נסגרו. ספריית בית הספר נסגרה,   גב' כבי שקולניק: 

 הספרייה שהייתה בדיונה, נדמה לי, גם נסגרה. 

 

 לא נסגרה.    גב' נעמי סלע:

 

 זו תוצאה, מה שאני מראה פה, זו תוצאה.  השתנה שם משהו בשכר.   גב' כבי שקולניק: 

 

 בדיונה היא לא נסגרה.     מר גדי ירקוני: 

 

אני מראה רק את התוצאה. אני רוצה להגיד שאני מתנצלת, אבל הדף    גב' כבי שקולניק: 

הנהלה, היו לנו עוד כמה תיקונים קלים שאתם קיבלתם, זה הדף שפורסם להנהלה. אחרי הפרסום ל

שעשינו, אז הדף הנכון, הוא הדף שאני מחזיקה ביד, הצבעוני. הפערים הם מינוריים, יש לי פה את 

אלף ₪, שהם לטובת, הקטנו את התקציב. בהסעות תלמידים הוספנו  237האיפוס של הפערים, 

אבל עכשיו, וד כמה דברים קטנים. תקציב ביחס למה שעלה בהנהלה, ובעיקר בהסעות תלמידים, וע

מכיוון שאנחנו צריכים להצביע, בסופו של דבר, על מסגרת תקציב, אז אנחנו נחליט על המסגרת  

 שאני אגיד, מתוך הדף הצבעוני. אוקיי, טוב. 

 אני מציעה, מכיוון שכבר כולם, 

 

 כמה המסגרת, כבי?     מר גדי ירקוני: 

 

ברו על זה אם יש לכם עוד שאלות, המסגרת  המסגרת, בואו תע  גב' כבי שקולניק: 

 אלף.   195,547התקציבית היא 

 

 עשרה מיליון גידול, בערך.     מר דודי אלון:
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מיליון גידול. מי בעד אישור תקציב מילואים בסך   11.600בערך   גב' כבי שקולניק: 

 ? תודה. נגד? נמנעים? תודה רבה.  195,547,000

 

 מתנגד לתקציב הזה. אין אפשרות... נגד יש אחד, אני   מר משה טל:

 )מדברים ביחד(  

 

 חברים, משה, תן להתקדם.    מר ניר ים:

 

 ₪. 195,547,000לסך  2019: הוחלט לאשר ברוב קולות את עדכון תקציב החלטה

  

ניר, זה מופיע בסעיף הבא? הסעיף של ועדת כספים, מופיע בסעיף    מר משה טל:

 הבא שלך, התייעצות? 

 

 לא.    ם:מר ניר י

 

 אז עוד פעם, אני מצביע נגד תיקון התקציב.     מר משה טל:

 

 בסדר.    מר ניר ים:

 

 לא, שזה יהיה ברור.     מר משה טל:

 

 אז הצבעת נגד, זה מסומן.    מר ניר ים:

 

 לא, למה.    מר משה טל:

   )מדברים יחד(
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  ר.חברים, אנחנו מתקדמים, תודה, אבל הסעיף הזה נסג   מר ניר ים:

 

 רצה לדבר, ומשה רצה לדבר.     דובר:

 

 יקבלו. תקשיבו, פיות אני לא סותם. אני נותן לו לדבר בזמן המתאים.    מר ניר ים:

 

 . התייעצות.8

 

סעיף הבא, סעיף שקוראים לו התייעצות, סעיף חדש במחוזותינו. מי     מר ניר ים:

רב ועניינים דומים. חלק מהתשובות   שמתקבל, זה מי שהגיש שאלה, שזו דנה במקרה הזה, בעניין

היא קיבלה ממאיר במידע שהוא מסר, גם שהוא לא ידע שהוא מכוון להנחיות של דנה, ידענו שאת  

 תשאלי, ניתן תשובה.  

