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ן למליאה . קיבלתם זימו16/2019ערב טוב, אנחנו במליאה מספר    מר ניר ים:

 מליאות. זה לא מעט. 17, שתהיה ממש יום לפני סוף השנה, אז אולי יהיו לנו 17מספר 

לסיים, גמר ההצגה של דברים על התקציב, וקבלת החלטה לתקציב  הפעם, אנחנו למעשה רוצים 

. כשלמעשה, במליאות האחרונות, זאת המליאה השלישית בסדרה, שאנחנו מדברים על תקציב 2020

2020. 

ספו, כמובן, לאורך שלושה השבועות האלה, שבועיים וחצי, נוספו כמובן חומרים, אבל חומר נו

זה עמוד הבסיס שאנחנו, למעשה, מדברים עליו בסופו של דבר, עליו נקבל את ההחלטה, בסך הכול 

בהשוואה לתקציב   2020-נפל באמצע, תתעלמו ממנו. שזו, למעשה, הצעת התקציב ל 6, 7-ו 3,4,5

. בסופו של דבר, כל הדיון יתכנס לארבעת הדפים האלה, ובסופם, אנחנו נבקש לאשר  2019-שאושר ב

 ₪. אז זאת השורה התחתונה. 203,884,000תקציב של 

למעשה הסרנו מסדר היום את כל הסעיפים שהיו מתוכננים, בכל זאת באה כבי  אני מבקש, למרות ש

תב"רים. אנחנו, לקראת ארוחת הערב,  עם מצוקת תב"רים קשה מאוד, ומבקשת להעביר אי אלו 

את המליאה אם להעלות את הסעיף הזה לסדר היום ולדון בו היום, או לדחות את הדיון. אם  נשאל 

שמונה תב"רים, שככל שאנחנו עוסקים בהם, אנחנו לא   –נקבל החלטה שכן, נדון על אותם שבעה 

אז ברשותכם, מבחינתי אפשר  יכולים או מסוגלים, אסור לנו לדחות את קבלת ההחלטה עליהם.

 להתחיל את הדיון. 

 

 2020גמר הצגת תקציב . 2

 

אנחנו קצת שינינו את סדר הדוברים, אבל האגפים הם אותם אגפים,     גב' רננה גומא:

 אז אנחנו נתחיל במרכז הקהילתי. 

 

 לא נתחיל עם המרכז הקהילתי, כי מיכל חולה.     מר גדי ירקוני: 

 

 פה.  היא   גב' רננה גומא:
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 באמת? איפה היא.     מר גדי ירקוני: 

 

 למרות שהיא חולה.     גב' רננה גומא:

 

 וואו.    מר גדי ירקוני: 

 

זה פה והיא פה, אנחנו נתחיל עם המרכז הקהילתי ונשחרר אותה    גב' רננה גומא:

 הביתה. 

 

 חשבתי כבר להתקשר לבית חולים לברר מה המצב שלך.    מר גדי ירקוני: 

 

חבר'ה, אני רק רוצה להגיד שמכיוון שמדובר באשתי, וזה כרוך      ר פלג:מר אמי

 בניגודי עניינים, שתהיה בריאה. 

 

 אין פה שום ניגוד.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני לא רוצה אחרי זה שיהיו דיבורים, עדיף.     מר אמיר פלג:

 ***מר אמיר פלג יוצא מהישיבה*** 

 

ב... חשוב לי כן להבהיר. המרכז אעשה את זה  אני מתנצלת שאני   גב' מיכל פלג:

. למרכז הקהילתי יש הנהלה, 40%הקהילתי הוא עמותה מעין עירונית, שהמועצה יש לה בעלות של 

החברה   20%-נציגי ציבור ו 40%מועצה,  40%שבנויה שליש מועצה, שליש נציגי ציבור, סליחה 

הם עובדי מועצה, שליש נבחרי ציבור ושליש מתוך נציגי המועצה, בהנהלה, בעצם שליש  למתנ"סים. 

 נציגי ציבור שאינם חברי הנהלה ואינם עובדי ציבור, שנבחרו על ידי המליאה, בסדר?

נבחרי הציבור בתוך הנהלת המרכז הקהילתי, הם מאיר וגדי, שהוא יושב הראש גם של עמותת 
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 המרכז הקהילתי אשכול.  

נכ"ל המועצה, וליאורה אלפרן, שהיא מנהלת אגף  עובדי המועצה שחברים בהנהלה, הם ניר ים מ

שירותים חברתיים, ונציגי הציבור שנבחרו על ידי המליאה הקודמת, היו בעצם, הרציונאל היה  

לבחור נציג אחד מכל שני היישובים הגדולים ביותר במועצה. אז יש נציג אחד מהיישוב בארי, נציג  

 אחד מהיישוב עין הבשור. 

יגי הציבור, יש, כמובן, נציגות גם מהקיבוצים, גם מהמושבים, גם נשים, גם  של נצ 40%-במקביל, ב

גברים, גם בטווח גילים, ואני גם אשמח לשלוח לכם את כל החומרים, אם אתם רוצים, לראות מי 

 הנציגים. אבל יש למרכז הקהילתי הנהלה. 

רו בדרכנו, אני מראש  בעצם, סיימנו שנת פעילות ראשנו של המרכז הקהילתי, ועם כל האתגרים שנק 

של המרכז הקהילתי.   2020-מתחילה בהתנצלות, כי אנחנו עדיין לא אישרנו את תוכנית העבודה ל

. הבקשה היא הוספה  2019 -ולכן, מה שאני מציגה לכם, זה קודם כל שתראו את התקציב שנעשה ב

בין אם ההחלטה אלף ₪, שאני אסביר גם עבור מה הם מבוקשים לשנה הזו, ואני לגמרי א 200של 

שלכם תהיה אישור התקציב בהתניה שבינואר תקבלו תוכנית עבודה מפורטת, ותקבלו תוכנית עבודה 

 מפורטת, של כל אחד ואחד מהתחומים.  

 אז זה, כבר אני אומרת, בתור הסתייגות בשביל ההתחלה.

, As isצה, , כשהתחומים שעברו אלינו מהמוע2018בעצם, המרכז הקהילתי התחיל לפעול בספטמבר 

הם תחום התרבות, תחום הצעירים, תחום מדור ילדים ונוער, כל החינוך החברתי וגם כל החוגים  

והספורט והפנאי. כל הקייטנות שזה חלק מהעניין הזה וצהרונים וכו' וכו', שזה משהו שאנחנו 

 מרכזים. 

כי בסופו של דבר, הסעיפים מאחוריי, הם סעיפים שהם מספרים, אבל כן חשוב לי לדבר על מהות, 

למה הוקם מרכז קהילתי? מרכז קהילתי הוקם כי יש צורך ביצירה של תפיסה קהילתית רחבה, וכי  

להיות אנשים יותר ויותר  בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על מגמות עולמיות, אנחנו הופכים 

ים להיות קהילה עם  באירופה כבר יש שרים לענייני בדידות, ובסופו של דבר, אם אנחנו רוצ בודדים.

איכות חיים טובה, קהילה עם חוסן, אנחנו צריכים להיות קהילה עם התנהלות בריאה. ולכן, בסופו 

של דבר, המהות של מרכז קהילתי אשכול, עם כל התחומים שציינתי, בסופו של דבר, כולם צריכים 

ילה שלנו, להתנהל  לפעול בשביל לכוון לזה שאנחנו מייצרים פלטפורמות והזדמנויות עבור הקה
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כקהילה בריאה, לתת לאנשים הזדמנות להוביל, להיות משמעותיים, להרגיש שייכים, להרגיש שהם  

 מחויבים לאיזו משימה משותפת שלנו באשכול. 

כך שאני יכולה לדבר על חוגים, כן? אבל אם ילד מגיע לחוג והוא בודד, והוא לבד שמה, ובעצם לא 

שלו, לא המדריך, אז לא השגנו את המטרה שלנו. ואם יש ילדים שלא  רואים אותו, לא חברי הקבוצה 

יכולים להגיע לחוגים, והם ילדים שקופים בקהילה שלנו, אז לא השגנו את המטרה שלנו.ואנחנו 

עשיר ביותר באירועי תרבות. אבל  יכולים לעשות אירועי תרבות נהדרים בקיץ, ובאמת היה לנו קיץ

גישה שאנחנו בכלל לא נגענו בצרכים התרבותיים שלהם, וכקהילה אם יש קבוצה באוכלוסיה שמר

 פה, אנחנו לא מגיעים אליהם, אז פספסנו משהו, בסדר? וזה, בעצם, מה שחשוב לי להגיד.

מרכז הצעירים צריך לפעול בשביל למשוך עוד צעירים לפה, ושאיכות החיים של הצעירים תהיה  

 יל ממה שעושים פה.נהדרת, ושהצעירים גם ירתמו ויהיו חלק פע

אם יש התכווננות אחת שמאוד מאוד חשוב לי כן להגיד שאנחנו מתכווננים, במיוחד כקהילה שחיה  

באזור עם שגרת חירום מתמשכת, זה הנושא של יזמות חברתית. כי בעצם, כל דבר ודבר שאנחנו  

 עושים, מכוון לזה שבסופו של דבר, היוזמות יצמחו מהשטח. 

ה, זה חלק מהמדדים שלנו להצלחה. ככל שאנחנו נראה בכל שנה ושנה, גם אנחנו מזמנים את ז

בפניכם, מה הן היוזמות שצמחו מהשטח, ואנחנו הגבנו אליהן, ולא יזמנו אותן, אנחנו לא רוצים  

 אנחנו נותנים שירות לתושבים, אלא אנחנו עובדים עם התושבים.  –לבוא בגישה של 

יונות נהדרים, אנחנו צריכים להתחבר לידע ולמה שקורה בשטח.  יש לנו תושבים מדהימים, יש לנו רע

אני אתן דוגמא קטנה, בני הנוער, שבאנו בתחילת הפעילות שלנו, ומאוד ניסינו לעשות אירועים לנוער 

עושים כי אתם  –והנוער פשוט לא הגיע. אז כששאלנו את הנוער, למה הוא לא מגיע, אז אמרו 

די, ולא לילדי תיכון. ובאמת, כל העניין הוא לבוא עם הנוער ולשמוע  פעילויות שמתאימות לילדי יסו

 מה הנוער רוצה, ולהתחבר אליו במקום שהם רוצים. 

בחנוכה הקרוב, אנחנו הולכים להתחיל לעשות פרויקט מדהים של יוזמות של נוער, שהם הולכים  

והם הולכים להתנדב  הנוער פועל למען אחרים, נוער פל"א, –לעשות כל מיני... פרויקט שנקרא 

בעל"ה נגב, הם הולכים להתנדב בבתי חולים, כי זה הרעיונות שצמחו מהם, ואנחנו מתחברים 

 אליהם. 

אז דיברנו, אני יכולה לדבר על הנושא של ילדים ונוער, כל תפיסת העולם של חינוך חברתי. המשימה  
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החינוך, איך אנחנו   עים לקריית, הייתה בעיקר לראות איך אנחנו מגי2019-הגדולה שעמדה לפתחנו ב 

מייצרים בקריית החינוך, אחרי בית הספר, איזשהו מערך חינוך חברתי כולל. איך אנחנו מוודאים  

שבני הנוער שלנו, בהמשך למסגרת המאוד מהודקת שיש להם בזמן החינוך הפורמאלי, אחרי 

 הצהריים באמת הם מעורבים.

מעט ולא פעילים, גם בתנועות הנוער אין לנו מספיק בני אנחנו רואים היום בסקרים, שהם לא. שהם כ

נוער שפעילים בתנועות הנוער, ואנחנו רוצים לצמצם את זה. גם לתעל אותם לפעילות לתנועות 

 הנוער, אבל גם לתת להם מסגרות משמעותיות אחרות.

מה אחת מהמטרות המרכזיות שלנו, זה בעצם לראות כל תושבת ותושב, ולייצר עבורם פלטפור

משמעותית. אחד מהדברים שעשינו השנה, זה קודם כל כמסגרת, לבוא גם לתושבי החלוציות ולהגיד 

אנחנו, יחד איתכם, הולכים לחשוב איך אנחנו יכולים לתת לכם שירותים. אם בעבר היינו   –להם 

 לא, אנחנו –מעדיפים שהחלוציות יקבלו איזשהו תקציב ויעשו למען עצמם, היום אנחנו אומרים 

 חלק מקהילה אחת. אנחנו והחלוציות פועלים ביחד. 

פתחנו תוכנית מדהימה של נוער להט"ב, שאנחנו נתנו להם בית, ואנחנו מנסים לייצר עבור נוער 

להט"ב, של הקהילה, כולם יודעים מה זה להט"ב? כן? סליחה. מסגרת שהיא בטוחה, אנחנו עובדים 

 יחד עם נופי הבשור בפרויקט הזה. 

 

 עם החלוציות, נכון? זה בשת"פ    אהרון: מר אלי 

 

יש גם שם, הם לא טועים בסטטיסטיקות. אבל לא נכנס לזה עכשיו.     גב' מיכל פלג:

מה עוד אני יכולה להגיד לכם? בתחום של התרבות, אני חושבת שראיתם עוד פרויקט, פרויקט כמו 

היא בעצם, אנחנו באמת נותנים פרויקט האמנים, אפרופו יוזמה חברתית מקומית שהתחברנו אליה, ו

 70-את כל הקרדיט ליזמות המקומית של האמנים, שגילינו שיש באמת המון אמנים, למעלה מ

 אמנים חזותיים באשכול. 

דיברתי על המרחב אחרי בית ספר שאנחנו רוצים לראות אותו כמרחב הוליסטי, ואני רוצה לדבר רגע  

 .2020-גדולה מבחינתנו, לשנה הבאה, ל גם על העבודה בתוך היישובים, ועל המשימה ה

עולם כלפי האיזון, במה אנחנו   אחת המשימות שהיו לנו השנה, זה להתחיל לייצר איזושהי תפיסת
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כמו  עובדים ברמה הרשותית, וכמה אנחנו עובדים בתוך היישובים. למשל, שנקרה בדרכנו פרויקט 

ה', בחרנו לא -לא לילדים בכיתות ד' וחוג לכל ילדה וילד, שנותן חוגים מסובסדים כמעט באופן מ

לעשות את החוגים האלה ברמה הרשותית, אלא דווקא להיכנס לתוך היישובים. לחזק את המקום  

 של העבודה בתוך כל יישוב ויישוב. 

יצאנו בפרויקט מדהים, לאחרונה, של שבתה, קבלות שבת נודדות בין יישובים, שכל יישוב מארח את 

יישובים שביקשו ואחת לשבועיים הם מארחים קבלת   14זה הצלחה נהדרת. כל הקהילה, באמת יש ל

שבת ביישוב אחר. ובאמת, הרבה אנשים מגיעים מיישוב ליישוב, זה מאוד הוכיח את עצמו, גם  

בעיקר אחרי הסבב, אבל גם ממש, ביום שישי האחרון, היה בישע ושבועיים לפני זה הייתה בכרם  

 שלום גם הצלחה נהדרת. 

י חושבת שזו אחלה הזדמנות לדבר מפה על המשימה לשנה הבאה. אנחנו כן מבינים שיש לנו אבל אנ

פער אדיר בין היישובים, בפלטפורמות הקהילתיות בתוך היישוב. אנחנו מבינים שלא כל יישוב יכול 

להכיל או לנהל, או להתנהל, בשביל לתת לקהילה המקומית את המענים הקהילתיים  

 האופטימאליים. 

, היינו רוצים כן להציג לכם, לגבש, לעשות איזשהו מיפוי, שבסופו  2020 -נו חושבים שלקראת, בואנח

להתחיל כבר איזושהי פעולת הטמעה, של איך אנחנו יכולים  יהיו איזה שהן המלצות קונקרטיות, וגם 

 לצמצם פערים ביישובים שאין להם.

וצים לבוא ולפתח תוכניות עם הנוער, אנחנו אנחנו רואים עם הנוער, זו הדוגמא הכי טובה, כשאנחנו ר

יכולים לשפוך תקציבים אדירים על פעילות של נוער. אבל אם אין לנו גורם בתוך היישוב, שיתעסק  

הנער הזה, או הנערה הזו צריכים עזרה, צריכים התייחסות   –עם הנוער וירתום את הנוער, ויגיד לנו 

 . ניוטרלפר על אחרת, אם אין לנו את זה, אנחנו נמשיך לפר

, כשאני אומרת אנחנו, זה לא רק מרכז קהילתי אשכול והצוות  2020ולכן, אנחנו מבינים שלשנת 

הנהדר שיש לי, זה הכול בתוך חשיבה משותפת עם אגף שירותים חברתיים, ואגף חינוך, איך אנחנו 

ה בתוך כל יישוב יכולים במענה כולל רשותי, לוודא שיש לנו פלטפורמה טובה לנוער, ובכלל לקהיל

 ויישוב.

אלף ₪ התוספת שאנחנו מדברים לשנה הבאה,  200אז אלו המשימות. אם אנחנו מדברים על מה זה 

בעצם יש לנו מתקנים חדשים שנפתחים השנה. גם מגרש כדורגל סינטטי, שכבר התחיל לפעול. גם 
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ות הרבה יותר גבוהות  מרכז אמנויות, שהחצי הראשון שלו עומד להיפתח. יש לזה משמעויות תקציבי 

אלף ₪. אנחנו מבינים שכולם פה צריכים, כל האגפים, נרתמים לאיזושהי התכווננות אחרת  200-מ

 כלפי התקציב, גם עם ה'אין ממשלה' שיש לנו בשנה הבאה. 

 

 עם בלי ממשלה.     גב' רננה גומא:

 

 עם ה'אין ממשלה', שיש לנו בשנה הבאה.     גב' מיכל פלג:

 

 כן.    מא:גב' רננה גו

 

ולכן אנחנו מבקשים, בגלל המצב הזה, כן לאשר את תוספת התקציב     גב' מיכל פלג:

 הזו. ועוד פעם, בהסתייגות, כל עוד אנחנו נציג לכם את התוכנית. 

 

 מיכל, זה לשוטף?     גב' נעמי סלע:

 

 מה?    גב' מיכל פלג:

 

 זה לשוטף.    גב' נעמי סלע:

 

, כן. מגרש הכדורגל הסינטטי, צמוד לניצני, בין אולם סביון  זה בשוטף   גב' מיכל פלג:

 של הכדורעף, ומגרש הכדורגל, אצטדיון הכדורגל לבין ניצני נפתח שם.  

 

 ולמה זה תחת המרכז הקהילתי?   מר איתי ציפורי: 

 

כי כל המתקנים הם באחזקת הזה. וגם, יש אימונים שם של     גב' מיכל פלג:

 אמנות, גם על מגרש הכדורגל הסינטטי.  מתהקבוצות, הקבוצות גם 
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 אוקיי.  מר איתי ציפורי: 

 

כל מתקני הספורט, לא העברנו אותם בשמות, ולא על הקרקע למרכז    מר גדי ירקוני: 

 הקהילתי, אבל הם אחראיים על כל התחזוקה והאחזקה של כל מתקני הספורט של המועצה. 

 

 התקציבים יושבים אצלנו.    גב' מיכל פלג:

 

 ספריות, בתחום שלכם?     מר משה טל:

 

ספריות בשלב זה לא בתחום שלנו, הן תחת אגף החינוך. אבל אנחנו    גב' מיכל פלג:

 עובדים בשיתוף פעולה מלא. 

 

 למה מבטלים ספריות?  –אז אתם לא הכתובת לשאלה    מר משה טל:

 

ה שאתה מעלה את לא. זה גם לא נכון, אני חייבת להגיד. אני מניח   גב' מיכל פלג:

 הנושא של ספריית הדיונה, 

 

 רואה את זה בתקציב.  אני    מר משה טל:

 

אני אומרת, מבטלים ספריות, אני יודעת שיש איזושהי שמועה    גב' מיכל פלג:

שמתרוצצת על ביטולה של ספריית הדיונה, אז אני כבר פה בשביל להזים את השמועה, זה לא נכון. 

נכיחים את הספרים כמה שיותר במרחב הציבורי, ואיך אנחנו הופכים את  יש כן שיח איך אנחנו מ

הספרייה בדיונה, לספריה שהיא רלוונטית הרבה יותר עבור התושבים. אבל כל שיח פרקטי שיהיה 

 בעניין, יהיה בשיתוף הציבור. את זה כבר אמרתי,  
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יב של בינתיים הורידו כאן כמה עשרות אלפי שקלים אבל מהתקצ   מר משה טל:

 הספרייה בדיונה.  