 

 רק שאני אמצא את המייל.    גב' דנה אדמון: 

 

 אני אקריא לך אותו, ברשותך.    מר ניר ים:

 

 שאילתא. אז תקריא אתה, זו    גב' דנה אדמון: 

 

 אני אגיד ככה,     מר ניר ים:

 

 נשמח שנכבד את חברי למליאה, שישאל שאלה.     גב' דנה אדמון: 

 

האם יגויס רב חדש, שאלה שנייה   –שאלה ראשונה  –דנה שואלת ככה    מר ניר ים:

האם   –מה המשמעות מבחינת העסקים באשכול, האם יש שינוי בתאריכי ההכשר. שאלה שלישית  –
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 כמועצה, פועלים בנושא. מאיר, בבקשה.   אנחנו,

 

 הוא ענה כבר.     גב' נעמי סלע:

 

 עניתי בלי לדעת שאת שואלת.   מר מאיר יפרח: 

 

 אנחנו נשמות תאונות ממש, בסנכרון מלא.     גב' דנה אדמון: 

 

 אם את רוצה, אני אסביר לך יותר.   מר מאיר יפרח: 

 

 ל רישוי עסקים באמת.  רגע, זה מעלה את העניין ש   גב' נעמי סלע:

 

ההכשר ניתן במרחבים עדיין? מי שרוצה הכשר לשנה הבאה, זה דרך    גב' דנה אדמון: 

 מרחבים. 

 

חבר'ה, זה שאין לנו רב, זה עולה לנו הרבה מאוד כסף, שתהיו     מר גדי ירקוני: 

 הרב עצמו עולה לנו עכשיו.  בעניינים. זה גם 

 

 ברור.    גב' נעמי סלע:

 

אנחנו מטפלים זה, כמו שמאיר אמר, ואני מאוד מקווה שנצליח. גם    קוני: מר גדי יר

אני פניתי ליועץ המשפטי לממשלה, שהוא ינסה לראות מה הוא עושה עם זה. אנחנו מאוד מקווים 

 שאנחנו... 

 

 עכשיו הגענו לצפניה.     מר ניר ים:
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ה הצבעה על  עכשיו, בגלל שזה נעשה ככה כל כך מהר, הייתה פ  : מר צפניה משה

, אבל בסוף בשורה, כמו שהסברתם, שבסוף רואים את  11השינוי, אוקיי? אני רואה שיש שינוי, 

השינוי, אני לא רואה את השינוי, אני רואה אפס. אז אני רוצה, ניתן להבין איך במספרים פה, אני 

 פשוט לא מבין את המספרים, אני לא חשבונאי.  

 

, נובעת מהטורים של התקבולים.  11,682,000של יש פה עלייה   גב' כבי שקולניק: 

התקבולים, זה למעשה מחזור הפעילות של המועצה. כל ההכנסות שלה או מכל הסוגים שיש. אם  

 למי שלא ראה.  199אתה רואה בתקציב, אני בשורה 

  152 -מיליון, ותקציב מילואים ב', ה 182אם אתה רואה בתקציב מילואים א', התקציב שלנו היה 

ון, זה התקבולים. אחרי זה יש לנו את ההוצאות, ההוצאות זה ככה, יש שכר, שוב, תקציב מילי

 מילואים א', ב' והגדלה או הקטנה.

 ?  ₪, שדרך אגב זה הרבה מאוד, סליחה 1,380,000אז בשכר, אנחנו רואים שיש לנו פה הגדלה של 

 

 כמה עובדים?   מר חנניה אווקרט: 

 

 מצגת, זה אני אציג... התקנים וה  גב' כבי שקולניק: 

 

 תלושים כל חודש.  750המועצה מוציאה סדר גודל של    מר ניר ים:

 

 מזערי.   מר חנניה אווקרט: 

 

בסדר, לא משנה. ואחר כך יש לנו את התקציב של הפעולות. מה    גב' כבי שקולניק: 

כה להיות  שאתה רואה בסוף, אחרי הפעולות, זו בעצם השתתפות המועצה. השתתפות המועצה צרי

 אפס, הכנסות פחות הוצאות, זה מאוזן. ולכן אתה רואה את זה באפס, אתה מבין?

 )מדברים ביחד(  

 



 אזורית אשכולמועצה 
 25.11.2019שני  מיום, מליאהישיבת 

 

 93 
 

 עוד מאמץ קטן, נעמי, רוויטל, בבקשה.    מר ניר ים:

 

אם זה לא במקום, ואפשר יהיה לדבר על זה בפעם הבאה, אז אין   גב' רוויטל דג'אווי: 

ייעור הביטחוני,  אם אפשר ככה, בקצרה, על העניין הזה של ה בעיה מבחינתי. רציתי לשאול את גדי, 

שהוחלט לעשות בבתי הספר. קודם כל, להגיד שאני מאוד שמחה שהעניין הזה, באמת, עלה ויטופל  

קודם כל, איך נבחר שזה, מכל   –וקיבל התייחסות מהירה. אבל מה שמטריד אותי קצת, אחד 

 מהשיטות, הוחלט שזו השיטה העדיפה. השיטות, אני לא יודעת מה, לא מיגון, אבל

כי הרי זו שיטה שבעצם משתמשים בה על כל מיני צירי תחבורה, שאי אפשר לראות, אם ברגע מסוים 

יש עליו תנועת כלי רכב, או אין. פה האזור הוא אזור סטטי, זאת אומרת, יש שעות הגעה של ילדים,  

ירי ישיר לשם, אפשר דרך העצים לכוון ו...   יש שעות איסוף. לא צריך לראות בשביל להחליט לירות

אז גם אם יש קצת, אם איזה תובנות אולי, שאני לא מודעת אליהן, לגבי למה נבחר דווקא ייעור, ולא 

נגיד הקמת סוללת, או הקמת איזה חוצץ ממש.  אם זה משהו זמני, מיידי, ואם יש כן תוכנית לעשות 

 שם משהו בנוסף? 

 

, אני אגיד על כל הנושא הזה, שבכלל, הנושא של הנ"ט לכיוון  תראו   מר גדי ירקוני: 

האוטובוסים, הוא מאוד מאוד גבולי, ובמרחק, שבעצם, מהאמצעים שיש היום, לא מגיע לבית הספר. 

 בית הספר הוא לא ב...  

 

 זה לא מדויק, זה לא מה שאני קיבלתי...     גב' נעמי סלע:

 

המרחק  לתי. חבר'ה, אני קיבלתי. לעומת זה, אני, זה מה שאני קיב   מר גדי ירקוני: 

 מפה לגבול, דרך אגב, מבתי הספר.   5700הוא 

המחשבה הייתה גם עד איפה אנחנו ממגנים אותנו, והאם אנחנו ממגנים את עצמנו לדעת או לא,  

והאם זה נכון לשים סוללה, ומה זה אומר כלפי החינוך שלנו לילדים, וכל הדברים האלה, על אף... 

 הסיכון או אין סיכון שיש, ומהו הסיכון.  מת ולעו

האיום הביטחוני, הוא החלטה של בעצם לעשות משהו שהוא גם יהיה משהו שלא יראו את  
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האוטובוסים, שלא יראו מתי הם נוסעים שם, מתי הם עומדים שם, אחרי שהם קצת יגדלו, העצים. 

נאדות, או דברים כאלה. זה לא מצד שני, באמת לא לעשות איזה שהן חומות, או להביא הנה בטו

 אמור לעצור את הטיל עצמו, זה אמור לא להראות, שלא יראו כש... 

 

 ... שאני עושה טעות נוראית שאני שולחת את הילדים שלי לשם.    גב' נעמי סלע:

 

 תראי,    מר גדי ירקוני: 

 

ת עם אני קטונתי מלהיות עם דרגות על הכתפיים, אבל כשאני מדבר   גב' נעמי סלע:

אלופי משנה, הם אומרים לי שזו סכנת נפשות להקים את בית הספר איפה שהוא נמצא, ובטח לשים  

 שם את תחנת ההסעות.  