 

חושבת שצריך להיכנס לזה עכשיו, כי זה בכלל  אני לא יודעת, אני לא   גב' מיכל פלג:

 לא נכון. אז... 

 

אנחנו עורכים דיונים, ובדיוק היה דיון, מיכל הייתה, חשבנו שהיא...     מר גדי ירקוני: 

עה היה אצלי דיון על הספריות בכלל,  לא חשבנו, היא באמת לא מרגישה טוב, דחינו את הדיון. לפני ש

ועל הצורך בכמות ספריות וכמה צריך במועצה. כשנגמור את הדיונים, אנחנו נקבל בזה הכרעות. אבל 

עוד לא קיבלו שום החלטה, על שום סגירה נוספת של ספריה. יכול להיות שנקבל החלטות כאלה  

 ואחרות ב...

 

 אתם...  כולל הסעיפים שמופיעים כאן.   מר משה טל:

 

הסעיפים שמופיעים פה, הם מספיקים לתחזוקת הספריות כמו    מר גדי ירקוני: 

 שצריך. 

 

 מה שנשאר.    מר משה טל:

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 מורידים, אני חושב.     מר משה טל:

 

 למעשה, אתם אחראיים על כל המתקנים של הספורט.   : אדוארד קוברסקימר 

 

 כן.    גב' מיכל פלג:
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 , זה למועצה. על יד מרדכי, זה נכנס  : אדוארד קוברסקימר 

 

 נכון.    גב' מיכל פלג:

 

 והוא נראה כמו מזבלה אחת גדולה.   : אדוארד קוברסקימר 

 

אדוארד, אני לא יודעת אם זה מגרש של המועצה, בכל מקרה, אנחנו     גב' מיכל פלג:

לנו איזה משאב, ובגלל כמות התושבים עובדים על הבאת משאבים, גם לתקן את זה. כמעט היה 

בחבל שלום, לא עמדנו, בדרום המועצה, סליחה, לא עמדנו בתנאי הסף. אנחנו עובדים על זה, אני  

 בקשר, אנחנו עובדים על זה, שתדע, בסדר? גם הדיונה שהוקצתה, זה גם חלק מהמתקנים שלנו.  

 

 ם. בכלל צריך להרחיב, אין כבר שם מקו  : אדוארד קוברסקימר 

 

 זה נכון.    גב' מיכל פלג:

 

 יש חוסר.   : אדוארד קוברסקימר 

 

את המשאבים למגרשים  מנסים להביא אנחנו מודעים לזה, ואנחנו    גב' מיכל פלג:

 ליד. 

 

 מיכל, מה זה מעורבות חברתית?   מר איתי ציפורי: 

 

ת העולם,  זו תפיס –מה זה מעורבות חברתית? מעורבות חברתית, א'    גב' מיכל פלג:

 אתה שואל פה מבחינת הסעיף. 
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 כן.   מר איתי ציפורי: 

 

אוקיי, תודה שאתה שואל. המעורבות החברתית שפה בסעיף,     גב' מיכל פלג:

מורכבת משני תחומים, בסדר? תחום אחד, זה המשרד לשוויון חברתי, בסדר? תקציב ספציפי, 

ענת חן, רכזת מעורבות חברתית  –ו רכזת ייעודי, שהוא התחיל לפעול בשנה שעברה, בסדר? שיש לנ

 ותקציב למעורבות חברתית. 

הקול קורא שיצא לאחרונה, פרויקטים בין דוריים, שבעצם, עוד פעם, מזמנים את התושבים לדחוף  

לכיוונים מעניינים שונים. חלק נוסף של התקציב, זה תקציב מתקציבים נוספים שהגשנו בקולות  

ו, לעודד ולאפשר מעין קולות קוראים קהילתיים, שיזמנו עוד פעם את קוראים, וגיוס כספים שהבאנ

 התושבים ליזום, ולתת להם בעצם משאבים לעשות את זה.

למשל, השנה היה לנו פיילוט מדהים, עם המשרד להגנת הסביבה, שנבחרו שלושה פרויקטים, מתוך 

בתי, ובאמת הצלחה נהדרת  עשרה שהגישו, כל פרויקט קיבל עשרים אלף ₪ לביצוע מיזם חברתי סבי

 ואנחנו מקווים את המודל הזה לשכפל בעוד כל מיני מיזמים חברתיים.  

 

 מיכל,   מר רותם בוקסבאום: 

 

 כן?    גב' מיכל פלג:

 

השנה לא הצליחו לפתוח חוג שחיה לילדים. יש תוכניות שנה הבאה,   מר רותם בוקסבאום: 

 ותקציב לזה? 

 

א הבעיה, זה במסגרת התקציבים. הקושי היה, באמת, התקציב הוא ל   גב' מיכל פלג:

בלמצוא גורם שיכול להיות המאמן, המוביל של החוג. לצערנו לא מצאנו. ברגע שנמצא, אנחנו נשמח 

לפתוח את זה. אני כן רוצה להגיד שכן הצלחנו לפתוח חוגי מדעים שונים, מגוונים, וגם את זה עדיין 

 ע בנקודה חשובה, שלא הצלחנו, לצערי,  מחנכים גם את הציבור, אבל אתה נוג
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 אבל מה שאת אומרת, בעצם, שזו לא בעיה תקציבית,   מר רותם בוקסבאום: 

 

 לא,    גב' מיכל פלג:

 

 אלא בעיה פרסונאלית.    מר רותם בוקסבאום: 

 

   לא בעיה תקציבית. כן?   גב' מיכל פלג:

 

 .  00,00014,7עשיתי חשבון שסך כל ההוצאות זה    מר דני ברזילי: 

 

 נכון.    גב' מיכל פלג:

 

 מיליון,  5,300ואני רואה, מקורות המועצה, זה    מר דני ברזילי: 

 

 נכון, כמעט...     גב' מיכל פלג:

 

 כלומר, כל ההפרש, הוא ממקורות חוץ? את יכולה טיפה לפרט?    מר דני ברזילי: 

 

, בתקציב, את הפירוט  כן. אני יכולה גם להגיש לכם, בסופו של דבר   גב' מיכל פלג:

 מה המקורות. אבל חלק מגבייה, בסדר? מהמשתתפים, השתתפות משתתפים.  

 

 אוקיי.    מר דני ברזילי: 

 

וגם פילנתרופיה קצת, אבל בעיקר גבייה   וגם ממשרדי ממשלה.   גב' מיכל פלג:

 הם.  ומשרדי ממשלה שותפים, בסדר? קולות קוראים שאנחנו מגישים ופרויקטים שאנחנו חלק מ
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 טוב.    מר גדי ירקוני: 

 

 סליחה, רצית גם אתה לשאול?    גב' מיכל פלג:

 

 לא, הוא שאל בדיוק מה שאני רציתי לשאול.    מר אריק דניאל: 

 

 אנחנו רוצים להודות למיכל.    מר גדי ירקוני: 

 

 לכשתהיה תוכנית מסודרת, אם יהיה אפשר גם...    מר אריק דניאל: 

 

 ו את זה גם לפי אגפים ומחלקות. תקבל   גב' מיכל פלג:

 

 להראות את זה גם באיזושהי צורה שנוגעת בכל המקורות, וכל ה...    מר אריק דניאל: 

 

 בשמחה.    גב' מיכל פלג:

 

 לפחות הצטלבות של הזכויות,   מר אריק דניאל: 

 

אתם גם תקבלו את זה לפי תחומים, מבחינת יעדים שנתיים. בסדר    גב' מיכל פלג:

 עוד שאלות?   גמור.

 

 הם עובדים? שנה?  אני רוצה להגיד משהו, כמה זמן   גב' רבקה בן ארי: 

 

 שנה.    גב' מיכל פלג:

 

אז קודם כל, אני מברכת על העניין הזה, למרות שהמעורבות שלי היא    גב' רבקה בן ארי: 
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שחסר, זה  מאוד נמוכה בסיפור. ושאלתי פה הורים, אז הם מעורבים והם יודעים והכול בסדר. מה

 תוכנית של התוכניות שישנן לאנשים מבוגרים, לא משנה, לא למבוגרים, אלא בכלל. באולם וכו',  

 

 כן, כן.   גב' מיכל פלג:

 

הבא יש שזה יהיה משהו לטווח ארוך. ולא משהו, פתאום, בשבוע   גב' רבקה בן ארי: 

אתה יודע מתי יש ואיך. זה חסר,  מופע, או בחודש הבא יש מופע. זה לא משהו כמו תוכנית מינויים, ש

 זה נופל כזה... בלי הכנה מוקדמת. 

 

 אוקיי.    גב' מיכל פלג:

 

 אם אפשר.   גב' רבקה בן ארי: 

 

 אוקיי, חבר'ה, יש משהו?    מר גדי ירקוני: 

 

 ... שזה נשלח מעכשיו לעכשיו.    גב' מזל ערוסי:

 

 יש לי זכוכית מגדלת.    גב' רבקה בן ארי: 

 

 שאלה חשובה ותודה.     לג:גב' מיכל פ

 

 מה השאלה?    מר דודי אלון:

 

רונית שאלה שאלה על הנושא של הילדים של החינוך המיוחד, ובכלל     גב' מיכל פלג:

השנה מינינו גם איש צוות שאמון, בין השאר, על  –אני חושב שהאוכלוסייה עם הצרכים המיוחדים 

ם אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים בקהילה, בפעילויות  יצירת תוכנית, על שילוב של גם ילדים, אבל ג
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בכלל. אנחנו כבר עושים התאמות, אנחנו עשינו התאמות ביום העצמאות האחרון, שיהיה יום  

 עצמאות נגיש ומונגש.  

החוגים האחרונים, של החוג לכל ילדה וילד, יש לנו ילדים כל אחד עם הסיפור שלו, שאנחנו מנסים  

נו עובדים עם הרווחה, ועם יעל כספי באגף חינוך, בשביל לפנות להורים  לקלוט כמה שיותר. אנח

אנחנו פה בשביל לעשות כל התאמה נדרשת, בשביל ילדים עם צרכים מיוחדים. ואם  –האלה, להגיד 

צריך, גם לפתוח חוגים ספציפיים, מותאמים לילדים עם צרכים מיוחדים, נהדר. אבל גם אפשרות  

 נייה היא על הפרק. השילוב, וגם האפשרות הש

אנחנו מאוד רוצים בפברואר, למרות כל עומס האירועים וההתרחשויות שיש פה, עם דרום אדום, זה  

מן חודש ארצי של מה שנקרא, פברואר יוצא מן הכלל. לשים את הנושא הזה, ברמה הקהילתית, על 

 ראש שמחתנו, ולהתייחס לסוגיה הזו, ולהעלות אותה לסדר היום הקהילתי.  

 

שאלה אחת, מיכל. יש, או יהיו מתישהו, נתונים שבעצם מראים מה    ר דודי אלון:מ

היו אחוזי התפוסה בחוגים, לפני שיצאו למהלך הזה במרכז הקהילתי, לבין היום? יש איזה שהם 

 מעקבים? ניתן לראות את זה? 

 

אלא , בשנת הפעילות לא תשע"ט, 2018-כן. אני יכולה להגיד לך שב   גב' מיכל פלג:

, כשעדיין אין 1100ילדים שהשתתפו בחוגים. היום אנחנו מדברים על  870-הקודמת, תשע"ח, היו כ

 ילדים.  1300 -לנו את ילדי חוג לכל ילד שנרשמו. זאת אומרת, אני מניחה שאנחנו נגיע ל

 

 תודה.    מר דודי אלון:

 

 המשתתפים, כי יש גם מבוגרים בחוגים מסוימים.     גב' מיכל פלג:

 

אני רוצה להעלות את הנושא שאנחנו דנות בו כבר כמה חודשים,    גב' מזל ערוסי:

 עדיין לא הגענו לשום מסקנה. 
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 נכון. לדיון, לא הגענו לדיון.   גב' מיכל פלג:

 

דנו, אבל לא. אני רוצה לברך על הפעילות שנערכת במופת, ממש. אבל     גב' מזל ערוסי:

ים חדשים. ויש איזושהי תחושה של מה אנחנו עושים. ועל זה כבר מופת סגרו את שעריהם בפני נרשמ

 דיברנו. אבל בינתיים,  

 

 רק בצוחר, או בכל המקומות?    מר דני ברזילי: 

 

 סליחה?    גב' מזל ערוסי:

 

 בצוחר, או בכל המקומות?    מר דני ברזילי: 

 

 אני מדברת על ההצלחה של מופת צוחר.     גב' מזל ערוסי:

 

 צוחר.    זילי: מר דני בר

 

 –אבל המקומות האחרים לא פתוחים גם לאנשים שהיום אומרים    גב' מיכל פלג:

 אני רוצה להצטרף למועדון. 

 

היום אי אפשר להצטרף למופת צוחר, ויש הרבה אנשים שצריכים את     גב' מזל ערוסי:

 זה. 

 

 כי אין מקום?     מר דודי אלון:

 

 של תקציב, אין הצדקה לפתיחה.   זה לא ענייןכן.    גב' מיכל פלג:
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 מי מתקצב את זה?    מר דודי אלון:

 )מדברים ביחד(  

 

 זה אצל ליאורה ברווחה, זה לא פה בינתיים.     מר גדי ירקוני: 

 

 אבל אני כן אגע,     גב' מיכל פלג:

 

מי שמנהל את זה זו מיכל, ישבנו עם ליאורה, אבל בלי מיכל לא עשינו    גב' מזל ערוסי:

 דבר ולא התקדמנו, כבר עברו מעל חודשיים, מאותה ישיבה, כי מיכל לא הייתה. שום 

 

 נכון.    גב' מיכל פלג:

 

 בואו לא נגלגל את הכדור לליאורה.    גב' מזל ערוסי:

 

לא, לא, אני אומרת, הפתרון של מופת הוא אצל ליאורה, אבל פה    גב' מיכל פלג:

ינים שמופת לא יפתח נוסף, וצריך פתרון קהילתי. ואני נדרש פתרום שהוא לא מופת, כי אנחנו מב

לא טיפלנו בזה עדיין, זה לא בסדר ואנחנו אכן נדרש לעניין   –לגמרי לוקחת על עצמי ואני אומרת 

 הזה, ואני מקווה שבעוד חודש וחצי, אנחנו נוכל להגיד שכבר יש לנו כיוון שהוא מוסכם, בסדר?  

 

 כל.  טוב. תודה למי   מר גדי ירקוני: 

 

 צריך לתקצב את זה, אבל, בצורה...    גב' מזל ערוסי:

 

 מזל, מיכל מרגישה לא טוב, בואו נשחרר אותה.     גב' רננה גומא:

 

 לא, לא צריך לשחרר אותי.    גב' מיכל פלג:
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 אם ככה את מציגה כשאת מרגישה לא טוב...    גב' רננה גומא:

 )מדברים ביחד(  

 

של סדרי עדיפויות, יתוקצב. אני אומרת לך. ואם צריך זה עניין    גב' מיכל פלג:

 להביא מקורות חיצוניים, נביא גם מקורות חיצוניים, בסדר? תודה.  

 

 תהיי בריאה. טוב, בוריס?    גב' רננה גומא:

 )מדברים ביחד(  

 

בפתיח, כמה מילים על האגף עצמו, בעצם על השינוי שאני כבר עשיתי   מר בוריס נמירובסקי: 

נו, שזה גם... בתוך האגף עצמו. אני, בעצם, כבר סיימתי סבב היכרות, הייתי בכל היישובים,  חלק ממ

פגשתי את כולם, חלק מאותם אנשים נמצאים כאן, והצגתי את הדברים, אבל בכל זאת אני אחזור.  

  דרום, כמו שאמרתי.  –יש רכז של צפון, רכז של דרום. האזור של המועצה מחולק לשני אזורים, צפון 

רכזי פרויקטים אמורים להיות מעורבים בכל הפרויקטים של ההנדסה, חלק מהשינוי שכבר התקיים  

 בעצם, שאגף הנדסה מעורב בכל פרויקט, מתחילת התכנון, עד המפתח. 

רכז תכנון סטטוטורי, רכזת תכנון סטטוטורי, שהיא מנהלת את כל התב"עות שבנוהל רשויות, וגם כן  

יישובים, שזה נוהל רשויות, ועוד כשמונה   11יר של משרד השיכון. בעצם, אנחנו מעורבים בתכנון יש 

 יישובים ש...

 

 בוריס, תסביר מה זה נוהל רשויות.    גב' רננה גומא:

 

נוהל רשויות, זה כספים שהמועצה קיבלה, שהיישובים קיבלו לתכנון    מר בוריס נמירובסקי: 

ועצים, וניהול ישיר של משרד השיכון, זה תב"עות, שהמועצה מנהלת את מנהלי הפרויקטים והי

 יישוב מול משרד השיכון.  

לפניי, עד כמה שאני יודע, אישרו לבד את המנהלת עם משרד השיכון. היום אנחנו נכנסנו בפנים, כול  
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 הדיונים אנחנו נמצאים בכל הדיונים ובכל ההחלטות, גם בנוהל רשויות וגם ניהול ישיר. 

 

 ל? מזה שאתם... מה ההבד   גב' נעמי סלע:

 

יש למועצה יותר אפשרות לעזור ליישוב, בתוכניות, וככה היא יותר    מר גדי ירקוני: 

מעורבת מההתחלה. השיטה שלקחנו אחרי שהנוהל הראשון שעבד דרך משרד השיכון, לקח  

ועשר שנים, אנחנו מקווים שבנוהל הזה, אנחנו רואים שבינתיים זה מצליח, שייקח   13לתב"עות 

 זה... וזה אידיאלי. הלאה, תמשיך. פחות שנים.  הרבה

 

עוד רכז אחד, שזה בעצם סוג של מחלקה בתוך האגף, שזה מחלקת   מר בוריס נמירובסקי: 

ארבעה חודשים, קיבלנו עוד שני   –אחזקה שבתוכה יש שלושה אנשים. השנה קיבלנו, לפני שלושה 

חשמל ועובד אגף שהוא רכז אחזקה.   –עובדים נוספים, אחד עובד אחזקה השני גם עובד אחזקה 

 בעצם, 

 

 סליחה, אפשר להוסיף שמות?     מר אמיר פלג:

 

 אפשר, אני בכוונה לא הוספתי שם, אני יכול.    מר בוריס נמירובסקי: 

 

 חבר'ה, היו לנו פה דיונים נפרדים, אז אל תשכחו. בואו תנו לו,    מר גדי ירקוני: 

 

 ה מי.  לא, להכיר מי ז    מר אמיר פלג:

 

שמות? כן. בבקשה. רכז אחזקה זה ישוע, תחתיו יש גם עובד חדש, גיל   מר בוריס נמירובסקי: 

שזהו החשמלאי של האגף. רכזת תכנון סטטוטורי דליה, שבתאי גיל ושבתאי, שבתאי הוא רכז אזור 

חר דרומה,  דרום, עידו בוסקילה רכז אזור צפון, אוקיי? צפון זה מבארי עד גוש צוחר כולל, מגוש צו

 שבתאי. 
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 אוקיי, זה שמות שמכירים כבר הרבה שנים.     מר משה טל:

 

כן. ישוע, אמרתי, ישוע הוא רכז אחזקה, זהו. ואיילת, בעצם, היא    מר בוריס נמירובסקי: 

 מזכירת האגף ואריאלה, סליחה, כמובן, חצי יום ישבתי איתה. 

 

 ניסיתי להבין.  אריאלה,   גב' כבי שקולניק: 

 

  52 -בהנדסה, בכן, אריאלה היא חשבתי האגף. זה אגף ההנדסה.   וריס נמירובסקי: מר ב

אלף. יש פה בפנים ארבעה רכבים, זה לא כל הרכבים, זה ארבעה רכבים   100בעצם, הגדלנו בשכר 

, בעצם הפסקנו לעבוד עם כל מיני גורמים  168 -שקשורים להנדסה ופעילויות, אנחנו הקטנו ב

לי פרויקטים, פרילאנסרים. עכשיו זה נופל על התב"ר עצמו, זה בתוך חיצוניים, שזה מנה

 הפרויקטים, בגלל זה, זה ירד מכאן.

בהכנסות, גדל קצת, בגלל שיש לנו את הצוער, בעצם זה משרד הפנים, פלוס תיקים שאנחנו מוכרים 

 במכרזים לקבלנים. שקף הבא.

נוסף. והנדסת אחזקה, סליחה, שכחתי את   במים, בעצם אין שינוי. בתוך המים, בשכר, יש רכב אחד

משה, שהוא אחראי מים וביוב. הוא גם יחסית חדש, פחות או יותר באותה תקופה התקבל לאגף.  

זהו, מים וביוב אמרנו, לא השתנה שום דבר. אגף ההנדסה,   אחראי מים וביוב, תחתיו כל מנהלי ה... 

 ות ירד בעצם, זה לא התעדכן יפה, נכון?  בתוך השכר רכב אחד, שכר לא השתנה, פעילוי –אחזקה 

 

 מה?   גב' יפה בוקובזה: 

 

לא התעדכן כמה שנים, עד כמה שהבנתי, שזה בעצם ירד פה... בגלל    מר בוריס נמירובסקי: 

 זה פה יש ירידה.  

 

 ירידה בהכנסות, כי?    מר איתי ציפורי: 
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 בהכנסות,   מר בוריס נמירובסקי: 

 

 ות פנימיות.  זה הכנס  גב' כבי שקולניק: 

 

 הכנסות פנימיות.    מר בוריס נמירובסקי: 

 

 לא היה מנוף.      דוברת:

 

 לא, גם היו הכנסות מהמנוף, היה לנו מנוף שהיה יוצא... וגם,   גב' יפה בוקובזה: 

 

 כל מיני חיובים,    מר בוריס נמירובסקי: 

 

פר. כל מיני גופים  ההנדסה עושים, לכל מיני גורמים, מחלקות, בתי ס  גב' יפה בוקובזה: 

 קשורים במועצה, אז יש חיוב פנימי השנה.  

 

 סכום אפס.    מר גדי ירקוני: 

 

אני צריכה, ברשותך, גם להגיד עוד משפט. מה שבוריס מציג פה, זה    גב' כבי שקולניק: 

טיפה בים. אם אתם זוכרים את מה שדיברנו בפעם הקודמת על הרכב התב"רים שהמועצה עושה, אז  

 העבודה...  זו בעצם 

 

 לא, זה מה שאני...    מר בוריס נמירובסקי: 

 

 גנבתי לך את המילים? אני מתנצלת.   גב' כבי שקולניק: 
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 לא, הכול בסדר. פשוט אני, יש פה באמת המון המון המון פרויקטים,    מר בוריס נמירובסקי: 

 

 רשימת הפרויקטים.    גב' כבי שקולניק: 

 

אין לזה מספיק זמן, אבל פחות או יותר אני אעבור. דיברנו  המון זה,   מר בוריס נמירובסקי: 

על מים וביוב, ששכחתי להציג את משה, משה זוהר. אז יש לנו שדרוג תחנות שאיבה, של בעצם  

ארבעה פרויקטים, בבני נצרים, נווה, יבול, פריגן ושדה אברהם. שדרוג תחנות שאיבה, הפרויקט כבר 

קווי ההולכה, קווי סניקה, שזה גם כן שלושה פרויקטים שהם  בביצוע. יש פרויקטים שזה, בעצם, 

, בדיוק ברבעון  2020-בביצוע. אחד מהם בביצוע לגמרי, ושני פרויקטים הם אוטוטו בביצוע ב 

 הראשון. כרגע נמצאים הפרויקטים האלה בהיתרים, בכל מיני שלבים.  

ד נפתחים, אוהד, ישע, בני  עוד פרויקטים שקשורים למים וביוב, שוב. שדרוג תחנות שאיבה, ית

 לכניסה לאתר רבעון רביעי, אוקיי? הלאה.נצרים ושלומית. שזה נמצא בתכנון. צפי 

אלף ₪  800-פרויקטים של אגף אחזקה, אני אעבור על הגדולים, שזה בעצם שיקום דירות בסופה, כ

ביישובים צמודי   ביטחון. החלפת גופי תאורה ל400 -ו 400, שזה מחולק לביטחון ומשרד השיכון 400

 אלף ₪. 870גדר, פלוס תלמי יוסף, שזה גם כן פרויקט די גדול, לאחזקה, כן? הכול יחסי, 

פרויקט, סוג של  1,200,000פרויקטים של מרכיבי ביטחון, גם כן, יש מתוך הפרויקטים הגדולים 

של הביטחון.   פרויקט, זה לא בדיוק פרויקט של אחזקה, פשוט הרכז ישוע, הוא מטפל גם בפרויקטים

ניר יצחק ואבשלום, בסדר?   אז ארבעה ממ"נים של תקציבי הרווחה, מיליון מאתיים. גבולות, אורים,

 אנחנו מתחילים בביצוע ברבעון הראשון.  

 

 אתה יכול לפרט על זה?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 זה תקציבים שמשרד הרווחה כבר נתן למועצה לפני שנים,   גב' כבי שקולניק: 

 

 כן.   בוריס נמירובסקי: מר 
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לפני שנתיים שלוש, עכשיו הגיעו לידי ביצוע... זה לא, אלה הרבה   גב' כבי שקולניק: 

 יותר ראשונים, אלה האחרונים שנשארו. זה כבר בוצע בהרבה מאוד יישובים.  

 

 אז זה ממ"ד.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 הם הוצמדו למבני ציבור.     גב' רננה גומא:

 

ממ"מים, זה מבנה שצמוד למבנה חינוך, או למבנה של מבוגרים, אחד    שקולניק: גב' כבי 

 מהשניים. 

 

 בסדר גמור, בשביל זה אני שואלת.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 +? בישיבות... 7זה לא דובר על    גב' נעמי סלע:

 

 לא, לא, לא, בואו נעשה סדר.   גב' רננה גומא:

 

 . שהיו עליהם את התרומות.  זה לא אותם ..    מר אמיר פלג:

 

 לא, לא.   גב' כבי שקולניק: 

 

ממ"מים חדשים,   13לא. דובר על זה שאנחנו יוזמים עכשיו תכנון של    גב' רננה גומא:

נוספים ביישובים, זה מה שדיברנו בישיבה הקודמת. ותזכרו שבוריס הוא בשלב הביצוע, כשזה מגיע  

 רי. ארבע אח –שלוש  –אליו, זה כבר שנתיים 

 

 אוקיי.   גב' רונית בן רומנו: 
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הרווחה מימן, בקריטריונים שלו, לטובת   זה הממ"מים שמשרד    גב' רננה גומא:

מועדוניות, או של נוער, או של קשישים לפי קריטריונים. והיישובים האלה הם אלה שנבחרו, אלה  

 האחרונים, כבר היו כמה וכמה שבוצעו. 

 

פרויקטים של אזור דרום, של שחר, בסדר? אז יש לי ככה, יש  אוקיי,  מר בוריס נמירובסקי: 

פרויקטים של השלמות ביצוע, השלמות פיתוח. אנחנו מחכים לסיום הבניה, זה  1,2,3,4,5,6,7לי פה 

תלוי ביישוב, רוב הפרויקטים הם או פרויקטים שהם בתים, או פרויקטים שהם בתי אגודה, 

  24יחידות, גבולות  14יחידות, צאלים  32יחידות, אורים  23תוך מ 15והרחבות שונות. נגיד ניר יצחק, 

 יחידות.  53יחידות, חולית 

 . הלאה.3/4כל אלה אנחנו מחכים, בעצם, להיכנס לשלב א'. צפי רבעון   -סופה, יתד, ופריגן 

 

 בוריס, לא חייבים את כל הרשימה.    גב' רננה גומא:

 

ן, בעצם, באזור הצפון. אז אני יכול גם ללכת לסוף בסדר, אותו הסגנו  מר בוריס נמירובסקי: 

-להנהלת המועצה. זה כ GISכבר. אני אציג ברבעון הראשון, בעצם, בתחילת השנה, הקמת מערכת 

אלף ₪ בשלב ההתחלתי. כמובן, דובר פה כבר, אני פשוט רוצה להציג את זה שוב, איפה שכביש  70

 ... דובר פה מספר פעמים.  ל ידי ישראל. אמור להיות, לביצוע, אנחנו בפנים, למרות שזה היה ע232

לא אמרתי שאגף הנדסה, בעצם, בקשר עם כל האגפים האחרים. חינוך, רווחה, אסטרטגיה, ביטחון,  

 כל מה שהמועצה עושה, הנדסה כמעט בכל הפרויקטים האלה מעורבת.  

 

 אפשר לשאול משהו?     מר משה טל:

 

 כן.   מר בוריס נמירובסקי: 

 

מה הקשר, או מה נעשה בנושא צומת מרכז אבשלום? בישיבה    שה טל:מר מ

 הראשונה כשאתה הגעת לכאן, אני לא הייתי כאן,  



 אזורית אשכולמועצה 
 16.12.2019שני   מיום, מליאה ישיבת

 

 28 
 

 

 צומת אבשלום?   מר בוריס נמירובסקי: 

 

לא צומת אבשלום, צומת מרכז אבשלום. המקום שבו ילדים עומדים    מר משה טל:

 על הכביש שם, אם יש חדש. 

 

 כן, יש חדש. כל התכנון בוצע על ידי נתיבי ישראל, מוכן. ואין כסף.    מר בוריס נמירובסקי: 

 

 אנחנו מחכים שיהיה להם תקציב לביצוע.     מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו מחכים שיהיה תקציב.    גב' רננה גומא:

 

 ? 2022   מר משה טל:

 

 אלפיים מתי שנדע.     מר גדי ירקוני: 

 

 הכניס את זה השנה. הם מבחינתם רצו ל   גב' רננה גומא:

 

הם רצו להכניס את זה השנה, לא הצליחו. בואו נראה, זה לא תלוי    מר גדי ירקוני: 

 אנחנו לוחצים על זה כל הזמן. בנו, 

 

 פינוי האסבסט קשור גם כן להנדסה?    מר משה טל:

 

 12פינוי אסבסט קשור, זה חלק מהעבודות של שבתאי, כן. יש לו   מר בוריס נמירובסקי: 

אחוזים עד היום, ממשיכים לעבוד עד סוף   35/40 -מיליון חמש מאות, זה התקציב הכללי, בוצע כ

 השנה, נסיים את העבודה. 
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 סוף השנה הבאה.     גב' רננה גומא:

 

 . 2020סוף שנה   מר בוריס נמירובסקי: 

 

 אני מבין, נכון?   4/7כולל    מר משה טל:

 

 כן.   מר בוריס נמירובסקי: 

 

 .  4/7-עכשיו עושים ב  שקולניק: גב' כבי 

 

  .4/7לקח זמן לאשר את התקציב של    גב' רננה גומא:

 

יעדים שדיברנו עליהם בשבוע שעבר, יש דברים   –מתוך המטרות   מר איתי ציפורי: 

 שהם אצלך בתעדוף בתקציב? איך זה בא לידי ביטוי? אם בכלל? 

 

 עוד פעם?   מר בוריס נמירובסקי: 

 

 תמקד רגע על איזה מטרות אתה מכוון?     גב' רננה גומא:

 

 מה?   מר בוריס נמירובסקי: 

 

בשבוע שעבר דיברנו על מטרות, לפי לעשות החלטות, אמרנו שצריכים    מר איתי ציפורי: 

 . אני שואל אם זה... 2020עבודה של להיכנס לתוכנית 

 

  כמו מה?  מר בוריס נמירובסקי: 
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 . פיתוח אזורי תעשייה ומקומות תעסוקה, 15ד הרשימה היא בעמו   גב' רננה גומא:

 

 כמו תוכנית האב של להקים מעונות, גנים בסמוך ליישובים.   מר איתי ציפורי: 

 

הגנים בוודאי, אנחנו יוצאים למכרז השבוע, שלושה ימים. יוצאים   מר בוריס נמירובסקי: 

יותר קשור לחברה הכלכלית.   לתכנון של חמישה מעונות, זה כן. עכשיו, אזורי תעשייה ופיתוח, זה

בוודאי שהחברה הכלכלית, בתיאום איתנו, מבחינת תכנון, מבחינת אכלוס סטטוטורי, תכנון מפורט, 

אבל זה יותר לחברה הכלכלית. בסדר? גנים, מעונות, כמובן אנחנו יוצאים עכשיו, חלק לביצוע חלק  

 ל...

 

 ובהצלחה.   טוב, בוריס, תודה רבה. הרבה עבודה   מר גדי ירקוני: 

 

 תודה רבה.    גב' רננה גומא:

 

  הבא בתור.    מר ניר ים:

 

המחלקה שלי... כמו שאתם רואים, הסעיף היחיד שיש לנו הוא שכר.   גב' צורית ירחי: 

ו... זה האגף זה לא אומר שהמחלקה לא עושה הרבה מאוד דברים, היא עושה. אני עושה, 

אבל בינתיים אין לזה ביטוי בתקציב המועצה.   האסטרטגי, והשותפות עם האגפים האחרים.

אז קודם כל,   –בהם אנחנו עסוקים עכשיו, ושמופיעים אצלכם בתוכנית לשנה הבאה הפרויקטים ש

זה הסיפור של שיווק משותף, משהו שעלה מהשטח, גם על ידי חברי המליאה שדנו במטרות הרב  

צוע ביישובים, שעוסקים בצמיחה דמוגרפית. מקהשנתיות, גם על ידי הנהגות היישובים ועל ידי אנשי 

בעצם, אנחנו הגענו למסקנה שאנחנו צריכים למתג את המועצה כמועצה קולטת, ולעסוק בשיווק של  

המועצה כמועצה קולטת, ביחד. ולא שכל יישוב, מה שקורה היום, עד שאנחנו הולכים על השיווק  

 המשותף, 
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   , לכל המחפשים.46עמוד    גב' רננה גומא:

 

 ... כל יישוב דואג לעצמו, מפרסם בעצמו, משווק בעצמו, מגיע ל  גב' צורית ירחי: 

 

 במה זה בא לידי ביטוי?    גב' רבקה בן ארי: 

 

 מה?   גב' צורית ירחי: 

 

 ההחלטה הזאת, במה זה בא לידי ביטוי?    גב' רבקה בן ארי: 

 

 רת,  בעצם, ההחלטה שלנו היא ללכת ביחד. זאת אומ  גב' צורית ירחי: 

 

 את ההחלטה אני מבינה, אבל התחילו לעשות משהו?   גב' רבקה בן ארי: 

 

כן, אז בעצם, אנחנו שמנו תקציבים חיצוניים, לצערי הדבר הזה לא    גב' צורית ירחי: 

  –, ומנגב מתוקצב פה. הצלחנו להשיג מעט מאוד כסף יחסית למה שצריך, מהחטיבה להתיישבות

נו יוצאים איתה לתהליך של מיתוג המועצה לשיווק משותף,  גליל. ובעצם, נבחרה חברה שאנח

 כשהתהליך הזה בעצם ייעשה ביחד עם, כמובן, עם נציגי היישובים. 

כבר מתוכננת לנו פגישה עם הנהגות היישובים והעוסקים בצמיחה הדמוגרפית. בעצם, הפרויקט  

ד למצב את גאוות  הזה, כמו שיפעת הציגה בישיבה הקודמת, שאנחנו מרגישים שזה חשוב מאו

היחידה שלנו, למצב את המועצה כמועצה שטוב לחיות בה, מועצה קולטת. אנחנו מאמינים שזה דבר  

 חשוב מאוד, ואנחנו הולכים לפעול, כמו שאמרתי, עם תקציבים חיצוניים. 

חוץ מזה, אנחנו, אחת המטרות שלנו היא ליצור תוכנית רב שנתית, תוכנית חומש לצמיחה דמוגרפית. 

י חושבת שכדי ליצור את התוכנית הזאת, אנחנו צריכים לקחת גורמים מקצועיים שעוסקים בדבר  אנ

 ולעשות את זה איתם, ואין תקציב לזה, אבל אני מאמינה שזה הדבר הנכון וכך צריך לפעול.  הזה 
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 צורית, אני מצטערת, עם אמונה אי אפשר ללכת למכולת.   גב' רבקה בן ארי: 

 

נכון, הדבר הזה מאוד קשה. מה שהוטל על האגף שלנו, זה למצוא   גב' צורית ירחי: 

תקציבים חיצוניים לכל דבר שאנחנו רוצים לעשות. אז יש לנו סיוע מהחטיבה להתיישבות, ויש לנו 

גליל, אבל באמת   –סיוע במסגרת תוכנית הממשלה, אז יש את הנושא של ההעצמה הקהילתית ונגב 

ה מאוד. אני הייתי רוצה לראות בבסיס התקציב של המועצה  כבעלת תפקיד, אני אומרת שזה קש

 תקציב לזה, וזה לא תוקצב. אני מספרת לכם על מה שאנחנו עושים, למרות שאין תקציב. 

 

 זה אחד היעדים הכי חשובים שהגדרנו...    גב' רונית בן רומנו: 

 

 זה לא אחד היעדים, זה לא מופיע ביעדים.      דובר:

 

זה מופיע באסטרטגיה. הבעיה היא לא בעיה כספית בתקציב הזה. אין    מר גדי ירקוני: 

 פה בעיה תקציבית שבגללה אנחנו לא מצליחים לקיים את מה שאנחנו רוצים.  

 

 תהיה.    גב' רננה גומא:

 

 אין פה בעיה תקציבית,     מר גדי ירקוני: 

 

רק כדי לסבר   לא, היא תהיה באמצע השנה. אני אגיד ככה, התקציב,   גב' רננה גומא:

גליל, בגלל הבחירות הראשונות השנה, בעצם   –כרגע מנגב  את האוזן, התקציבים שאנחנו מקבלים

אקטיבי, זאת אומרת  -אושר התקציב רק באפריל, והוא התחיל ביצוע רק במאי, בלי זיכוי רטרו 

שנת חמישה חודשים חיינו על אוויר והמשמעות היא שהשנה הזאת יהיה אותו הדבר, כי השנה, 

 התקציב שלהם מסתיימת במאי.

החטיבה להתיישבות, אנחנו בכלל לא יודעים אם תהיה חטיבה להתיישבות, באיזה משרד היא תהיה  
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 ואם זה בתקציב.  

 

 גם התקציבים שניתנו לנו...   גב' צורית ירחי: 

 

 חיים הרגע על ידי הדלק של השנה הקודמת. זו המשמעות.    גב' רננה גומא:

 

 אלף ₪, שעד היום לא עשינו את זה.   250פה יש לנו תקציב חיצוני של    ני: מר גדי ירקו

 

 לשיווק המשותף יש,     גב' רננה גומא:

 

לשיווק המשותף, שזה צריך להיות הדבר העיקרי בנושא של הצמיחה    מר גדי ירקוני: 

-שלנו, של ה את התוכנית, אנחנו נראה איך אפשר לעשות את התוכנית של היעד הדמוגרפית מאיתנו.

משפחות, שאולי הוא יהיה קשור קודם לתכנון. ואת זה, אנחנו נעשה יחד עם היישובים. זה לא   150

 אלף ₪, בשביל לעמוד ביעד הזה.   300או  200אומר שפה צריכים לסמן 

 

 רגע, בואו,    גב' רננה גומא:

 

שלנו, ואחר חשוב לי לפרט את הדברים שאנחנו עושים, את המטרות   גב' צורית ירחי: 

 כך אתם תוכלו להעיר על כל דבר. 

 

 משהו חסר לי כאן,     מר משה טל:

 

 תן לה לסיים, ואז.     מר גדי ירקוני: 

 

אני פשוט עוברת על זה מאוד מאוד מהר. אני מפעילה שני פורומים,    גב' צורית ירחי: 

, מנהלי הקהילות של אחד, זה הפורום של הנהגות היישובים, המזכירים –שמבחינתי הם אבני יסוד 
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היישובים, מוזמנים אחת לחודש לפורום לומד. הפורום הזה השפיע גם על תוכנית העבודה של 

המועצה, כי הוא ישב עם מנהלי האגפים, ובעצם ביקש איזה דברים, לדעתו, צריך להכניס לתוכנית  

 העבודה. 

, לומדים אחד מהשני.  הפורום הזה, הוא מאוד מאוד משמעותי במובן שהיישובים יושבים ביחד

אנחנו מביאים לתוך הפורום תחומי תוכן, מומחים מבחוץ, שבעצם מכשירים ומזקקים את העבודה 

 של ההנהגות של היישובים. 

 

  כמה יישובים יושבים בפורום?  מר איתי ציפורי: 

 

 ... מזמינים גם את מזכירי היישוב?  גב' רונית בן רומנו: 

 

ינים גם את המזכירים, אצלך זה אורלי יפרח, היא לא אנחנו מזמ  גב' צורית ירחי: 

 סתם שהיא משתתפת קבועה בפורום, היא אפילו בוועדת ההיגוי של הפורום שלנו. 