 

 אז אני רוצה להגיד לך, שגם לחיות פה זה סכנת נפשות. אני לא,    מר גדי ירקוני: 

 

שולחים  אבל יש סטנדרט מסוים שבו אנחנו צריכים לעמוד, וכשאנחנו    גב' נעמי סלע:

 את הילדים שלנו למקום הזה, אנחנו צריכים לשולח אותם במטרה שהם הולכים למקום בטוח.  

 

 יש פה עשרה יישובים של המועצה שלך, שגרים צמוד לגבול.    מר גדי ירקוני: 

 

אבל אין שום קשר בין זה לבין זה, הם במצב קשה, וגם בתי הספר     גב' נעמי סלע:

 במצב לא פשוט.  

 

 אז לא מסתירים,     ירקוני: מר גדי 

 

אנחנו לא עושים פה עכשיו מי יותר קרוב לגדר. אני לרגע לא מזלזלת     גב' נעמי סלע:

 כולנו מגיעים לשם,   במצב הקשה שהם נמצאים. אבל, יש פה דבר שהוא נוגע בכולנו, הילדים של
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 יש סתירה בין המידע...    גב' רוויטל דג'אווי: 

 

ו מסכנים אותם בשעות מסוימות. כשאני פניתי למורג, ואני ואנחנ   גב' נעמי סלע:

למה מראש שמתם את תחנת ההסעות במקום הזה, לא הייתה לו תשובה. לא הייתה לו   –אמרתי 

תשובה, גם כשביקשתי אישור מגורם צבאי. ושוב אני מבקשת, אישור מגורם. אתה, האוגדונר אישר  

 את המקום? 

 

 היינו בונים ככה תחנה?  בוודאי, מה   מר גדי ירקוני: 

 

אז תן לי אישור מהאוגדונר, הוא אומר שאין שום סכנה לפגיעה    גב' נעמי סלע:

 בתחנה הזאת. הוא לא מוכן לתת את האישור הזה.  

 

 הוא לא יהיה מוכן, אף אחד לא יהיה מוכן.     מר גדי ירקוני: 

 

 הוא לא מוכן לתת את האישור הזה,    גב' נעמי סלע:

 

 אין מסמך, חבר'ה,     ירקוני: מר גדי 

 

קודם כל לא הייתם צריכים להקים את תחנת ההסעות במקום הזה,    גב' נעמי סלע:

כבר עשיתם את הפאדיחה? תמגנו אותם, ובטח לא נשים את גדר ההפרדה, שכשיש צבע  –דבר שני 

טובוסים והיה  אודם, הם ירמסו אחד את השני. הבת שלי הייתה בדיוק באותו אירוע, כשהם עלו לאו

שם ירי של פצמ"רים. למה עכשיו הבן שלי יצטרך, בעתיד, לעבוד את אותו אירוע? אני לא מבינה את  

 זה. 

 

 בסדר, מה?   מר גדי ירקוני: 
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זה לא בסדר. זה לא בסדר, ואתה אמון על הביטחון ואתה אמור לתת    גב' נעמי סלע:

 את התשובות האלה.  

 

 אני נותן.    מר גדי ירקוני: 

 

 אתה לא.     גב' נעמי סלע:

 

רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו, אם אנחנו מצפים שמישהו ייתן    גב' יהודית מימון: 

מסמך כזה, אנחנו לא נקבל אותו לעולם. אבל מה שאני כן מציעה, בגלל שהנושא הזה כן בוער, 

י במליאה הבאה, להביא  בבית הספר, באמת אולוהנושא הזה קרוב ללב של כולנו, כי לכולנו יש ילדים 

לכאן נציג של ביטחון. זה לא שאנחנו לא סומכים על מה שאתה אומר, אבל כן היינו רוצים לקבל 

איזושהי סקירה. אנחנו כחברי מליאה, לא כולם מומחים בביטחון, רוצים לשמוע איזושהי סקירה.  

 תר רגועים בעניין הזה.  באמת, כמו שאתה אומר, על המרחקים ועל הסיכונים, כדי שנהיה גם קצת יו

 

 אם זה לא בטווח של ... ישיר.    מר יובל בר:

 )מדברים ביחד( 

 

חבר'ה, זה קיבל אישור. עכשיו, כל אוגדונר שתביאי היום הנה, יגיד    מר גדי ירקוני: 

 תקימי חומה, למה שהוא רוצה לצאת ידי חובה. אני חושב שהדבר הכי חשוב, חבר'ה,   –לך 

 

רגע, סליחה, נושא כל כך חשוב וכולכם עוזבים? זה באמת לא לעניין.     גב' נעמי סלע:

 סליחה, עם כל הכבוד.  

 

אני חושב, אני אומר לך, אני יודע, כמו שהיום לא משחררים לנו את    מר גדי ירקוני: 

שטחי האש, בגלל שהם לא רוצים לקחת אף סיכון, אפילו שאין שם סיכון, ככה כל מי שתביאי,  
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 חון, חוץ ממי שאישר לך לבנות את בית הספר ככה, ואישרו לך,  מכוחות הביט

 

 אפשר לקבל את חוות הדעת שאישרה?     מר אמיר פלג:

 

בוודאי. מה זה? קיבלנו, כל המיגון, חבר'ה, כל המיגון שם נעשה לפי    מר גדי ירקוני: 

 הוראות פיקוד העורף.  

 

 ספר.  אני לא מדברת על המיגון של בית ה   גב' נעמי סלע:

 

 לא, גם תחנות ההסעה.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני מדברת על תחנות ההסעה, על המיקום שלהן.     גב' נעמי סלע:

 

 חבר'ה, אתם יודעים...     מר גדי ירקוני: 

 

 , כשהילדים כולם מגיעים לבית הספר?  7:10גדי, מה אם יש ירי בשעה     גב' נעמי סלע:

 

 מה קורה?    מר גדי ירקוני: 

 

 מה קורה? אתה יודע בדיוק מה קורה.    נעמי סלע: גב'

 

 אבל מה קורה אם האוטובוס בצד השני? מה, את מפחדת מאיזה פצ...    מר גדי ירקוני: 

 ומה קורה אם אני הולך לתקן עמוד חשמל ונופל עליי הפגז? זה אותו הדבר.  

 

 לא, אתה לא מדבר על אותו הדבר.    גב' נעמי סלע:
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 זה אותו הדבר.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא אותו דבר.     גב' נעמי סלע:

 

שלב ראשון, בבקשה, הסיכון המיידי והכי קל לפתור אותו כרגע,    גב' דנה אדמון: 

שבעיניי, הוא היחיד כרגע שרלוונטי, זה הנושא של הגדר. יש גדר שמפרידה בין הרכבים לבין 

 התחנות, 

 

 חבר'ה,    מר גדי ירקוני: 

 

 שנייה, אני אסיים.     גב' דנה אדמון: 

 

 סליחה.    מר גדי ירקוני: 

 

והגדר הזאת, אם יש צבע אדום ברגע הזה, אף אחד בחיים לא יספיק     גב' דנה אדמון: 

 להגיע למיגוניות.  

 

 הם ירמסו אחד את השני.     גב' נעמי סלע:

 

הגדר הזאת, אני לא יודעת מה מטרתה, אבל אפשר לפתוח בה    גב' דנה אדמון: 

ים, אפשר כל כמה מטרים לעשות מעבר, זה הדבר האופרטיבי הראשון שאפשר לעשות בעניין  פתח

 שניות למיגונית.  15 -זה ליקוי שצריך לפתור אותו, כי אי אפשר להגיע בהזה. זה ליקוי. 