 

 כמה יישובים נוכחים, באמת, וכמה לא?    מר איתי ציפורי: 

 

יישובים. אנחנו עושים הרבה   25בפורום משתתפים באופן קבוע   גב' צורית ירחי: 

יא את אלה שלא מגיעים גם, ובאמת משתדלים מאוד להכניס את כולם לתוך העשייה  מאמצים להב

הזאת. אני יכולה להגיד שלמשל, בפגישה שהייתה לנו, של פורום הנהגות היישובים, עם מנהלי 

משתתפים האגפים, הגיעו הרבה יותר. גם כאלה שבדרך כלל, מושבים שבדרך כלל לא מגיעים 

 בפורום. 

ם, מושבים, קיבוצים ויישובים קהילתיים. חוץ מהפורום הזה, אני מפעילה פורום  זה לכל היישובי

צמיחה דמוגרפית. זה פורום שבעצם משתתפים בו אותם רכזי צמיחה דמוגרפית, רכזי ועדות קליטה 

ביישובים. בפורום הזה אנחנו ממש תורמים אחד לשני ולומדים יישוב מיישוב, איך להתקדם. עושים 

תופי פעולה. אפשר להגיד שהפורום הזה הוא בעצם אחת הסיבות הדחופות, שבגללן  הרבה מאוד שי

 הלכנו על הסיפור של שיווק משותף.
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פורומים האלה, שהחשיבות שלהם היא מאוד גדולה, אנחנו נמצאים בסיוע ליישובים  מעבר ל

ועצה בעצם  שצריכים את הסיוע שלנו. מדובר בעיקר על היישובים הקהילתיים. המצב היום הוא שהמ

מממנת את המזכירים של שני ישובים קהילתיים, ומסייעת לשלומית, היישוב הקהילתי השלישי.  

זאת אומרת, אנחנו מדברים על מזכיר לאבשלום, מזכיר לצוחר, וסיוע בהפעלת מזכיר בשלומית.  

 הסיבה לזה, היא שהיישובים האלה לא מסוגלים לעמוד בפני עצמם, ולהפעיל מזכיר לעצמם. 

מו כן, המועצה משתתפת בניהול היישוב, נותנת סכום מסוים לכל יישוב, כדי שיוכל לעשות את זה. כ

הבעיה של המזכירים, היא שבניגוד לפעולות, שאנחנו יכולים להצטמצם, ואולי לעשות יותר, או 

ץ. . על הדבר הזה אנחנו נשענים רק על מקורות חולעשות פחות, כאן אנחנו משלמים למזכיר את שכרו

 .  2020אני אגיד לכם את האמת, שאנחנו מקווים שיהיה לנו איך להמשיך ולשלם להם לאורך כל שנת 

 

 זאת אומרת, השכר שלהם לא בסעיף השכר הזה?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא.    גב' רננה גומא:

 

לא, לא, בסעיף השכר הזה, זה רק שכר של אישה אחת שעובדת    גב' צורית ירחי: 

 לצמיחה דמוגרפית.  במחלקה

 

ועושה הרבה דברים, צריך להגיד לה מילה טובה. אני עבדתי איתה     מר דודי אלון:

 במושב, והפורומים, ויש המון פעילות וצורית אחת, אבל מורגשת מאוד.  

 

תודה . בין השאר, יש את כל הנושא של כנסי קליטה, יישובים   גב' צורית ירחי: 

ים את עצמם, מזמינים נקלטים לבוא ולהתרשם מהיישוב כדי לקלוט.  שעורכים כנסי קליטה, מפרסמ

אנחנו משתדלים מאוד לסייע, להדריך, להיות שם עם היישוב בעבודה החשובה הזאת. ושוב, מכספי  

 תמיכות מבחוץ, אנחנו מסייעים ליישובים עד כמה שאנחנו יכולים. 

הזה, כבר הסברנו למה. דבר נוסף  אני בכלל לא בטוחה שיהיה לנו כסף לעשות את הדבר  2020-ב

שאנחנו עושים, הוא שיתוף פעולה עם האגף לשירותים חברתיים, זה כל הנושא של הנגשת יועצים 
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ליישובים, תוכנית היועצים מפורסמת, אנחנו בעצם לפי פניה של היישובים, מנגישים יועץ ליישוב,  

ולפתור בעיות עירוניות, כשבסופו של ובעבודה משותפת, עוזרים ליישובים לצאת מכל מיני משברים, 

דבר, בקצה, אנחנו מאמינים שזה אחד הדברים שתורמים מאוד מאוד לתושבים. אז זה מה שאני  

  עושה .

 

 עכשיו,    מר משה טל:

 

 כן?   גב' צורית ירחי: 

 

 ישבנו יחד איתך בפורום כאן של אנשי המליאה,     מר משה טל:

 

 כן?   גב' צורית ירחי: 

 

כל אחד בתחום שלו, ואני לא רואה ביטוי לזה בכל מה שקשור    טל:מר משה 

לצמיחה דמוגרפית. שם הייתה הסכמה, אני חשוב, של פה אחד של כולם, שכדי לעודד צמיחה  

דמוגרפית, זה לא כל כך לפרסם, כמו להקל או לשפר את המשיכה של האזור שלו, שיש לו הרבה מה  

 להציע.

ששם   חבל שלום על האזור של יותר זמינה, כדי להגיע לאזור. אני מדבר אנחנו דיברנו אז על תחבורה

העיקר, כי הצמיחה הדמוגרפית הייתה בשנים האחרונות ליישובים שלכם. ואני לא חושב שכל... טוב  

שעושים את כל... כל זה, אבל אני חושב שאם המועצה, אני לא מאשים אותך, אולי בעצם מאוחר  

את גדי, אבל אם היו לוחמים ופותחים, במקום להשקיע בדברים אחרים,  מדי, מוקדם מדי להאשים 

קילומטר, שטח שאין בו שום דבר. אם היו   14בכל הסביבה של בין צאלים לבאר שבע בכביש, יש 

מקדישים לזה את המאמצים שיסללו את זה שם, שיתכננו קודם כל, ואנשים היו יודעים בבאר שבע, 

ש צאלים אפילו, הם יכולים להגיע תוך עשרים דקות לאזורים שלנו,  קילומטר עד כבי 14שמרחק של 

 אני חושב שהיו מציפים אותנו.

במושב שלי, אני יודע שעם כל הקשיים וכל זה, תמיד יש עודף ביקוש על היצע. אני יודע שבעוד 
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ת  יישובים יש. ואם היינו מקלים, מקרבים אותנו אל מקומות שאנשים יוכלו לבוא, לשפר את איכו

 גם... זה היה משפר הרבה. החיים שלהם, 

וחשובים כל הכנסים, ולעשות את כל הפרסומים, אבל פרסום אני לא חושב שיביא מישהו, עוד 

, 232מועמד אחד לחבל שלום, אני חושב שאנשים היו שמחים לבוא לשם, אם רק היה יותר קל, כביש 

 רחוק. גם כשיגמרו את הקטע שלנו שם, אז זה לא ישפר הרבה, זה 

אני חושב שיש שם טוב לבית הספר, שם טוב למועצה, אבל אני חושב שיש לנו עוד דרך לקרב את 

 האנשים, אם יהיה לנו עוד פתח.

ופה, זה כבר לא קשור לשום דבר, זה לא משהו אישי שלי, זה משהו שקשור יותר לכיוונים שהמועצה  

ו פותחים באיזושהי דרך את הקישור  עושה, ודיברנו על זה שם, הייתה אחידות דעים, שאם היינ

 קילומטר.  14זה לבאר שבע, אני לא מדבר על הגשר עצמו, ואני לא מדבר עליו כ...

 

... התחבורה, גם התחבורה הציבורית שדיברנו עליה במליאה ביום   גב' צורית ירחי: 

 שני שעבר, וגם,  

 

 לא. למה זה מופיע, אבל בסעיף... יש פה כמה דברים ש   מר משה טל:

 

 צורית, את עונה לשאלה של משה?    מר ניר ים:

 

 כן, שזה ממש לא בתחום אחריותי. אני מסכימה איתך,   גב' צורית ירחי: 

 

לא, לא, רגע, זה כן. דיברנו על צמיחה דמוגרפית. אם יהיה קישור של    מר משה טל:

בלבד, הרבה פחות מאשר  קילומטר 14כביש, לא עכשיו, תוך חמש שנים, בין באר שבע לצאלים, שזה 

דברים אחרים, וזו דרישה, סך הכול, שיעשו תכנון קודם כל. אנשים יחשבו על זה, שאם אני רוצה 

 ... שלוש, יהיה לי קישור יותר קרוב להגיע –לתכנן משהו לעוד שנתיים  

ם  זה פספוס של המועצה שלנו מאז תקופת בודה, לא עושים את זה. זה דבר שקיים ולא עושים, במקו

 זה עושים דברים אחרים, שאני לא רוצה לדבר עליהם עכשיו. אבל זה קשור לצמיחה דמוגרפית.  
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 זה קשור לצמיחה דמוגרפית, אבל זה לא בתחום אחריותי.   גב' צורית ירחי: 

 

 בואו,    מר ניר ים:

 

 אוקיי, אני רוצה,     מר משה טל:

 

 הנושא הוא מוכר,     מר ניר ים:

 

 לא מורכב בכלל.  הוא    מר משה טל:

 

 הוא מוכר.    מר ניר ים:

 

 הוא מוכר, כן.     מר משה טל:

 

 צורית, יש לך מה...?     מר ניר ים:

 

 שאלות.   גב' צורית ירחי: 

 

 שאלות.   מר ניר ים:

 

אני קצת חוזר למה שרונית אמרה, שבעצם יש פה איזה דיסוננס     מר אמיר פלג:

זאת אומרת, מועצה אזורית אשכול, וראש המועצה שם בראש   מאוד גדול, בין התקציב לבין היעד.

העדיפויות השנה, צמיחה דמוגרפית ואיכות חיים. אני לא מצליח להבין איך, אולי גדי יצליח להסביר 

טוב יותר עכשיו, איך זה לא בבסיס התקציב. אם זה יעד מרכזי, איך זה שלא מוקצה סכום של כמה  

 פי, או לא משנה.  מאות אלפי שקלים, או עשרות אל
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 זה לא יעד מרכזי.    מר חנניה אווקרט: 

 

שנייה, זה יעד של ראש המועצה. שנייה, עוד לא סיימתי, חנניה. זו      מר אמיר פלג:

שאלה ראשונה. שאלה שנייה, זה מתחבר לעסקים קטנים. הרי קשה מאוד, ולעסקים בכלל. לפני 

תוח עסקים קטנים. עכשיו, דיברנו על זה לפני שנה, ₪ לפי 5000שנה, אני זוכר, שהיה בבסיס התקציב 

עכשיו אתם טוענים שזה עבר לאיזה אגף אחר, למעברים, אני לא יודע איך זה מתוקצב. האם יש  

איזשהו מהלך בתחום הזה? או אולי רננה תוכל, שזה יתוקצב במסגרת התקציב? כי בעצם, גם 

בשני. מבחינתי, אני לא מצליח להבין איך  הצמיחה הדמוגרפית והעסקים הקטנים, הם כרוכים אחד

 זה לא מתוקצב.  

 

 טוב.    מר גדי ירקוני: 

 

 תן לי מילה?    מר ניר ים:

 

 כן, בטח.    מר גדי ירקוני: 

 

טוב, לפחות על פי דעתי. בגדול, לשם מכוונת המועצה. מכוונת    מר ניר ים:

מובן, איכות חיים לאלה שנמצאים ולאלה  לצמיחה דמוגרפית, אוקיי? זו הכוונה שלה, ותוך כדי זה, כ

 שאמורים להגיע לכאן.  

סעיפים, שקיבלו את העדיפות הראשונה   15לשם כך, כל הרשימה הארוכה... היא רק חלקים, יש 

מיליון, שעוד כמה עשרות רבות של מיליונים יגיעו   200שמסתתרים מלמטה בתקציב של  37מתוך 

 ממקורות חוץ. 

, זו משימה מועצתית, לכל רוחב העשייה של המועצה. זאת אומרת, כל דבר עכשיו, צמיחה דמוגרפית

שאני קורא ברשימת המטרות של המועצה, החל מניקיון היישובים, זה צמיחה דמוגרפית. בחינוך זו  

 צמיחה דמוגרפית, וכל מה שאנחנו נוגעים בו, זו צמיחה דמוגרפית. 
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ולדבר ולדברר, ולתאם, וליזום, אוקיי? יכול להיות  ... צורית, עם היכולות שלה, לשבת ולחבר עכשיו, 

 אלף ₪, מה היא תעשה איתם?   300שהיא לא צריכה 

 

 אני צריכה.   גב' צורית ירחי: 

 

לא, זה גם עניין, אפילו, ברמה השכלית, היא צריכה, איזו שאלה,      מר אמיר פלג:

 בוודאי שהיא צריכה.  

 

ל, הרעיון. היא באמת, צורית, בפרונט של בסדר, אוקיי. אבל זה, בגדו   מר ניר ים:

אותה נקודת חיבור בין המועצה ליישובים, של אותו, מה שנקרא, וקטור כוח, יחד עם היישובים,  

 להביא קליטה חדשה. 

 

פיתוח אזורי תעשייה   –, שגם אליה כתבה 3איך זה מסתדר עם סעיף     מר אמיר פלג:

 נשים בצד, ומקומות תעסוקה. 

 

 רגע, תנו לי, מדובר באגף שלי.    מא:גב' רננה גו

 

 יש פה הרבה סיסמאות.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא בתחום של צורית, זאת הנקודה.     מר ניר ים:

 

 בסדר, אבל אני שואל את ההנהגה, לא את צורית.      מר אמיר פלג:

 

 ניר, נתת תשובה מצוינת.     מר גדי ירקוני: 

 

 מצוין.     מר אמיר פלג:
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 ניר ענה במקומי, אני חושב שהוא השלים...     גדי ירקוני: מר 

 

הצמיחה הדמוגרפית יכולה להיות, יש לה השלכות גם על החינוך. אם    מר מאיר יפרח: 

לא יהיה חינוך טוב, אז לא יבואו. אותו דבר על אזורי תעשייה. המרלו"ג, מרכז המסחר הקטן של 

לא יבואו, וגם לא תהיה עבודה. אז הכול קשור.   מח"א, חקלאות, גם אותה צריך לפתח. אחרת גם

 צמיחה דמוגרפית זו מטרה.

חלק מזה, גם היישובים צריכים, גם צריכים לבנות את הבתים, גם צריכים לגמור את הנושא של  

הרחבת היישובים הנחלות, כל זה ביחד, זו צמיחה דמוגרפית. תיירות, כל מיני יישובים, הכול שייך.  

 שני מיליון ₪ לצמיחה דמוגרפית, מה תעשה איתם? פרסום? מה תעשה איתם?   אין הגדרה, תשים

 

 לא יודע, אני רוצה...    מר איתי ציפורי: 

 

אני מחכה בנימוס שיתנו לי לענות. בניגוד למה שאני רגילה, אני     גב' רננה גומא:

 מחכה בנימוס.  

 

 אני רוצה...   מר איתי ציפורי: 

 )מדברים ביחד( 

 

 אם נהיה בשקט.     מר ניר ים:

 

 לירות מענק.   10000קודם... אמר, מי שיהיו לו עשרה ילדים, יקבל    מר אלי אהרון: 

 

 "ילדים זה שמחה..."     גב' רננה גומא:

 

 חברים, בואו ניתן לגדי ואחר כך נמשיך.     מר ניר ים:
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בל אני  אני יכול לדבר על זה שעה, אתראו, אני אענה בקצרה, בגלל ש   מר גדי ירקוני: 

אענה על זה גם קצת במסביב. בגלל שאני באמת, תראו, אני נותן מלא הרצאות על המועצה האזורית  

אשכול, אתם לא יודעים אפילו. לפחות פעם בשבוע, פעם בשבועיים, לצערי הרב, אני נותן פה שעה 

בשביל  בשביל מה באתי? אני אומר שבאתי –הסבר. ובסופו של דבר, כששואלים אותי, ואני אומר 

שבלול אחד, שכל הצמיחה הדמוגרפית, ובשביל האנשים, שיהיה פה טוב. ומה זה אומר? זה בעצם 

השבלול, כל הדברים שאנחנו עושים, במרכזו, זו הצמיחה הדמוגרפית. כל הדברים, שעכשיו אנחנו  

צמיחה סעיפים, וזה לא סתם, זה בשביל דבר אחד. זה בשביל שתהיה פה  38-עושים גם בתקציב, גם ב

 דמוגרפית, ודבר שני, שיהיה פה טוב לאנשים לחיות. 

וכל הדברים האלה, זה בעצם התוכנית באמת. ואני לא סתם אומר את זה, אני מאמין בזה. אני הייתי 

משפחות בשנה,  150מצפה, וזה מה שהם יודעים שאני מצפה מהם, שאנחנו שמנו, אני שמתי יעד של 

 בחמש השנים הקרובות.  

רוצה לראות, זה הם כן צריכים, לזה הם לא צריכים כסף נוסף, לראות איך הם עומדים  אני הייתי

ביעד הזה, ואיפה קולטים כל משפחה כזאת בשנה הקרובה. זו הצמיחה הדמוגרפית. ככה אני רואה  

את זה. זה לא בשביל לברוח מהתשובה, אני באמת חושב שכל מה שאנחנו עושים פה, מבית הספר 

גם את זה אנחנו עושים לא בקצב  ל, הוא הכול על מנת שנגדיל פה את הצמיחה. ועד נווה אשכו

 שאנחנו רוצים.  

 

 חברים, סדר. רננה, בבקשה.    מר ניר ים:

 

 טוב, רבקה רצתה לשאול, אז אולי עדיף שאני אחרי כולם אענה.    גב' רננה גומא:

 

 לפי הסדר, אחרי זה אני אתבלבל.    מר ניר ים:

 

בסדר, זה פשוט יחזיר את הסדר אחר כך עוד פעם. אני רוצה, רק שוב,    מא:גב' רננה גו

 היכן שיש כאן עוד שאלות. 
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 יכול להיות שאת תעני, אז תדברי.   גב' רבקה בן ארי: 

 

 אז תשאלי רגע, נו.     מר גדי ירקוני: 

 

 הגרף,   גב' רבקה בן ארי: 

 

 רגע, רצית שהיא תשאל.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, איתי רצה.     זילי: מר דני בר

 

 יש הרבה שרצו לשאול.     גב' רננה גומא:

 

 לפי התשובה היא לא תשאל.    מר גדי ירקוני: 

 

 לפי מה שהיא תגיד...     מר דני ברזילי: 

 

 איתי, אתה רוצה לשאול לפני?    גב' רננה גומא:

 

של   אם במסגרת העבודה –אני אשמח לשאול שתי שאלות. אחת   מר איתי ציפורי: 

האגף, יש איזושהי תוכנית ללוות יישובים בסיפור הקליטה שיודעת, מביאה, מכירים את זה מכל  

הארץ, הרבה מאוד מורכבויות לתוך הקהילה. בטח, לפחות במושבים, במקום שבו מתחילות  

 הרחבות קהילתיות ולא של חברי האגודה. אז זו שאלה ראשונה. 

 

 כן.   גב' צורית ירחי: 
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 אז...   ורי: מר איתי ציפ

 

 לא, תשאל את השאלה השנייה ואני...   גב' צורית ירחי: 

 

השאלה השנייה, זה אם כן היה לך את התקציב, מה מבחינתכם כן   מר איתי ציפורי: 

 הייתם עושים? כאילו, הדבר הראשון שהוא כן יכול לבוא לידי ביטוי בתקצוב?  

 

ועדות הקליטה של היישובים, ועם   אז ככה, בנושא של הקשר שלנו עם  גב' צורית ירחי: 

היישובים הקולטים. הקשר הזה קיים ונמצא, אני מכירה את רכזי הקליטה, יושבת עם ועדות  

כמובן מלווים את הקהילה בתהליך של חיבור אוכלוסיות.  הקליטה, וכשיש לנו קליטה ביישוב, אנחנו 

נעשה בהם. רוב העשייה היא  אני יכולה לתת כמה דוגמאות של גם קיבוצים, וגם מושבים, שזה 

באמצעות יועצים שנכנסים ליישוב. זאת אומרת, אני בעצמי לא יכולה להתפרס על פני עשרים  

אני יכולה לתת דוגמא של מושב שיצא להרחבה קהילתית, הצמדנו לו יועץ  יישובים קולטים, ולכן 

נים להם שעות ייעוץ מלווה, אנחנו מציעים יועצים, ובעצם, היישובים יכולים לבחור בהם, נות

שמסובסדות על ידי המועצה ובעצם היועץ הזה מלווה את כל התהליך, כולל חיבור לאוכלוסיות  

  והקשיים שנוצרים. אנחנו ממש ערים לזה, וזה התפקיד שלנו.