 

 שניות, זה פחות מעשר.  15זה לא    גב' נעמי סלע:

 

שם מיגוניות, בגלל, בואו לא כל  הולכים להוסיף –תקשיבו רגע, א'    מר גדי ירקוני: 
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אחד מאיתנו, אני אומר גם על עצמי, לא רק עלייך, נהיה מומחים. לא למיגון, ולא לבטיחות בדרכים. 

בנו, תאמינו לי כששמו את התחנות האלה וכששמו את הגדר הזאת, הייתה דילמה גדולה, מה עדיף,  

יכים לעשות מעקף, או הסכנה היומיומית  אם יהיה צבע אדום, אם הילדים יוכלו לרוץ, או יהיו צר

 שיקרה שם, שיעבור בכל מקום.

ויש צוות וקיבל, אתם יכולים להגיד החלטה, שלפי דעתך, או דעתי לא נכונה, אבל עובדה שהוא חשב  

אחרת. וקיבל החלטה, שהגדר הזאת, היא חשובה לבטיחותם של הילדים, שלא יכולים לרוץ מצד 

 גם על חשבון הריצה הישירה למיגונית הזאת.  לצד וכל מיני דברים כאלה.

מצד שני, אני לא יודע אם כבר הגיעו שתי המיגיוניות, יש תכנון לשים שם שתי מיגוניות, בצד ההוא,  

שיהיה יותר קל להגיע. אבל בואו, באמת אני חושב, אנחנו חברי מליאה, אנחנו כל אחד עם עמדתנו  

ללכת ולעשות שם חומה של ארבעה מטרים גובה, שמונה  ודעתנו, גם צריכים... תראו, הכי קל לי 

 מטרים גובה מבטון, צמוד להסעה של הילדים. 

אני לא חושב שזה נכון, לעומת הסיכון שיש, בתור זה שאנחנו כן חיים פה. עצים זה משהו באמצע.  

, עכשיו, אנחנו נפסיק ללכת בין הטיפות, ולא נסכן סתם, ומצד שני, אמר ראש ממשלה חכם מאוד

 בואו לא נמגן את עצמנו לדעת, ובואו, לא כל אחד מאיתנו, מפני שמחר יכול להיות אירוע. 

 

 הם ירו על אוטובוס תלמידים בשער הנגב, זו לא הנפצה.   גב' רוויטל דג'אווי: 

 

זה לא אותו הדבר, זה לא אותו מרחק. זה לא אותו מרחק, זה לא     מר גדי ירקוני: 

ומר לכם, תקשיבו, בואו לא כל אחד מאיתנו, אני מאוד מבין את הדאגה. אותו סיכון. חבר'ה, אני א

אני לא מטשטש את זה, אבל אני אומר עוד פעם, כמו שאני, את יודעת, באים לשר התחבורה ובכוונה  

, מחר מתים שם שני ילדים על מצפונך. אי אפשר 232תרחיב את אתה לא אם תקשיב,  –אומרים לו 

 ת.לקבל ככה החלטות חשובו 

תעשי פה חומה, מפני שהוא רוצה להיות כסתח   –אני אומר לך שהיום אוגדונר מאוגדת עזה, יגיד לך 

 מכל הכיוונים.  

 

 זה מעולה.     דובר:
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לפי דעתך. לפי דעתי, בתור ראש מועצה, שצריך גם לקחת אחריות     מר גדי ירקוני: 

נכון. אם בית הספר הזה היה קילומטר,  כבדה, אני אומר, אני שוקל עד איפה זה נכון, ואיפה זה לא 

אתה צודק, בוא נשים   –והיה לו באמת כל הזמן היו רואים את עזה שם, כינון ישיר, אז הייתי אומר 

 פה, כמו בכרם שלום. 