 

 וזה לא כתוב שם?    גב' רבקה בן ארי: 

 

יועצים מאוד  זה לא מתוקצב, זה העניין. אנחנו מפעילים תוכנית   גב' צורית ירחי: 

 מפוארת, רוב האנשים שיושבים כאן, היישובים שלהם... 

 

 אז ממה מסבסדים?    גב' רבקה בן ארי: 

 

 התקציבים חיצוניים שאנחנו מקבלים.    מר גדי ירקוני: 
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 מהרשות לפיתוח הנגב,     מר דודי אלון:

 

 כן.   גב' צורית ירחי: 

 

 מיחה הדמוגרפית, זה... זה לא שאנחנו לא שמים כסף בצ   מר גדי ירקוני: 

 

 גדי, אבל כשאתה מקבל תוכנית כזאת,   גב' רבקה בן ארי: 

 

 את צודקת, שאלות טובות.   מר גדי ירקוני: 

 

אלף ₪ תקציב חיצוני. שיהיה כתוב...  200לא אכפת לי שיהיה כתוב   גב' רבקה בן ארי: 

 הפעילות של הוועדה נמדדת גם מכמה תקציב שיש לה. 

 

, אנחנו יודעים מאיפה 2020אני יכולה להגיד כאן, שעד חודש מאי   חי: גב' צורית יר

יגיע הכסף לדברים האלה, גם למזכירים ביישובים הקהילתיים, לפעולות שלנו ביישובים  

 ובין אם...הקהילתיים, וגם לפעולות שקשורות לקליטה, בין אם זה פעולות קהילתיות, 

 

   אנחנו לא יודעים.  גב' רבקה בן ארי: 

 

אז אני אספר לכם. בעצם אנחנו מתבססים, ההוצאות של המחלקה    גב' צורית ירחי: 

שלי מתבססות על שני גורמים ממשלתיים. החטיבה להתיישבות, שהחטיבה להתיישבות יצאה עם 

וקליטה. ושם  , שהיא קראה לקול קורא הזה חברה 2018/19-, ל2020-. לא ל2018/19-קול קורא ל

כסף לפעולות האלה, והיינו צריכים לפרט בדיוק בדיוק לאיזה יישובים אנחנו  אנחנו ביקשנו וקיבלנו 

עוזרים ובמה, ברמת מספר תעודת הזהות של היועץ שעובד איתנו. רק שתבינו כמה זה צריך להיות  

 מדויק. 

, והם יסתיימו,  2020הכספים של החטיבה להתיישבות, אנחנו ככה מנסים למשוך אותם לתוך 
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עם חברה וקליטה של החטיבה  , לא נוכל יותר להוציא כספים 1.4.2020 -להם זה בהתאריך האחרון ש

לא יצא קול קורא של החטיבה להתיישבות, עד   2020-להתיישבות. וזה מאוד מדאיג אותנו, בגלל של

 שלא תהיה ממשלה וכו', וכו'.

העצמה  המשרד הממשלתי השני שעוזר לנו, זה המשרד לפיתוח הנגב והגליל, במסגרת תוכנית

קהילתית, שהיא חלק מתוכנית הממשלה לסיוע לעוטף עזה. שם הסכומים יותר מצומצמים, וגם הם 

 עובדים לפי תוכנית מדויקת. 

, בהחלט אני לא יודעת איך 2020. זאת אומרת, שהחל ממאי 2020התוכנית שם, מסתיימת במאי 

 לקוות.  נעשה את מה שאנחנו עושים. זה העניין. אבל אנחנו, אין לנו אלא

 

לגבי השאלה השנייה שלי? אם עכשיו היה לך תקציב, מה היה הדבר   מר איתי ציפורי: 

 הראשון שאת שמה אותו עליו? 

 

תראה, תקציב זה לא משהו, הדבר הראשון שאנחנו שמים. אני   גב' צורית ירחי: 

ק. למשל, את  הזכרתי את המטרות שלי, והוא היה מתחלק על כולן. יש דברים שאני לא יכולה להפסי

הנושא של מזכירים ליישובים קהילתיים, סיוע ליישובים קהילתיים, אני לא יכולה להפסיק. זה 

 משהו שבמקרה של היישובים האלה, הם תלויים בו. 

 

 אבל זה מתוקצב.     מר דודי אלון:

 

 עד מאי.   גב' צורית ירחי: 

 

 זה מתב"רים.    גב' רננה גומא:

 

 מתב"ר.   כן, זה  גב' צורית ירחי: 

 

 אלף ₪ לכל יישוב להוצאות שוטפות.   120תוקצב   גב' כבי שקולניק: 
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להוצאות שוטפות. אני מדברת על שכר המזכירים. זה דבר ראשון, יש    גב' צורית ירחי: 

דברים שהם, מבחינתי, הם הבסיס של הבסיס. אני צריכה להפעיל את הפורומים, אני צריכה להביא 

 ניות... לתוך הפורומים האלה תוכ

 

 יש מזכיר לכל יישוב כזה?     מר דודי אלון:

 

 כן. בצוחר...    גב' צורית ירחי: 

 

 במשרה מלאה?     מר דודי אלון:

 

 לא, לא. בחצי משרה.    גב' צורית ירחי: 

 

 אי אפשר לאחד כוחות? שמזכיר יטפל בשני יישובים?    מר דודי אלון:

 

גם הישוב אבשלום, וגם היישוב צוחר, שמע, זה יישובים שלא...   גב' צורית ירחי: 

מדובר בשני יישובים שלא קל ולא פשוט לטפל בהם. יש שם הרבה מאוד אתגרים, במיוחד האתגר  

התקציבי. זה יישובים שאין להם מקור הכנסה, ומדובר בשני יישובים קולטים. באבשלום אנחנו  

 מאכלסים, בקצב מאוד מהיר, את שכונה ג'.  

ס את שכונה ג' של צוחר. אנחנו כל הזמן מתעסקים עם ועדות קבלה וועדות  בצוחר, התחלנו לאכל

 קליטה ביישובים האלה. 

 

נקלט שייכנס ליישוב, בתוך איזשהו, כנגד  אין איזשהו תחום שמשלב    מר דודי אלון:

 הפעילות שהיישוב עושה בעבורו? הרבה יישובים משלמים כסף. 

 

 בות את הכסף הזה.  יש בעיה מאוד קשה לג  גב' צורית ירחי: 
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 מה זאת אומרת?     מר דודי אלון:

 

 ... כל התשתיות עשתה המדינה, אתה לא יכול לשלם,   : אדוארד קוברסקימר 

 

 אין לך מה לגבות.     מר דודי אלון:

 

 לא, זה אסור. תתקדמו, זה ממש,    גב' רננה גומא:

 

בסוף, במבחן הצמיחה  יש לי רק עוד שאלה אחת, בבקשה, לצורית.    מר דודי אלון:

הדמוגרפית, כשרואים את האוטובוסים מגיעים לבתי הספר, כמה ילדים יורדים מכל יישוב? לאן  

יורדים? ובעיניי... אני רוצה לדעת האם יש איזושהי התייחסות יתרה, דווקא ליישובים סמוכי גדר,  

ם יותר? כי אני חושב, יש ילדים. האם יש איזושהי חלוקת משאבי אולי גיל מתבגר, ופחותאו ששם יש 

לי קצת פרספקטיבה מהקליטה אצלנו, שאין באמת בעיה איפה שיש מגרשים, איפה שיש הרחבות, 

 אנשים באים.

אם יש יזם, אז הוא גם עושה את השיווק שלו. לא באמת צריכים את המועצה כדי שהיא תמלא את 

 שם צריך להתייחס.  החלל. נדמה לי שאיפה שיש באוטובוס אחד שלושה יישובים, אולי

 

אז כל הזמן, אנחנו מכירים היטב את היישובים, אנחנו נמצאים כל   גב' צורית ירחי: 

 הזמן עם היד על הדופק. החטיבה להתיישבות,  

 

   אתה רוצה מענקים?    דובר:

 

 לא אמרתי מענקים.     מר דודי אלון:

 

נחנו צריכים להסביר  יש את החטיבה להתיישבות שמלווה אותנו, א  גב' צורית ירחי: 
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לה ולהוכיח לה למה אנחנו צריכים סיוע לכל יישוב. בוודאי שאנחנו שמים תשומת לב רבה מאוד, על  

יישובים שבהם יש בעיה דמוגרפית. היו לנו יישובים שהיו על סף תת אכלוס, ברוך השם היום אנחנו  

 כבר רחוקים מהסיפור הזה, 

 

 , השאלה היא אם מקבלים   מר דודי אלון:

 

כן, בהחלט. מקבלים סיוע, הם מקבלים סיוע ככל שאנחנו יכולים   גב' צורית ירחי: 

 לתת להם. 

 

צריך להגיד, בעצם יש שני מנגנוני תעדוף, מנגנון אחד זה ליישובים     גב' רננה גומא:

הקהילתיים, דיברנו על זה, המנגנון השני הוא דרך, מה שנקרא, קול קורא של טיפול נקודתי של 

יבה להתיישבות, שמגדיר קריטריונים מאוד מאוד קשיחים לאיזה יישובים יכולים להיכנס. יש  החט

 שבעה או שמונה יישובים בכל הארץ, שמקבלים את הסיוע הזה. 

לנו יש, כרגע, מתוך השבעה, שניים שלנו, ועוד אחד שעתיד להיכנס, אנחנו מקווים, בשנה הבאה, אם 

 וכאשר יהיה תקציב.  

 

 מי היישובים האלה?   : אווי בן יעקברוויטל דג'

 

מי היישובים האלה? כרם שלום, עין השלושה והיישוב שאנחנו כרגע     גב' רננה גומא:

באיזשהו משא ומתן ובשיח עם החטיבה להכניס אותו, זה סופה. אלה היישובים שכרגע נמצאים  

 בתוכנית הזאת. וברור שאנחנו מנסים לייצר תעדופים. 

יחס ולהגיד שוב, גם על עניין התוכנית לצמיחה דמוגרפית, וגם על עניין התקציב, אני כן רוצה להתי

 שאני חושבת שהציפייה, אמנם צורית היא אמא לשמונה, ותיסעו איתה פעם בשישי, 

 

 זו צמיחה דמוגרפית.     מר דודי אלון:
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רחוב, בדיוק. תיסעו איתה, לא, מה פתאום, לה יש הכי פחות ילדים ב   גב' רננה גומא:

 נכון? 

 

 נכון.   גב' צורית ירחי: 

 

תיסעו איתה פעם ביום שישי בבוקר, אתם תראו מה זה חפ"ק. כאילו,     גב' רננה גומא:

אבל באמת, בן   זה פשוט לא יאמן הדבר הזה. זה תולה כביסה, זאת שניצלים, כל הדרך טלפונים.

אתגר מאוד גדול. היא עומדת בו  זה  –אדם אחד, באמת, שיש לו כל כך הרבה משימות, אני אומרת 

 הרבה יותר מבכבוד, היא אדם מאוד צנוע, אז אני אדבר בשבחה, אפילו שזה בפניה. 

אני חושבת שכן היה ראוי שיהיו דברים ספציפיים, שאם למועצה חשוב שהם יבוצעו השנה, אני 

 של תקציב,  מדברת רק על שנת התקציב הזאת, הם יכנסו באיזשהו אופן, יקבלו איזשהו ביטוי 

 

 כמו?    מר דודי אלון:

 

 כי אנחנו לא יודעים מה יהיה בשנה הזאת.     גב' רננה גומא:

 

 את יכולה...    מר דודי אלון:

 

כמו שכר המזכירים של היישובים הקהילתיים, שלדעתי מזמן היה     גב' רננה גומא:

 צריך להיכנס לשם,  

 

 אוקיי.    מר דודי אלון:

 

או לפחות לעלות לדיון כזה, וכמו הנושא של לתקצב תכנון צמיחה     גב' רננה גומא:

דמוגרפית, תוכנית חומש, שזה משהו שאנחנו מקווים גם שיכנס לכוללנית, ואז לא נצטרך לשלם 

 אותו, אלא יהיה לו מקום. 
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 אז איפה המקום לדון עכשיו בלשלם את המשכורות של ה...?    מר דודי אלון:

 

 י שמה את זה, אני מניחה את זה כאן, זה... אנ   גב' רננה גומא:

 

 אבל מה? מאיפה?     מר דודי אלון:

 

אנחנו הגשנו, אני אגיד, אנחנו הגשנו שתי בקשות שנדחו בגלל קשיי     גב' רננה גומא:

תקציב. אחת הייתה להכניס את זה, זו כבר שנה שנייה שאנחנו מבקשים להכניס את זה, והשנייה 

בדיוק מהתפיסה המתכללת שדיברנו עליה כבר, ואני לא ארחיב שובים, הייתה להקים מחלקת יי

 עליה שוב. 

 

 תשני את השם מדמוגרפי, ליישובים. היא עושה את הכול.    מר דודי אלון:

 

 זהו, בן אדם אחד לוקח את כל המשימות, אז זה הרבה פעמים...    גב' רננה גומא:

 

ין המזכירים, שגם בשנים קודמות... התקציב אני רוצה להגיד רק לעני  גב' כבי שקולניק: 

המיוחד הזה של צמיחה וקליטה וכו', המועצה מימנה את המזכירים. אף אחד לא מתכוון להפקיר 

יצאו, טיפונת,  את היישובים האלה. יכול להיות שנבנה את זה קצת שונה, יכול להיות שהגיע הזמן ש

יהיה צורך, נגיע. יש לנו, כמו שאתם יודעים,  ליותר עצמאות ממה שיש להם היום, אבל אנחנו, אם 

תקציב ב' ותקציב ג'. אני גם ככה, מאוד מאוד מקווה שהתקציב שאנחנו דנים עליו היום יאושר  

 במשרד הפנים.  

שנה קשה, כולם יודעים ועושים דברים חדשים שלא היו בשנים קודמות, זה עוד יותר קשה להוריד 

אחד לא מסכים. אז צריך יהיה לראות איך לעשות, אי אפשר   דברים שכן היו בשנים קודמות, שאף

 הכול, ונראה איך נתמודד עם זה. 
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 נגיע לגשר.    מר ניר ים:

 

 עם...  זאת אומרת, אם לא יתוקצב עכשיו, יתוקצב    מר דודי אלון:

 

 אם יהיה צורך.    גב' רננה גומא:

 

 .   ..בכל מקרה זה יהיה  גב' כבי שקולניק: 

 

 תשובה טובה.     ון:מר דודי אל

 

 היא דיברה גם על עצמאות יישובים, גם על..     גב' מזל ערוסי:

 

אני רציתי רק להוסיף דבר אחד לתקצוב הזה, אני חושבת שפרסום    גב' רבקה בן ארי: 

המועצה בנושא הקליטה, הוא מאוד חשוב. הוא עולה הרבה מאוד כסף לכל יישוב בנפרד. אז הפרסום 

 ריך להיות מתוקצב.  המשותף, לדעתי, צ

 

זה עכשיו, השיווק המשותף זה משהו שממש בימים האלה אנחנו    מר ניר ים:

נכנסים אליו, נרים אותו ביחד עם היישובים. זה לא משהו שרק המועצה תחליט איך כמה ולמה, 

 אלא בשיתוף מאוד רחב.  

 

 ברור.    גב' רננה גומא:

 

 ונקווה שנצליח.     מר ניר ים:

 

 נקווה, נצליח. מה זה נקווה שנצליח? טוב, בשמת.     גומא: גב' רננה
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 לפני שאני מציגה, אני רוצה לספר משהו קטן למליאה, אם אפשר.   גב' בשמת גלין:

 

 אם תהיו בשקט, בשמת מדברת בקול שקט.     מר ניר ים:

 

ככה מלשבת כמה דקות בצד ולשמוע אגפים אחרים, אני חושבת שמה   גב' בשמת גלין:

נחנו לפעמים מפספסים כשאנחנו דנים בכל אגף ואגף, זה את העבודה הרוחבית. רק משהו שקרה שא

. ישבנו, נציג אגף ביטחון  20פברואר  –היום, אנחנו לקראת דרום אדום, דרום אדום יהיה בסוף ינואר 

מהאגף האסטרטגי ישבה לבנת מהתיירות, אושרה שטחים פתוחים ודנית מעסקים קטנים, ואני  

וי עסקים, כי זה מה שאני עושה ליד איכות הסביבה, ודנו בדוכנים ומה צריך, וגם באירועים כריש

 שיהיו ביישובים, ואיך עושים את זה נכון. 

ואז לבנת סיפרה, שאחרי האירוע שהיה בדרום אדום שנה שעברה בעין השלושה, שלוש משפחות 

עובדים כולם ביחד, ובסוף יש את   הגיעו ונקלטו. ואני חושבת שזו בדיוק הדוגמא של איך אנחנו

התוצאה שכולנו רוצים אותה, שאנשים יגיעו הנה כי טוב להם, אחרי שהם נסחפו בדרך הכי טובה, 

 דרום אדום, אירוע בתוך יישוב, שמקודם הוזכר כיישוב בבעיה. אז הנה,  

 

   לא סתם, האירוע היה בשבת, אז אני מילאתי את מקומה של צורית.   גב' רננה גומא:

 

אז זה בכלל בא ביחד, זה בעיניי בכלל משמח, אני מקווה שזה שימח   גב' בשמת גלין:

 גם אתכם. שמו את המספרים שלי? אוקיי. 

זה דבר אחד, דבר שני, אני מאוד רוצה להודות לכולם כאן, שאחרי הדיון הגדול בשבוע שעבר, זכיתי  

אין לי הרבה מה לעשות איתה. ומתוך חמש המטרות הראשונות, שלוש הן של האגף שלי. אחת 

מיליון, ככל שהיא תתקדם, אנחנו כמובן נהיה שם, אבל מבחינתנו, מבחינת   20-תוכנית הניקיון של ה

האגף כעבודה, זה בעיקר עבודת דיבור. שתי המטרות האחרות, הגברת הפיקוח והרחבת המודעות, 

ף היותר מפורט ממה שמונח  הן כמובן באות לידי ביטוי בתקציב, ולכן אני מניחה שיש את הד

  –כתוב  32יש גידול. שורה  32, אז אתם רואים שבשורה 32מאחוריי, ואם אתם הולכים לשורה 

איכות הסביבה, אנחנו רואים שיש גידול גם בשכר וגם בפעולות. זו התוספת של אותו פקח שדיברתי  
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שנוכל לתת לו עוד משימות  עליו, שאנחנו יצאנו במכרז לקליטה שלו, הגדרנו אותו קצת אחרת, כדי 

 ולקלוט גם אנשים טובים בדבר הזה.

יש שם גם את התקצוב של אותה תוכנית שאנחנו רוצים, להכין תוכנית מועצתית כוללת, להגברת 

 המודעות לנושא סביבה, ומזה יגזרו הפרויקטים. 

 עוד שורה שכדאי להיסגר,  

 

 כרגע.  2020שנת  בשמת, רק להבין, הוא מתוקצב לכל  מר רותם בוקסבאום: 

 

 לא שמעתי.   גב' בשמת גלין:

 

 מתוקצב לכל השנה? או לתקופה מסוימת?    מר רותם בוקסבאום: 

 

 לכל השנה.   גב' בשמת גלין:

 

 אוקיי.   מר רותם בוקסבאום: 

 

 הכול לכל השנה.    גב' בשמת גלין:

 

 כקצת יותר.  47-לא, כי הוא לא ל    מר אמיר פלג:

 

 מתוקצב אחד נוסף, ומה עם הפקח הזמני?    מר רותם בוקסבאום: 

 

מופיע שם. חברי ועדת איכות הסביבה היקרים, כל מה שהיה, נמצא    גב' בשמת גלין:

כאן. כלומר, הפעם לא גרעו ממני דבר, לעומת שנים קודמות שבאתי ואמרתי, ביקשתי ולא קיבלתי.  

 ביקשתי וקיבלתי. 

אבל צריך להיזהר בזה. עוד שינוי שרואים כאן, זה   אז תיכף תגידו לי שהייתי צריכה לבקש יותר, 
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, אנחנו רואים שבהדברת מזיקים, יש לנו ירידה. הירידה היא בשכר. אני מזכירה לכם  36בשורה 

שעמרם, אחרי המון שנים, מסיים את עבודתו בסוף החודש. יש לנו כבר מישהו שמחליף אותו, נכנס  

 אן. בצעדי ענק, בחור מכאן, מקומי, טוב. זה לכ

יש עוד דבר שלא דיברתי, בשבוע שעבר כשדיברנו על מטרות ותוכנית עבודה, אני גם מטפלת ברישוי 

עסקים, תחת חוק רישוי עסקים, לא בפיתוח עסקים קטנים ליזמויות. זה פן קצת אחר. בתוכנית  

העבודה שלי, מופיע הנושא של סיוע לעסקים. זו בעצם תוכנית עבודה פנימית שלי, שאני כבר 

תהיה שנה שלישית, אני סרקתי את כל העסקים שנמצאים אצלי   2020-מקיימת אותה שנה שנייה, ו

כעסקים ללא רישיון עסק, שאני כל פעם אוספת כמה עסקים, ומנסה לקדם אותם ולהגיע איתם  

לרישיון עסק. אני חייבת להגיד, אני לא אנקוב בשמות העסקים מפאת הצניעות שלהם, לא שלי, 

ה וכמה עסקים שפעלו לאורך שנים ללא רישיון עסק, ללכת את כל הדרך, ולתת להם הצלחתי בכמ

 רישיון עסק כדת וכדין. אני רואה בזה שמחה גדולה. 

גם כן את זה כאחת המשימות, שזה מצטרף, גם כן, לפיתוח הדמוגרפי ותמיכה   2020יש לי לשנת 

 בעסקים. עד כאן מה שלי היה להגיד.

 

 יש לי שאלה, מבחינת התקציב של...   גב' רונית בן רומנו: 

 

 עדיין נלחמים עליו, זה לא תלוי בנו.   לא אמרנו, אמרנו שאנחנו  גב' בשמת גלין:

 

בסדר, אנחנו עדיין נלחמים עליו, אבל יש לנו יישובים שביררנו    גב' רונית בן רומנו: 

 לא מבחינת מזבלה...   ודיברנו, ולא הייתה שום התקדמות, לא בפיקוח של היישוב על איסוף הזבל,

 

למה? התוכניות של הגזם התקיימו, את מדברת על הגזם הגנני? או על   גב' בשמת גלין:

 הגזם החקלאי.  

 

 חקלאי.   גב' רונית בן רומנו: 
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הגזם החקלאי מתקדם בתב"רים. גם כאן, אנחנו כל פעם מדברים על    גב' בשמת גלין:

מאיר עדכן את זה ביום... מתי ישבנו? חושבת ש התקציב, הגזם החקלאי מתקדם בתב"רים, אני

 רביעי או שני? אני כבר לא זוכרת. 

 

 גם וגם.    גב' רננה גומא:

 

 שני, אתם ישבתם גם וגם. אנחנו מתקדמים בקצב של התב"רים,   גב' בשמת גלין:

 בפיצוץ גזם חקלאי מתקדמים, 

 

 בשמת, יותר בקול רם.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני לא יכולה לדבר...    גב' בשמת גלין:

 

 יותר בקול רם, לא שומעים.    מר גדי ירקוני: 

 

לסיכום, הגזם החקלאי מתקדם בתב"רים, זה לא מופיע כאן בתקציב    גב' בשמת גלין:

 השוטף, כי זה...  

 

 מה זה אומר מתקדם בתב"רים?    מר אלי אהרון: 

 

גשנו על זה בקשה, אנחנו  זה אומר שיש לנו על זה הרשאה, אנחנו ה  גב' בשמת גלין:

מעדכנים את הבקשה. ברגע שנקבל אישור מהמשרד להגנת הסביבה, אנחנו במקביל גם דואגים 

שיהיה לנו נוסח למכרז מתאים. ברגע שהמשרד להגנת הסביבה מממש את זה. זו כבר הרשאה... זה 

 לא קשור לממשלה החדשה, זה לא קשור לכלום. נקבל את האישור... 

   ()מדברים ביחד
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  זה איכות חיים... אני שואלת באיזה שלב באמת מקבלים את זה...   גב' רונית בן רומנו: 

 בכל מקום, בכל פינה.  

 

 זה תושבי המושב שמים את זה שם.   גב' כבי שקולניק: 

 

 סליחה רגע, אני מושבניק,    מר אלי שמעיה: 

 

 בתלמי אליהו אין...      מר אמיר פלג:

 

ני מושבניק, אני מגדל, יש לי במשק שלי ערימות זבל, שאין סליחה, א  מר אלי שמעיה: 

אלי איפה לשתול, כי הכול זבל. אין איפה לקחת את זה. אין איפה לקחת את זה. לשרוף אסור, לטמון 

אסור, בדיה לא מקבלים. אפילו, בואי נגיד, עזבי את הכסף, לא מקבלים מזה, מה   –את זה באדמה 

מה זה אלי? מה אתה רוצה   –יעשה הפקח? הוא יבוא אליי יגיד לי עושים עם זה? תביאי פקח, מה 

  שאני אעשה? מה אני אעשה?

 

 אין פתרונות.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 מה הפקח יעזור? אין פתרונות. אין פתרונות.    מר אלי שמעיה: 

 

אני חושב שהשאלות האלה הן בהחלט לפתחו של מאיר וגדי. זאת      מר אמיר פלג:

פחות בשמת. יש לנו פה את האדם שאחראי על כל נושא החקלאות, הוועדה החקלאית  אומרת, 

 ואיכות הסביבה ואת ראש המועצה. ובהחלט, אני מתחבר לגמרי למה שהוא אמר. 

 

 האם המפחקים הם באחריות היישוב, או באחריות המועצה?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 ף? אפשר? אני רוצה, אם אפשר להוסי    מר אמיר פלג:
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 כן, אם תהיו רגע בשקט. כן, אמיר?    מר ניר ים:

 

אני, כידוע לכם, יושב ראש ועדת איכות סביבה, יש ועדה טובה,   –א'     מר אמיר פלג:

פעילה, מתכנסת, עד כה השנה, אני חושב, חמש פעמים בשנה הקודמת. ובשמת, בהחלט, איתנו,  

תי את זה כמה פעמים, אבל עכשיו בתקציב זה מאוד משתפת פעולה ומנסה להתקדם. אבל, ואני אמר

חשוב להגיד, יש פה קצת בדומה לקודם, וזה דיסוננס, אני לא יודע, כאילו מן תהום פעורה בין הנהגת  

המועצה, לבין השטח. ניתוק מוחלט בין מה שקורה בשטח, לבין מה שקורה ביישובים, ובשטחים  

 הפתוחים.

רמות שמבישות ומביכות. אני רוצה לצטט ווטס אפ מיום שישי,  המועצה שלנו, מטונפת. מטונפת ב

גדי, מאיר, בשמת בוקר טוב. ראו את התמונות של  ' הודעה זו נשלחה על ידי תושב להנהגת המועצה:

דרך השדות, בושה וחרפה. אני מבקש שתעלו לדיון במליאת המועצה הצעה לשנות את השם לדרך 

 . 'הזוהמה, החרפה והבושה

תיירני חבל שלום, 'יחד עם לצטט הודעה נוספת: 'אני סבור שאתם חייבים...' זה מופנה לאני רוצה 

כולנו, להפוך שולחנות. דרך השדות בעיקר מחציתה המערבית, נראית כמזבלה אחת גדולה. אחרי  

סיור שלי הבוקר, הודעתי לכל... מובילי הקבוצות שיש בדרכם לעשור, צאלים וחבל שלום, ישנו 

ב הוא בושה לנו, למועצה ולכל ישראלי באשר הוא. אנא שילחו מכתבים נזעמים לכל מסלול. המצ

 העולם ואחותו. גדי, בשמת וכו', וכו'...'. 

שבפתחת שלום  זה בנושא הפסולת. המועצה, עשינו סיור של ועדת איכות הסביבה. אני חייב להגיד 

ו, כל הגוש ההוא, אתה נוסע דווקא המצב סביר, מה שקורה בגוש צוחר, באזור אוהד, תלמי אליה

שם, ואתה חש בושה עמוקה. עמוקה מאוד, כשאתה תושב המועצה הזאת, ואתה חש בושה, איך 

במשך שנים הנושא הזה הוזנח והוזנח, ומי שזה בא לפתחו עכשיו, כמו ששמעיה אמר, אלו 

דרום   קמה יחידה ברת"ג שאוכפת את זה, כי החליטו באיכות הסביבה מחוזהחקלאים, שפתאום 

מענה. יש פה  שנשבר להם, והחקלאים מתחילים לחטוף דו"חות, והם משלמים את זה, כי אין להם

 הזנחה וכישלון ארוך שנים, זה בנושא הזה. 

בנושא של הזבובים, הקיץ הזה היה קטסטרופאלי ברמות קשות שלא ניתן לתאר. יש פה נציגים  
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דית? ונציגים אחרים. עין הבשור, אני מודה, מחבל שלום, יהודית, את בטח יכולה להעיד. איפה יהו

 היה יחסית רגוע. חבל שלום זה היה סיוט. כל סופשבוע, אנשים פשוט לא חיו. 

עכשיו, כשאנחנו, לא סתם חברי המליאה שמאוד מחוברים לשטח, אולי קצת בניגוד להנהגה, הציבו 

 ראש, באת שלושת המטרות האלה, של איכות הסביבה 

 

 מאיפה אתה יודע שאנחנו מנותקים?    מר גדי ירקוני: 

 

 אני אסיים,     מר אמיר פלג:

 

 למה אתה צריך לחזור על זה שלוש פעמים, אבל?     מר גדי ירקוני: 

 

זכותי לדבר במליאה איך שאני רוצה, ולהגיד מה שאני רוצה. אם יש      מר אמיר פלג:

 .  בסדרלך אחרי זה תגובה, תגיב אחר כך. הכול 

הוא קטסטרופאלי, מה שתושבי חבל שלום עברו בקיץ הזה הוא בלתי ניתן לתיאור, אי  נושא הזבובים

אפשר לשבת בחוץ, אי אפשר לצאת לטייל, אי אפשר לפתוח חלון, אי אפשר לעשות פיקניק. העיד על  

זה גם חבר מליאה מניר יצחק שכבר לא פה, העידו על זה פעם אחרי פעם ואנשים נוספים. ויש פה 

שך וקשה, לא סתם שמנו את זה בשלושת המקומות הראשונים, כי הבנו שאי אפשר  כישלון מתמ

לעשות פה צמיחה דמוגרפית, ואי אפשר לעשות פה איכות חיים, שזה ממשיך ככה. ואני לא רואה  

 בתקצוב השנה שום דבר יוצא דופן.

האלה. לא, אל תחכו  מיליון 20-נכון, הוסיפו חצי פקח, כל הכבוד. הוסיפו, אני לא יודע מה. מחכים ל

מיליון. בהעברת תב"ר של מיליון ₪ כל שנה, או לפחות כמה שנים, לניקוי אזורים פתוחים.  20-ל

 בואו תפעילו אותו. אני חושב שבמליאה יהיה לכם גיבוי להוספת תקציב לאיכות הסביבה. 

ליון ₪,  המצב בלתי נסבל, אם אנחנו מצרפים לזה את דו"ח המבקר, שהראה על העלמות של מי

והמליאה קיבלה אותו במלואו, אז אתה מבין גם שכל העסק לא מתנהל בצורה טובה. לא מתנהל 

מעים את זה מתושבים, הרבה תושבים  בצורה טובה. ואני חייב להגיד שזה מאוד מאוד מתסכל, שו

ים כותבים ווטסאפים כמו שהקראתי, כי כבר הם פנו והם דיברו ועם המוקד ועם הראש ועם זה, ודבר
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 לא זזים. 

אני חייב להגיד שאני מכבד את הניסיונות של בשמת לשפר ולהתקדם, אבל מה שהיא תיארה עכשיו,  

זה פשוט טיפה בים. שום דבר לא ישתנה בשנה הבאה, ולא תהיה פה צמיחה דמוגרפית ולא תהיה פה 

איכות החיים, של  איכות חיים, אם גדי, מאיר, ניר ואחרים, ואנחנו כמליאה, לא נבין את המקום של 

 איכות הסביבה בתוך איכות החיים. 

 

לפני שאני מעביר את רשות הדיבור למאיר, אם הוא רוצה, אני אגיד    מר ניר ים:

בכל זאת כמה מילים. תראו, אני לא מסווג את תושבי המועצה מהתושבים, דרך חברי המליאה,  

 והנהלת המועצה, ברמת מי מנותק יותר או מי מנותק פחות.

את אותה כוונה. אולי אני תמים, אבל  יוצא מנקודת הנחה שכולם מחוברים ורוצים, ויש להם ני א

בכל זאת, אני שואל אותך, כיו"ר ועדת איכות הסביבה, האם אתה כיו"ר ועדת איכות הסביבה,  

 והכישלון הוא לא שלך, אמרת בפירוש שזאת הזנחה של שנים. אני מניח שאתה בתוך העניין שנה.  

 

 קצת פחות.     מיר פלג:מר א

 

 לא, פלוס חודש.     מר ניר ים:

 

 בסדר, נגיד שנה.      מר אמיר פלג:

 

האם ועדת איכות הסביבה, הביאה איזושהי המלצה, איזושהי כוונה,     מר ניר ים:

איזושהי בקשה, קידמה משהו שהנהלת המועצה, או מי מהם סירב לקבל, או דחה? או משהו כזה או  

 אחר?

 

 אתה רוצה שאני אענה?      ר פלג:מר אמי

 

 כן, כן.    מר ניר ים:
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אנחנו אנשים, חברי ועדת איכות הסביבה, באמת אנשים רציניים,     מר אמיר פלג:

אבל עצם זה שהם רציניים כי הם גם מאוד מאוד מאוד עסוקים. הם עושים את זה בזמנם הפנוי 

הגובה של המשכורת, כל חודש, כדי לטפל  והחודשים. הם לא מקבלים על כך משכורת, ולא משנה 

 מציפים נושאים ומבקשים פתרון. בזה. אנחנו באים מזמננו החופשי, ואנחנו 

אני מסכים איתך, שהוועדה, במשך שנה, התכנסה ארבע פעמים, למדה. אנחנו בינואר מתכנסים עוד  

אני חושב שהאמירה   פעם, אני מניח שנתחיל לנסות להיות יותר עם שיניים, יותר עם דרישות. אבל 

 שלך פה היא פשוט, היא באמת קצת לא במקום. בשביל זה יש את בעלי התפקידים, אתכם. 

 

, אז אתה לא מבין מה אתה מייצג. תראה, אם היית לוקח את  לא   מר ניר ים:

הדבר הזה באמת, לוקח אותו צעד ורבע, לא יותר מזה. בא ואומר, לא היום בישיבת התקציב, בא 

 מול או שלשום,  ואומר את

 

 אמרתי אתמול ואני... אתה לא בסדר.     מר אמיר פלג:

 

 לא הפרעתי.    מר ניר ים:

 

 אתה לא בסדר.      מר אמיר פלג:

 

 לא הפרעתי לך.     מר ניר ים:

 

אני יודע, אבל אתה לא בסדר. כי כל מי שיושב פה יודע את המצב     מר אמיר פלג:

 . אתה הופך את זה לאישי, וזה לא בסדר.  הזה, וזה היה שנים לפני שהגעתי

 

לא הפרעתי לך, תן לי לגמור. תן לי לגמור. התחיל לפחות, הגיע נושא    מר ניר ים:

גויס הפקח, אוקיי? לקח עוד חודש וחצי, ייתן מינוי קבע לשנים  –פקח, לקח, נכון, לקח חודש וחצי 
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שזה יהיה תגבור מאוד טוב למערכת שלנו.  הבאות, ואנחנו מקווים שהוא איש מצוין, ואנחנו מקווים 

אבל, נגיד שבישיבה השנייה, נגיד שבישיבה השלישית, או הרביעית, באמת היו מאירים את עינינו,  

מיליון, אל תחכו למשיח, זה כאן ועכשיו,   16תקשיבו, אין  –אם אנחנו עד כדי כך מנותקים אומרים 

 ומר עכשיו.בואו נקצה מיליון ₪ כל שנה, בדיוק כמו שאתה א

יכול מאוד להיות, אמיר, שזה היה נכנס לבסיס התקציב. יכול להיות. אבל לפחות היינו מקבלים  

 ממך נדרש... החלטה, על סדר עדיפויות. אז באמת... גם 

 

לפי מה שאתה אומר, אני כחבר ועדת ביקורת אמור לכתוב את    מר איתי ציפורי: 

 אמרת.  א' ועד ת' לא מקבל את מה ש-הדו"ח? אני מ

 

 רגע, אמיר...    מר אלי אהרון: 

 

 זו התנערות מאחריות.      מר אמיר פלג:

 

 גם אני רוצה...     מר אלי אהרון: 

 

 רק תדעו שארוחת הערב תתעכב.    גב' רננה גומא:

 

 אתם עושים פינג פונג, וכאילו אנחנו לא קיימים.     מר אלי אהרון: 

 

 רבה פעמים מקבל זכות, הכול בסדר. אלי, כשאתה גם מדבר, ה     מר אמיר פלג:

 

 כל כך הרבה שתקתי, כבר נהייתה לי צרידות בגרון מרוב שאני שותק.      מר אלי אהרון: 

 

 אלי, בבקשה.    מר ניר ים:
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אני רוצה להגיד לך, ידוע שאין אפשרות להיכנס ולדון ברחל בתך     מר אלי אהרון: 

ך העניין, הוקמו ועדות. כדאי שתדע, יש ועדות הקטנה בכל נושא ונושא, במסגרת המליאה. לצור

שאתה, כחבר ועדת איכות הסביבה, יש לך נושא אחד, שאתה צריך להיכנס אליו לעומק. לא רק  

להתריע, צריך גם להתריע וזה בסדר, אלא גם לייצר פתרונות. כי אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה.  

זה בדיוק... אני בהחלט מקבל, אם  בתך הקטנה, איש, ולהתחיל לדון ברחל  50איש,  40יושבים פה 

היית בא לכאן, אתה כבר שנה בתפקיד? אני חושב שבשנה הזאת יכולתם גם לייצר פתרונות יחד עם 

מאיר, יחד עם כל הנפשות הפועלות פה, בעניין של איכות הסביבה, ולבוא אלינו, כשאני יודע שאתם  

כנית צמודת תקציב. לא היה דבר כזה. אם היה דבר  דנתם על העניין בפירוט, ומגישים הצעה של תו

כזה, ואנחנו דחינו אותה, יש מקום שאתה תגיד את כל מה שאתה אמרת כרגע. יש מקום. אבל אם 

איש, נדון ברחל בתך   40-50אין תוכנית כזאת, מה אתה מצפה עכשיו? שעכשיו במתכונת הזאת, של 

 הקטנה מה צריך לעשות באיכות הסביבה?  

 

 זה לא רחל בתך הקטנה, זה בתך המאוד גדולה.      מר אמיר פלג:

 

 יפה. אין תוכנית, ו...    מר אלי אהרון: 

 

 אלי, מה שאתה אומר עכשיו, וזה קצת מאכזב אותי, כי אתה...     מר אמיר פלג:

 )מדברים ביחד(  

 

   התופעה עמוקה וארוכה...    מר אמיר פלג:

 

כישלון מהותי בתחום הזה,   -מו, לא צריך להתחבא לקרוא לילד בש   מר דודי אלון:

מהתקופה שלך, בהמשך של מאיר, בניהול שלה, כל האגף הזה, כל המחלקה, כל מה שקשור 

 בחקלאות, איכות סביבה ביחד, כישלון מוחלט...  

 

 ם... יש פתרון שלכם[, למה את  גב' כבי שקולניק: 
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בשביל... תפסיקו להתחבא מאחורי   אני לא יודע, לא מקבל משכורת   מר דודי אלון:

 זה הכול.  כל מיני כותרות, תקראו לילד בשמו. 

 

למועצה אין אחריות על פסולת עסקית, רק על פסולת אישית. על   גב' כבי שקולניק: 

פסולת עסקית היא לא אחראית. זה שהמועצה לוקחת על זה אחריות, זה בסדר והיא צריכה לקחת  

 ת שלא, אבל אין פתרונות.על זה אחריות, אני לא אומר

 

דודי, זה שאתה כחבר מליאה צועק וזה, זה התפקיד שלך לתת מענים,    מר אלי אהרון: 

 זה כדאי שתדע. לא איך לצעוק. 

 

 אני הצגתי לפני מספר,     מר דודי אלון:

 

ואם אתה צועק, אני יודע לצעוק פי שתיים יותר ממך. אז מה זה     מר אלי אהרון: 

 ר את הבעיה? מה אתה צועק? ייתן? זה יפתו

 

הצעתי לפני מספר חודשים לקבל סמכות מהמועצה להביא פתרון, אף     מר דודי אלון:

 אחד לא הגיב.  