ויש, אני לא אומר שבכלל הסיכוי הוא אפס, יש איזשהו אחוזון שזה יכול לקרות,   5.70אבל בגלל שזה 

 אתה צריך לחשוב, איך אתה רוצה לחנך ולתת את החופש לילדים שלך.  אבל באחוזון הזה, עכשיו  

 

גדי, אני מסכים עם דעתך, אני גם חושב בדיוק כמוך, אין למגן לדעת,    מר דודי אלון:

אבל שאלה, האם אתה צריך לקבל את ההחלטה לבד? גודל האחריות הזאת, או שזה נושא שאתה  

להגיד, מליאת המועצה אסטרטגית החליטה שאנחנו עושים  יכול להביא אותו לאיזשהו דיון מעמיק ו

 עצים, וזו ההחלטה שקיבלנו, ואנחנו עומדים מאחוריה בדבר הזה. 

או שפתאום נבין, שאני ואתה פה חושבים לבד, וצריך לשים מאחורי העצים חומה. יכול להיות שזה  

 לא לפתחך בלבד ההחלטה הזאת. 

 

אני אתן לך תשובה. המועצה, בכל נושא ברשותכם, בשמו של גדי    מר ניר ים:

הביטחון, המועצה יש לה זכות מלאה להחמיר את הוראות מערכת הביטחון. עכשיו, מי שמחליט על 

זה, לא רק בעניין הזה, גם באותו בוקר שאולי בספק ככה או בספק אחרת, שמערכת הביטחון אומרת  

אני עוצר,  –קום באותו בוקר ולהגיד שהיא מאפשרת נסיעה חופשית בכבישים, יכול ראש המועצה ל

 אוקיי? זאת זכותו.  

יכול לא זאת אומרת, אם המערכת הביטחונית אומרת כך צריך, כך או אחרת, אז ראש המועצה 

לא צריך. עכשיו השאלה שלו אומרת האם להחמיר או לא,   –המערכת הביטחונית אומרת להקל בזה. 

 והשאלה היא לפתחו.  

 

 י שואל, האם זה צריך להיות רק על כתפיו?  ואנ   מר דודי אלון:
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אני דנתי בזה עם כמה מנהלים במועצה, לא קיבלתי החלטה לבד. היו     מר גדי ירקוני: 

כמה דעות, את זאת החלטתי לקבל. אני אומר, עוד פעם, לא כל החלטה צריכים להביא למליאה. אני 

בוא תשים פה   –פונית להגיד לאוגדונר אומר לך עוד פעם, חבר'ה, שיהיה ברור, היה לי הכי קל מצ

 מטר גובה, מפני שזו הייתה ההצעה שלו.   6בטון 

 

 מבחינתו, הוא לא מאר לך מחר בבוקר אני מקים לך חומות עפר?    גב' נעמי סלע:

 

 הוא אמר, אם אתה רוצה, אני מקים לך.     מר גדי ירקוני: 

 

 הוא אמר את זה.     גב' נעמי סלע:

 

תקשיבי מה אני אומר לך, אני אומר, הוא אמר לי, אני לא אחייב     מר גדי ירקוני: 

אני מקים לך. אני אומר לך עוד פעם, אנשי הצבא, הם לפעמים הולכים   –אותך, אבל אם אתה רוצה 

גם יותר מדי בטוח, לפי דעתי. ואני אומר לך, איך דודי אמר? אתה לקחת את זה לבד? הלא בסוף  

 כבדה, האחריות היא עליי. אחריות 

 

אבל אני לא רוצה שאף אחד מחר בבוקר ייפול עליו אסון. הילד האחד     גב' נעמי סלע:

 שחס וחלילה...  