 

 בשביל זה יש ועדה. שהוועדה תשב, אני מבטיח לך,     מר אלי אהרון: 

 

 לצידם.  בשביל זה יש בעלי תפקידים שהוועדה    מר דודי אלון:

 

בה הזאת שעשינו, היינו בין אלה ששמו את נושא איכות הסביבה  הישי   מר אלי אהרון: 

 בראש סדר העדיפויות, למה? כי הבנו שיש שם בעיה. תתחילו לייצר פתרונות.  
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 מישהו רוצה להוסיף? יובל?    מר ניר ים:

 

הבעיה הזאת, אני אנסה להציג אותה קצת בשונה מאמיר, למרות    מר יובל בר:

רואים את אותה תמונה, אבל בלי המנותקים וזה, זו בעיה מאוד גדולה. עד  שבסופו של דבר, שנינו 

שאם היום אנחנו, עם כל הפרויקט הגדול של הגזם החקלאי, וגם עוד   –כמה, אני רוצה לתאר לכם 

פותרים כמה דברים בדרך, וגם מנקים את הכול, עדיין לא עשינו כלום. כי אין פתרון שוטף לדברים 

 האלה.

, אחרי עשר או עשרים שנה שלכלכו, זה בסדר, זה פעם אחת עושים את זה. אבל אם זה לבוא ולנקות

לא מתקדם אחר כך בשוטף נעשה, ודרך אגב, יש לזה שני צדדים, זה לא רק החקלאים, מבחינת 

האחריות שלהם, יש פה גם בדיוק במקומות האלה, זה לא כל המועצה, דרך אגב, אבל בדיוק  

ככה, בצורה רצינית, בגלל אופי החקלאות, מדובר אפילו על מה ש/אני   במקומות שהבעייה קיימת

 ראיתי בסיור שעשינו, מדובר אפילו בשינוי תרבותי.  

אנשים שבאים ושופכים בדרך שהיא דרך יפה ותיירותית, משאיות של אשפה, או טרקטורים עם 

זה גם שינוי תרבותי,   אשפה, זה משהו תרבותי בהתנהגות. אני לא מאשים, זה בטוח מתי מעט, אבל

וגם שינוי גדול חקלאי, שזה דורש לא רק את ה... גם אם הוועדה תציע מכל הכיוונים, זה דורש פה  

 התגייסות של כולם, מלמעלה עד למטה, כדי להצליח לעשות את זה. 

 

 יובל, בסוף יש פה...      מר אמיר פלג:

 

 אמיר, אמיר, איזי, לאט לאט. מאיר?    מר ניר ים:

 

ציונים, כישלון לא כישלון, מי שנמצא פה  טוב, אני לא רוצה לתת   ר מאיר יפרח: מ

רק לידיעתכם, בקושי שנה, כבר יודע את כל ההיסטוריה של כל הדבר הזה שנקרא איכות סביבה. אז 

היה תקציב של מיליון ₪ במועצה, שכל שנה הצלחנו, איכשהו, פחות או יותר, לנקות את היישובים. 

, זה יישובים שבכלל בכלל בכלל, לא שמים, איזה שהם יישובים פה, ששמים המון כסף חלק מהבעיה

ויש יישובים שלא שמים, ואחר כך זורקים את זה על המועצה. זה  –על איכות סביבה, כי אכפת להם 
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 דבר ראשון.

על הוצאה של חמישה מיליון ₪ מהקרנות, ואנחנו אין שום בעיה שהמליאה תחליט פה דבר שני, 

תחיל לנקות ממחר בבוקר. אתה יכול לשבת עשר ישיבות באיכות סביבה, וקוטל זבובים וזבל, ולתת נ

 ערימת זבל אחת לא תצא. זה דבר ראשון.  ציונים פה לכולם, אבל מזה, אף 

 

 אתה תביא את זה.      מר אמיר פלג:

 

את  אני אביא, בסדר אני אביא. יש תקציב. תגיד גם מאיפה לקחת   מר מאיר יפרח: 

החמישה מיליון ₪, בשביל לנקות את כל היישובים .לקחת את כל הזבל לאתר דודאים ולאתר דיא, 

 זה מיליוני שקלים. 

מיליון ₪   20יצא ומזל שיושבים ראשי מועצות, של מועצות אחרות, והצליחו להשיג תקציב של 

ש לנו הרבה דברים  מיליון ₪, יבסדר, למה שאנחנו נבזבז במשאבים שלנו  –מאיכות הסביבה ואמרו 

על מה לשים מיליון ₪, לאו דווקא על הזבל, שזה מאוד חשוב. אבל אם יש תקציב שהמדינה נותנת,  

 בואו ננצל אותו. ואז הורדנו את המיליון ₪ בהסכמה שלי ושל גדי.

היה גדי בישיבה, זה לא הכול תלוי רק בנו, אתמול גדי, בישיבה עם   ואמרנו, בואו נפעל לזה. אתמול,

שי המועצות, ועדיין הם עושים תוכניות איך הם רוצים בכלל לטפל יותר במפח"קים מאשר לטפל  רא

בשטחים, הם רוצים פתרון קצה. הדבר הזה, ברגע שאין גם ממשלה ואין תקציב, אני עוד לא יודע  

 איפה הוא קורה. 

ר שתי אם למליאה זה דבר חשוב מאוד, ואתם יודעים להוציא מהדבר הזה תקציב מסודר, ממח

 יישוב. אבל לזה צריך כסף.   –משאיות, עם שופל, מתחילים לנקות יישוב 

 

 אבל איפה העשרים מיליון האלה?    מר יובל בר:

 

 אני...     מר אמיר פלג:

 

 דבר שני, אנחנו עכשיו בנושא הזה מנסים...    מר מאיר יפרח: 
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 אמיר, בכוונה אתה מפריע?    מר ניר ים:

 

 . זו מטרתי בחיים, להפריע לך, אמת. כן    מר אמיר פלג:

 

 תראה, כשאתה מדבר,     מר ניר ים:

 

 תפסיק עם הזה.      מר אמיר פלג:

 

 לא, אמיר,    מר ניר ים:

 

 תנהל דיאלוג עם אחרים, לא איתי.     מר אמיר פלג:

 

הקראת לנו את הווטס אפ מההתחלה ועד הסוף באריכות ועוד הוספת    מר ניר ים:

 פריעו לך. תקשיב, אנחנו לא בכיתה ג', סליחה. סליחה. לא ה עליו.

 

אתה לא תדבר אליי ככה. אתה לא תתחצף אליי. אני נבחר ציבור      מר אמיר פלג:

קולות כדי לייצג את הדברים האלה, ואתה תפסיק לשים אותי על המוקד   300שבעין הבשור קיבל 

 ולהתייחס אליי באופן אישי. 

 

 ע. אתה מפרי   מר ניר ים:

 

זה לא יעזור, אין פה הפרעה. אני דוקטור, אני מרצה באוניברסיטה,     מר אמיר פלג:

 ואני היסטוריון ראשי של ועידת התביעות, לא בשביל שאתה תבוא ותטיף לי. אז תפסיק, 

 

 אמיר,    מר ניר ים:
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 לא, אל תטיף לי.      מר אמיר פלג:

 

 תפקידי,    מר ניר ים:

 

 ל תטיף לי, אתה לא מעליי, אתה מצדדיי.  א    מר אמיר פלג:

 

 בבקשה, תדבר ברשות דיבור.    מר ניר ים:

 

מיליון ₪ האלה,  20-הדברים האלה ייקחו זמן. אם אנחנו נראה שה  מר מאיר יפרח: 

מיליון ₪, אז נביא פה הצעה להכין תקציב נוסף, בנושא  20-זה כבר בהחלטה של ועדים, אם נראה שה

קות את היישובים, את דרך השדות. זה הכול פה על העניין של כמות הכסף. אני  הזה של להתחיל לנ

 אומר, בואו לא נוריד גם את האחריות מהיישובים.  

אלף ₪ לבד, בשביל לנקות, בשביל להוציא  700יישוב שאכפת לו, אני יודע מושב מבטחים, משקיע 

המכונה, מכינים חוזה, זה הכול,  את הגזם מהחממות בנושא המפח"ק. אנחנו בתהליך גם של רכישת 

-ל 100%-דחינו את החוזה, יצמצמו את הכמות מזבנג וגמרנו. הדברים האלה לוקחים זמן, זה לא 

בגזם החקלאי. אני מקווה שלאט לאט נמצא את הפתרון. זה שתשב בוועדת איכות הסביבה,   20%

יהיה תקציב? אפשר יהיה  ותפמפם כל הזמן, מזה לא יצא לנו שום דבר. צריך לעסק הזה תקציב. 

 להתחיל לפעול.

אדע מחר להזמין שלושה טריילרים לאתר דיא, עולה מאה אלף ₪, אני אין לי סמכות להוציא  אני לא

 אותם בלעדיכם. תחליטו שזה נושא חשוב, תקציבו לזה ארבעה מיליון ₪, וזהו. 

 

 מאיר תודה, איזי עם הידיים, יש פה... מרים, בבקשה.    מר ניר ים:

 

מהמליאה מההתחלה... ואחרי שהגעתי לפה,  אני לא מהמועצה, לא  : פודחרני ספיירגב' מרים 

גדי, ודיברתי עם אמיר שאני רוצה להשתתף בוועדת איכות הסביבה. המקצוע שלי,   אני דיברתי עם
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אני מתעסקת כמנהלת איכות הסביבה של מפעל כיל, אני מכירה את הנושא. אתה אמרת לי שתיתן  

 ה, לא קיבלתי תשובה. אמיר אמר לי שיש יותר מדי אנשים בוועדה.  לי תשוב

 

 לא, אמרתי שצריך להוסיף נציג ציבור, יחד איתך.      מר אמיר פלג:

 

יודעת להגיש תוכניות, אני כן יודעת לקדם את הדברים ולהיות אני כן  : פודחרני ספיירגב' מרים 

 שותפה... חבל, אני מרגישה שהייתי... 

אחר במועצה שהוא מאוד חשוב, ופה אני לא שומעת שמדברים עליו. יש כמה מוקדים וכמה  יש עניין 

... שהריח הוא בלתי נסבל. אני לא שמעתי מילה על הנושא, אני מוכנה לדון על זה. אני מוכנה אזורים

להיות בוועדת איכות הסביבה, אבל לא קיבלתי מענה. חיכיתי לישיבה עם גדי בחודש שעבר, כדי  

 אני באמת מרגישה... ר על הנושא. שנדב

 

 תודה, מרים. אלי?     מר ניר ים:

 

מאיר, אתה טוען שהיה פעם תקציב   –אני שומע פה ככה, מאיר אומר   מר אלי שמעיה: 

מיליון, ביטלתם   20-שאתם מקציבים לאיכות הסביבה. ברגע שנכנס העניין של השל מיליון ₪ בשנה, 

 ון האלה, יעשו עור וגידים, ויתחילו,  מילי 20-אותו. מה הטעם? ברגע שה

 

 העשרים מיליון הם במועצות, הם לא עשרים מיליון ₪.   מר מאיר יפרח: 

 

 היה מיליון ₪, שהיה כן מיועד לדברים האלה, ביטלו אותו.   מר אלי שמעיה: 

 

 שלוש.  –קבוע, זה היה שנתיים  הזה לא הי  : שמואל ספקטורמר 

 )מדברים ביחד( 

 

היה תקציב... כשהפרויקט הזה של העשרים מיליון, נקרא לו, יתחיל    : מר אלי שמעיה
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 לעבוד, יבטלו. אבל כרגע, לא את זה ולא את זה. גם הטיפה שהייתה, היא כבר איננה. אז מה הטעם? 

 

 צודק בכל מילה שלך.      מר אמיר פלג:

 

 תודה אלי.    מר ניר ים:

 

 אני?    מר גדי ירקוני: 

 

 חרי כולם.  אתה א   מר ניר ים:

 

 בסוף?    מר גדי ירקוני: 

 

 בסוף. נעמי?    מר ניר ים:

 

 קודם כל, אני אשמח אם יהיה כאן איזשהו כבוד הדדי בין אנשים,     גב' נעמי סלע:

 

 תרימי קול קצת.      מר אמיר פלג:

 

 שקט.   מר ניר ים:

 

לא צריך  אני אשמח אם יהיה פה איזשהו כבוד הדדי בין אנשים,    גב' נעמי סלע:

להגיע לפסים אישיים, אנחנו כולנו פה לאיזושהי מטרה אחת. כשקודם צורית ישבה כאן ודיברה על 

צמיחה דמוגרפית, ועל שיתופי פעולה עם מחלקות אחרות, זה בא באופן ישיר לנראות של המקום  

 הזה. 

פה, הם קצת  אני יכולה להגיד לכם שאנשים, אני, כל המשפחה שלי והחברים שלי, באים מהמרכז ל

בשוק מאיך שנראה המקום הזה. אנחנו לא המועצה החקלאית היחידה, יש המון מועצות חקלאיות  
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 במדינה, המועצה שלנו נראית רע מאוד.  

 

 כולם באותה בעיה.    מר מאיר יפרח: 

 

המועצה שלנו נראית, הנראות של המועצה, נראה רע מאוד. מאיר, אי     גב' נעמי סלע:

וואו, איך אתם חיים פה? ולא בגלל המצב   –זה. כשאנשים באים מבחוץ ואומרים אפשר להתווכח עם 

הביטחוני, אלא איך שהמקום הזה נראה, זה לא... איך שלא תראה את זה, זה לא נראה טוב. עכשיו, 

 לבוא ולהגיד, המושבים לבד צריכים לדאוג כך או אחרת, איפה המועצה כאן? 

, אני מדברת רק על מושב אחד, שיתופי פעולה עם מושבים אם אין איזשהו, אתם דיברתם כאן על

לא יכול להיות שמושבים ייקחו על עצמם את האחריות למה עושים עם גזם או עם זאת אומרת, 

פסולת חקלאית. אני לא יודעת איך זה נעשה בקיבוצים, אבל אולי שווה לעשות איזשהו שיח משותף,  

 רחב טווח. אתה לא יכול לבוא ולכבות שריפות.ולראות איך פותרים את הדבר הזה לפתרון 

סע עכשיו דרך השדות, זה נראה פשוט בושה לחיות ככה. מצד אחד, אני גם לא יכולה להאשים את 

החקלאים, כי אין להם פיסית מה לעשות עם הפסולת שלהם. מצד שני, המועצה, שאתם אלה 

לתת איזשהו שירות ריך שצקלאית, שאמורים לתת את המענה עבור התושבים האלה, אפרופו ועדה ח

לחקלאים, איפה זה? זה נראה שיש איזושהי חומה בין מה שצריך לעשות, לבין מה שנעשה בפועל. אין 

איזושהי תוכנית ארוכת טווח. המועצה הזאת לא חקלאית מאתמול. המועצה הזאת לא חקלאית  

 לפני עשר שנים, המועצה הזאת קמה כמועצה חקלאית.

תה שום תוכנית על מה עושים, איך עושים, איך מתנהלים, איך אמורים לעשות את  אף פעם לא היי

שנה קדימה, כדי   5/10/20-זה. וגם עכשיו לא נראה שיש איזושהי תוכנית ארוכת טווח, מה עושים ב

 למנוע את הדברים האלה. 

בפני  איפה אתם רואים את עצמכם מול המושבים? מול הקיבוצים? איך זה נעשה? כל אחד פרזיט

עצמו, אין איזשהו שיתוף פעולה? מה קורה? לבוא ולשים מיליון ₪, ולנקות את זה עכשיו, אבל בעוד  

 חצי שנה זה יחזור להיות שוב פעם, אתה מבין שזאת לא הדרך.

לבוא ולכבות שריפות, כי עכשיו יש איזושהי ערימה באיזשהו מקום, זה לא יעזור. צריך לעשות  

 איזושהי תוכנית ארוכה. 
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 צריך איזשהו פתרון אסטרטגי.   מר דודי אלון:

 

 אתם אסטרטגים גדולים, אני לא יודע...  מר מאיר יפרח: 

 

אתה נמצא, מאיר, אתה נמצא  תקשיב, אני נמצאת במקום שלי,   גב' נעמי סלע:

 במקום שלך... 

 

בסופו של דבר זה מראה שאין לך מה להגיד, עדיף תשתוק, סייג     מר אמיר פלג:

 מה שתיקה.  לחכ

 

 מאיר, יש פה לא מעט אנשים שהם...   גב' נעמי סלע:

 )מדברים ביחד(  

 

גם לאיך שהמקום הזה נראה. ואם אמורה להיות איזושהי תוכנית    גב' נעמי סלע:

משפחות חדשות לאזור, חשוב מאוד לא רק לחינוך, ולא רק לרווחה, אלא  150אתה רוצה להכניס עוד 

 אז לבוא ולהגיד, להאשים ולתת לנו את הפתרונות, אנחנו לא... גם איך שאנחנו נראים. 

 

 נעמי, את יודעת כמה כסף שמנו בצוחר רק על הניקיון?   מר מאיר יפרח: 

 

אבל זה לא קשור לצוחר, מאיר. זה לא קשור לצוחר. זה קשור     גב' נעמי סלע:

זה כרם שלום. זה לא משנה,  למועצה האזורית אשכול באשר היא. וזה לא משנה אם זה בארי, או אם 

 צריך לעשות כוללני ואתם לא עושים את זה כוללני, זאת הבעיה. וזה בדיוק...  

 

מאיר, אני יכולה להגיד, בתור החלטת הממשלה, אני יכולה רגע    גב' רננה גומא:

 להגיד  משהו?  
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 לא,    מר גדי ירקוני: 

 

 הייתי מקצרת לך את זה.     גב' רננה גומא:

 

 רננה.    ירקוני: מר גדי 

 

 בסדר. תודה. אגב, אני חושב שאנחנו משום מה מסכימים איתך.     מר ניר ים:

 

 אני שמחה שאתם מסכימים איתי, מה אתם עושים עם זה?    גב' נעמי סלע:

 

 השי, רצית להגיד משהו.     מר ניר ים:

 

וא קיבוץ או אני רוצה להגיד דבר מאוד פשוט, מי שמייצר זבל, אם ה   מר השי רובין:

זו המועצה, אין לי לאן לזוז,  –מושב, או מושבניק, הוא אחראי. האחריות היא עליו. ולא להגיד 

 ייצרתי המון זבל. זו אחריות שלו.

יש יישובים, גם מושבים וגם קיבוצים, זה עולה להם כסף, אבל הם קודם כל דואגים, הם לא מחכים  

פלים בזה, ויש דוגמאות יפות וטובות משני המגזרים.  שהמועצה תדאג לזבובים. בגלל הזבל. הם מט

לייצר זבל ולשפוך אותו איפה שאנחנו  לבוא ולהפיל את זה על המועצה, היא לא בסדר, אנחנו נמשיך 

 רוצים. זה לא.  

המועצה יכולה לסייע, ולתת שירותים, זה הון עתק. אני יודע מה זה עולה לקיבוץ שלי, שנים. מגזם  

מסריח, דרך אגב, עד זבל עופות וזבל מהרפת. חברים, מפעלים תעשייתיים, תחשבו  של נוי, שהוא לא 

על זה. איפה שיש מפעל תעשייתי, פה במועצה, חסר לו שהוא לא יטפל בשפכים שלו, ובאשפה שלו, 

  -ויש לו אשפה מסוגים שונים, כולל כימי. זה לא חקלאות. זה אחריות שלו. הוא לא אומר למועצה 

 בטונים נוראיים.את זה, ושהגברת הזאת תדאג לזה,  אני עוד צובר

האחריות היא שמי שמייצר את האשפה, מכל הסוגים, המועצה צריכה לסייע במתן שירותים, 



 אזורית אשכולמועצה 
 16.12.2019שני   מיום, מליאה ישיבת

 

 74 
 

 אתם, אתם, אתם.  –  הבהוזלה... על הכיפאק. אבל אי אפשר לבוא לוועיד

 

 אני רוצה לענות להשי.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 קשה. בב   מר גדי ירקוני: 

 

אתה צודק במאה אחוז. אם כל חקלאי לא לוקח אחריות על עצמו, או   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

היישוב לא לוקח על עצמו, נכנסת המועצה בעניין האכיפה. גם פה זה לא עובד. אפשר להאשים את  

ע  החקלאי שהוא מייצר את הזבל. אוקיי, אז הוא מייצר זבל, ומה הלאה? אז אם הוא מייצר מפג 

סביבתי שפוגע בתושבים האחרים, ביישובים האחרים, כאן נכנס הצד השני של האכיפה, שזה כן 

 אחריות המועצה.  