 

 את צודקת,    מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא שווה את זה.     גב' נעמי סלע:

 

את צודקת. אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, משהו לא     מר גדי ירקוני: 

נו לקיים לימודים בשגרה, ופתאום קם החמאסניק המטומטם וירה ופגע לפה ולא זה, החלט

באוטובוס בצומת אקים, מה אז נגיד? למה הקמנו לימודים? למה עשינו את זה? אנחנו צריכים, אני  
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 אומר עוד פעם,  

 

 זה יכול לקרות.     גב' נעמי סלע:

 

 זה יכול לקרות.     מר גדי ירקוני: 

 

 כול לקרות.  בטח שזה י   גב' נעמי סלע:

 

אנחנו צריכים, אני חושב, וזאת חוכמה של מנהלים, לא להיות    מר גדי ירקוני: 

 פזיזים. 

 

 אבל גם לא להיות מקלים.    גב' נעמי סלע:

 

ולא להיות מקלים, אמרתי, חשבנו על זה הרבה. את יודעת מה? אני     מר גדי ירקוני: 

לי מלחמה גדולה על העצים האלה, שעוד לא גם לא ידעתי אם עצים זה חובה, ותאמיני לי, יש 

 הצלחתי לשתול אותם.  

 

 לפני שאנחנו מתפזרים, מילה אחרונה של דנה ותודה רבה וערב טוב.     מר ניר ים:

 

בהמשך לדיון הביטחוני הזה, אני רוצה להודות מעומק הלב, על הדרך    גב' דנה אדמון: 

 , המכילה, המקצועית. שבה נוהל הסבב האחרון, על קבלת ההחלטות המהירה

 הדרך שבה הועברו מסרים לציבור בצורה תדירה, היה מופתי. באמת,  

 

 תודה רבה.    מר גדי ירקוני: 

 

 ההפוגות ביישובים, הכול עבד נהדר, חד וחלק.      מר דודי אלון:
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 __________________ 
 גדי ירקוני

 המועצהיו"ר 

__________________ 
 ניר ים

 המועצה מנכ"ל
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 ריכוז החלטות
 

למחליפה זמנית בצוות כוח אדם של המועצה, עד שיוסדר סופית מילוי ברקאי מירב  מינוי אישור

 השורות בכל ועדות המועצה שכרגע חסרות. 

 

למחליפה זמנית בצוות כוח אדם של ברקאי מירב  מינויה של: הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 ועדות המועצה שכרגע חסרות.  המועצה, עד שיוסדר סופית מילוי השורות בכל

 

 הרכב צוות החינוך המועצתי.אישור 

 

 : הוחלט ברוב קולות לאשר את הרכב צוות החינוך המועצתי, ללא קביעת יושב ראש.החלטה

 

 
 . 12#2019. אישור פרוטוקול מליאה מס' 2

 

 . 12#2019: הוחלט ברוב קולות לאשר פרוטוקול מליאה מס' החלטה

 

 . . ועדים מקומיים 4

 

 : הוחלט ברוב קולות לאשר את תקציבי חמשת היישובים כמפורט לעיל. החלטה

 

 .  563. אישור תב"ר 5

 

 . 563: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה
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 . אישור תבר"ים. 6

 

  – 146,506, בסך 2019שיפוץ מקוואות באשכול  – 1212: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 עבור יתד 

 

יחידות שלב   45-שדה ניצן תשתיות ל – 1181לט ברוב קולות לאשר את הגדלת תב"ר : הוחהחלטה

 משרד השיכון. – 2,272,500-ב', ב

 

₪ על ידי משרד   808,000-הגדלה ב –מגן  – 1203: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 השיכון.

 

 160,456, בסך 22011 בית ספר יסודי – 1138: הוחלט ברוב קולות לאשר את הקטנת תב"ר החלטה

. ₪ 

 

 מתרומת קרן ויינברג 1,400,000 -ב 676: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

 ₪, מקרנות המועצה.  9468בסך  1094: הוחלט ברוב קולות לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

 .  2019. עדכון תקציב 7

 

 ₪. 5,547,00019לסך  2019: הוחלט לאשר ברוב קולות את עדכון תקציב החלטה

  

 