 

לכל סוג זבל יש במדינה הזאת פתרונות, לכל. כולל זבל חקלאי. זה רק    מר השי רובין:

 עולה כסף, זה הכול.  

 

 עוד לא הביאו אותו לפה.    מר מאיר יפרח: 

 

אתם תטפלו. חברים, יש  –יש פה אנשים... הכסף כולו, אני מייצר    מר השי רובין:

פתרונות לכל, לשפכים, שפכים זה הכי פשוט, לכאורה. עולה הרבה כסף, מפעלים תעשייתיים 

 יש לנו אחד כזה.  כימיים, 

 

 הרפת לא עולה?    מר מאיר יפרח: 

 

 הרפת, הלולים.     מר השי רובין:

 

יין צריך לסייג עוד הסתייגות אחת אחרונה, שגם אי אפשר לשים  ועד : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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באותו קו את כל היישובים, ואת כל סוגי החקלאים. יישוב שמייצר פרחים, נפח הזבל החקלאי שלו 

הוא קטן מאוד, ויישוב שמייצר, לא יודעת, את העגבניות, כמעט בין היצרנים הגדולים ביותר בארץ,  

 החקלאים, אני הכי רחוקה...  מייצר כמויות, יתקנו אותי

 

 יתקנו אותך, זה לא תמיד עובד ככה.    מר גדי ירקוני: 

 

 יישוב שיש לו רפת, זה כמויות וזה הוצאות כבדות.     מר השי רובין:

 

גזם חקלאי של חממת עגבניות, לעומת חממת פרחים, זה לא אותו   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 הדבר. 

 

 , אפשר  מר רותם בוקסבאום: 

 

 כולם עוד רוצים לדבר?     מר גדי ירקוני: 

 

כן, יש לי הצעה, אפילו לא לדבר, ברשותכם. אני חושב קודם כל,    מר רותם בוקסבאום: 

שאנשים מדברים מדם ליבם, זה באמת נושא שחשוב ובוער. אני גם, לא הייתי מחפש כרגע את 

לא אשמה בזה. אבל כן, אני   האשמים, כי יש משהו במה שהשי אומר, שבסופו של דבר, המועצה

חושב שהמועצה צריכה לתת לזה פתרון וטיפול. ולכן, בעקבות מה שאתה אומר, ניר, אני מבקש את  

רשות המליאה, ואת רשות יושב ראש ועדת איכות הסביבה, שבאמת אנחנו נתכנס, נקיים דיון מאוד  

ה יותר טוב, כי הסיור, לקח לנו רציני, אחרי שאנחנו, דרך אגב, אנחנו היום מכירים את הבעיות הרב

גם שנה ללמוד את הנושא, לא יעזור כלום. אי אפשר ללמוד את כל נושא איכות הסביבה בישיבה או  

 שתיים שקורית במשרד, צריך גם לצאת לשטח ולהכיר.

ישיבות שונות, אתם  12לזמן לישיבה הזאת את הגורמים שרלוונטיים, כדי שלא נצטרך לעשות 

לזמן את נציג החקלאים, את ועד החקלאים וכו' ודברים כאלה, ובאמת נציע איזשהו יודעים, צריך 

 ארסנל של פתרונות שאנחנו חושבים שהם ראויים.  
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אחר כך יהיה אפשר לעבור ולתקצב אותם, ולראות מאיפה מממנים אותם. אבל אם המועצה חושבת  

תפקיד ועדת איכות הסביבה, אבל   שזה הפתרון הנכון, אני לא רואה עם זה בעיה. אני לא בטוח שזה

אם אתם רואים שזה המנדט שניתן לה, אני חושב שזה משהו אפשרי. אם זה נשמע לכם פתרון טוב,  

אפשר לבוא הרבה יותר מוכנים, חוץ מלהגיד שזה מקומם ומפריע, ובאמת להציג גם את המצב, וגם  

 ר, לא התייעצתי איתו. את הפתרונות שאנחנו בטוחים שהם נכונים. זו הצעתי. ברשות אמי

 

לא, אני ביקשתי ישיבה כזאת, כידוע לך, לפני שלושה חודשים, ולא      מר אמיר פלג:

 נעניתי. 

 

 רגע, עוד הצעה.     מר גדי ירקוני: 

 

 תודה רותם, גדי, בבקשה.     מר ניר ים:

 

  קודם כל, השי, אני מסכים איתו. אני חושב, וגם איתך, דרך אגב,   מר גדי ירקוני: 

רוויטל, גם את, שניכם. הנושא של האכיפה הוא כל כך מוגבל, גם של מועצה, שאנחנו צריכים לדעת.  

 אבל אני רוצה דווקא לתת פה שתי דוגמאות, ולתת פה את הדוגמא הכללית והקשה.

חבר'ה, יש לנו בעיה. אנחנו באמת מועצה חקלאית, ודרך אגב, זו לא רק בעיה אצלנו. אני, במקרה,  

מול עם עוד מועצה, שיש להם את אותה בעיה. מועצה הרבה יותר קטנה, עם בעיה הרבה  ישבתי את

 יותר גדולה.

הבעיה שלנו, קודם כל, שלא יכול להיות שתהיה חלוקה, ובגלל זה אני חושב שזה גם לא נכון לשים 

לא  מיליון ₪ בשנה, שיש מישהו יישובים, או מישהו שמלכלך, ויש מועצה שבאה ומנקה. הדבר הזה 

 יכול להיות. 

 

 זה לא חינוכי.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

היישוב, בסופו של דבר, המועצה צריכה להיכנס כשהיישוב החקלאי    מר גדי ירקוני: 
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מיליון שלא   20-זה בדיוק המיליון שאנחנו מדברים עליהם,  20-לא מצליח. דבר ראשון. דבר שני, ה

נו את הפתרון המושלם והסופי. אתם יודעים מה? הם משחררים אותם עכשיו, ושרוצים להוציא ל

מדברים דווקא להתחיל מהמפח"קים. ששם בכלל זה כבר ערימות של שנים, שלגמור אותם זה 

 עשרות מיליוני שקלים. עשרות מיליוני שקלים, לא אני אמרתי, אמרו את זה אנשי המקצוע.

. מה אנחנו, כל חצי שנה, כל חודשיים  עכשיו, מראים לי עכשיו את דרך השדות. דרך השדות זה חדש

אתם חושבים שזה הגיוני? שיבואו אנשים, ישפכו    ננקה את הזבל שאנחנו זורקים ליד הכביש?

משאית עם ניילונים, או עם זה, ותבוא המועצה אחרי זה במיליון ₪ ותנקה את הכביש? לי זה לא  

 נשמע הגיוני.   

 

 מה אתה מציע? אז מה הפתרון?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

אתה ואני, וכל מי שאכפת לו, צריך לתפוס את החקלאי הזה, ולהוריד    מר גדי ירקוני: 

 לו את הראש, נכון?  

 

 זו העבודה שלכם.      מר אמיר פלג:

 

 נכון, אבל רגע,     מר גדי ירקוני: 

 

 זו העבודה של הפקחים.      מר אמיר פלג:

 

 אני לא הפרעתי לך.     מר גדי ירקוני: 

 

 סליחה.     מר אמיר פלג:

 

אי אפשר לתפוס אותם, כל אחד צריך, מאיתנו, לשמור על השכן שלו.    מר גדי ירקוני: 

ככה זה עובד גם בעיר. כל אחד מעיר לשכן שלו, כי הוא זורק את הזבל ברחוב. ואם השכן לא ישמור, 
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את העבודה לכולם,   אז המועצה לא יכולה לעשות את העבודה לכולם. ואם מחכים שהמועצה תעשה

 אז זה לא ילך. 

 

 אז אנחנו נשארים במצב...    גב' נעמי סלע:

 

כן, השי אמר לך, אנחנו קודם כל צריכים שכל אחד מאיתנו, יהיה     מר גדי ירקוני: 

 אחראי על עצמו.  

 

 אנחנו כל אחד יכול להיות מחנך לביתו,     גב' נעמי סלע:

 

הו נכון. החקלאי, יש לו פתרון. הוא לא טוב, את  רגע, ודודי אמר מש   מר גדי ירקוני: 

יודעת למה? כי הוא עולה הרבה מאוד כסף והוא לא יכול לעמוד בו. אבל זה שיש פתרון, יש. בגלל 

שלרגע, אל תפריע לי. לפי הפתרון, אני רוצה לנסוע לדודאים ולשים שם את הזבל ולשלם על כל  

 ה. והוא יפשוט את הרגל. ₪, לא יודע כמ ₪10000 או   5000משאית כמה? 

אז אנחנו, מצד שני, לא יכולים גם לדרוש את זה מהם, והמפחקים, שחשבו שזה פתרון, עלו על  

גדותיהם. מצד שני, יש גם אנשים אצלנו, שממשיכים, כמו שאמרתי, לזרוק את הזבל שלהם איפה  

 שהם רוצים, ולפעמים גם להדליק אותו עם הניילונים.

פקחים, אבל אנחנו לא משטרה שכל היום יכולה לעקוב. אם אנחנו לא נשמור  אנחנו מועצה, יש לנו

אחד על השני, גם מיליון ₪ בשנה לא יעזרו לאף אחד. לא יראו את הניקיון הזה בכלום, בגלל שאחרי  

רגע, שנאסוף עכשיו, כשאנחנו חושבים מה לעשות שם בדרך השדות, כיוון שעוד מעט יש דרום אדום,  

 א עוד אחד, ויזרוק עוד פעם את הזבל. ומה תגידו לי? עוד פעם המועצה?אחרי שבוע יבו

אז אנחנו צריכים לשמור אחד על השני, ואני לא מוריד את האחריות ממני. אני חושב שאת העשרים, 

אני יודע את העשרים מיליון ₪ מי שם בתקציב הזה, ואני יודע למה רציתי אותו. גם לא רציתי שלא 

לב ראשון. אבל לפעמים המשרד לאיכות הסביבה לא שואל אותי, והוא החליט  יטפלו במפחקים בש

 היום שקודם מטפלים, ויביאו את הפתרון הסופי. אז אנחנו הולכים ל...  
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 אז מה הפתרון הסופי?     גב' נעמי סלע:

 

 הם גם לא יודעים עוד.    מר גדי ירקוני: 

 )מדברים ביחד(  

 

אני רוצה  –עוד פעם, לסיכום. חבר'ה, לסיכום  אני אומרחבר'ה,    מר גדי ירקוני: 

שנה לא  50א' אני לא בורח מאחריות, ואנחנו לא בורחים מזה שצריך פתרון, אבל לא סתם -להגיד ש

מצאו פה פתרון, ואני מקווה שימצאו וכן עובדים על פתרון. אני, מצד שני, חושב שפה מהמליאה,  

את הזבל ולא יעשו את השריפות, ושקודם כל, כל אחד  כולנו צריכים לדאוג שהשכנים שלנו לא יזרקו

  מאיתנו, צריך לשמור על החבר שלו. 

 

 גדי, יש מועצות אזוריות שנראות אחרת מאיתנו? יש?   מר ידידיה הוכמן: 

 

 באזור הזה, אני לא יודע.     מר גדי ירקוני: 

 

 טוב, חברים...    מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  

 

אין ספק שכולם מסכימים   אני מסכם את הדיון הזה, כי, ברשותכם   מר ניר ים:

שהמועצה מלוכלכת, וכולם מסכימים שצריך למצוא פתרון ואני מכל הדברים האלה, הסכמתי עם  

כולם, בעיקר הסכמתי עם רותם, שצריך להתיישב, וצריך לראות ביחד איך פותרים את העניין. אין  

שאני רואה מסביב, לא נצליח להגיע לפתרון כאן  ספק שלא נוכל לפתור, עם מיטב המוחות, כמו

 ועכשיו. אז בואו נתקדם עם סדר היום. 

 

 ניר, אני רוצה שתי הערות, ממש קצרות.   גב' בשמת גלין:

 )מדברים ביחד(  
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 נחפש פתרונות ונביא את זה למליאה. אני מבקש את האישור שלך,  מר רותם בוקסבאום: 

 

 שלי, רותם. קיבלת את האישור    מר ניר ים:

 

 אני לא יושב הראש, אבל אני מדבר בשמו וברשותו.    מר רותם בוקסבאום: 

 

הזבובים, אנחנו מתחבטים בזה, לא רק אצלנו.   –שתי הערות קצרות   גב' בשמת גלין:

הגיעו אנשים לוועדה והסבירו, יש שינוי בהתנהגות של הזבובים. פעם זבובים היו לנו מפסח לסוכות, 

 יום זה לא ככה, וזו בעיה של כל האזור ואנחנו נחפש לזה פתרונות, לא רק במועצה. והיה נגמר. ה

מיליון, אנחנו במקביל מנסים להשיג   20-למרות כל מה שנאמר כאן על הקושי להוציא את ה –שתיים 

איזשהו קידום מימון, כדי לפחות עם חלק מהכסף, להגיע לחלק מהמקומות וכן לנקות. אבל אני 

מאוד בזהירות, כי עד שזה לא יגיע, זה לא יגיע. אבל אנחנו כן עובדים על הדבר הזה,   אומרת את זה 

 בעיקר ברמה הפוליטית. שתדעו. 

 

 טוב, לו"ז. אנחנו יוצאים,     גב' רננה גומא:

 

 רגע, עוד לא.    מר ניר ים:

 

 לא נעשה עכשיו, ניר.     גב' רננה גומא:

 

 רוצים הפסקה.     גב' נעמי סלע:

 

 העלאת סעיף בנושא אישור תב"רים לסדר היום.ישור *** א
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חבר'ה, לפני ארוחת ערב, זה ייקח בדיוק עשר דקות אם נשתף פעולה,     מר ניר ים:

חשוב... לכל אחד דעתו, שיצביע כפי שיצביע, זה בסדר גמור, אבל את התב"רים אנחנו חייבים  לא 

 את הנושא הזה, שלא הופיע בסדר היום,  להעביר היום. ברשותכם, אני מעלה להצבעה האם להביא 

 

 הווטסאפ שלך אמר אחרת.    גב' נעמי סלע:

 

הווטסאפ שלי אמר אחרת, ועכשיו אני אומר, עוד פעם, לכן אני מבקש    מר ניר ים:

להעלות את הנושא הזה, ואני מבקש את אישור המליאה להביא את הסעיף הזה לדיון, למרות שהוא  

בעד להעלות את נושא התב"רים להצבעה היום? שירים את ידו. ומי נגד? אם לא היה בסדר היום. מי 

 ככה, תודה, התקבל.  

 

  : הוחלט פה אחד לאשר את העלאת סעיף אישור התב"רים לסדר היום.החלטה

 

 

 

   אנחנו נכנסים מיד לתב"רים, בבקשה כבי.   מר ניר ים:

 

 אישור תב"רים *** 

 

שון זה הקמת מבנה קהילתי ביישוב שלומית,  טוב, הנושא הרא  גב' כבי שקולניק: 

? תודה, נגד? נמנעים? תודה. 1215, תב"ר חדש. מי בעד תב"ר 1215תב"ר החטיבה להתיישבות. 

 התקבל...

 

 .  1215לאשר את תב"ר   : הוחלט פה אחדהחלטה
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אלף ₪ ממשרד  170שיפוץ גגוני מגן בניצני אשכול. קיבלנו הגדלה של   גב' כבי שקולניק: 

אלף ₪ ממשרד הפנים, אבל אנחנו בינתיים חייבים   250טחון. אנחנו עוד מחכים להגדלה של הבי

 ? תודה. נגד? נמנעים? תודה.  1127לאשר את זה. מי בעד הגדלת תב"ר 

 

 התקבל.    מר ניר ים:

 

 התקבל.  גב' כבי שקולניק: 

 

  1127: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

, תב"ר חדש, שדרוג תאורת לד בגדרות, תאורת ביטחון  1216ב"ר ת  גב' כבי שקולניק: 

 במימון משרד הביטחון.  

 

 איפה?    מר ניר ים:

 

בכל היישובים. אני לא יודעת בדיוק באיזה, משרד הביטחון קובע   גב' כבי שקולניק: 

 באילו יישובים.  

 

 יש תוכנית עבודה של משרד הביטחון.     גב' רננה גומא:

 

 ? תודה. נגד? נמנעים? התקבל.  1216מי בעד תב"ר   לניק: גב' כבי שקו

 

 .  1216: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

אזור התעשייה   מיליון ₪ מהתמ"ת לפיתוח 2קיבלנו עוד  – 130תב"ר   גב' כבי שקולניק: 
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 ? תודה. נגד? נמנעים? התקבל.130אבשלום, כל מיני השלמות פיתוח שם, מי בעד הגדלת תב"ר 

 

 . 130: הוחלט פה אחד לאשר את  הגדלת תב"ר חלטהה

 

 

בני נצרים, עיצוב חזות מוסדות חינוך, זה היה קול קורא   1217תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

? תודה. נגד?  1217אלף ₪ ממשרד החינוך, לבית הספר כמובן. מי בעד תב"ר  300שהם זכו בו, 

 נמנעים? חברים, תצביעו.  

 

 . 1217את תב"ר שר : הוחלט פה אחד לאהחלטה

 

הקמת מבנה מדעים, יש תוספת של משרד המדע  – 1096תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 , מי בעד? 454,545והטכנולוגיה, 

 

 איפה?    גב' מזל ערוסי:

 

 מבנה מדעים של...    גב' כבי שקולניק: 

 

 זה חדש?    גב' מזל ערוסי:

 

 זה בנופי.   מר גדי ירקוני: 

 

 . 11, זו הצטיידות של מבנה 11נה מב  גב' כבי שקולניק: 

 

 זה לא החדש, זה נופי.     גב' מזל ערוסי:
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 רגע, רגע, תן לי.    גב' כבי שקולניק: 

 

 היא שאלה איפה.     מר גדי ירקוני: 

 

בנופי הבשור, אבל זו לא רק   11אז אני אומרת, הצטיידות של מבנה   גב' כבי שקולניק: 

אלף ₪ פעילות בתוך  350כבר חתמנו על פעילות רבה מאוד. הצטיידות, זה גם לחוגים ולקורסים, ל

? תודה. נגד?  1096, ולכן אנחנו חייבים להגדיל את התב"ר. אז מי בעד הגדלת תב"ר 2019שנת 

 נמנעים? 

 

 יש פה נגד.    מר גדי ירקוני: 

 

 . 1096: הוחלט ברוב קולות לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

אלף ₪, מי בעד? תב"ר,  55שער חשמלי בכיסופים,  – 1218תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 תודה, נגד, נמנעים.  

 

 . 1218: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 

 סליחה, כבי, משה נגד. לפרוטוקול, צריך להגיד מהם.     דובר:

 

 להכל?   גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, רק זה...     מר משה טל:
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 לאיזה מהם?   גב' כבי שקולניק: 

 

 הקודם, המדעים.     ה טל:מר מש

 

 למה?    גב' מזל ערוסי:

 

-משום שאני חושב שאם לא מקדמים תב"ר של דרך הביטחון מ   מר משה טל:

   ... זה אושר, מזל. 2018

 

מצלמת יישוב בני נצרים, סבסוד  1219, מתנגד אחד. תב"ר 1096תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 ממשרד הביטחון.  

 

 או מצלמות?  מצלמה    מר השי רובין:

 

 מצלמה, זה לא מצלמה.     מר גדי ירקוני: 

 )מדברים ביחד(  

 

 ?1219תוכנית עבודה של משרד הביטחון. מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 .  1219: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 תודה רבה שהסכמתם.    גב' כבי שקולניק: 

 

אנחנו לא נעמוד בלו"ז, אנחנו רוצים  רגע, רגע. ארוחת ערב, אחרת    גב' רננה גומא:

רבע שעה ארוחת ערב. ארוחה חלבית, אז אין יותר מדי. רבע   לעמוד בו, אז בואו נתאמץ לעמוד בזה.

 שעה, אנחנו נחזור בשבע.  
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רגע, ... החברה הכלכלית לא יציג היום. הוא לא, ממילא, חלק ממה שנקרא 'תקציב המועצה'. הזמנו  

ראו גם את דרך העשייה שלו. אנחנו נזמין אותו במועד אחר, פשוט כדי  אותו כי חשבנו שחשוב שת

 לייצר לוחות זמנים ריאליים. נשאר לנו להציג את השירותים החברתיים.  

 

 רננה, התקציב יאושר בישיבה הבאה? או בישיבה הזאת?     מר אמיר פלג:

 

 זה לא עליי. אני רוצה שנאשר.   גב' רננה גומא:

  ***הפסקה***

 

ליאורה, מנהלת האגף לשירותים חברתיים, תציג. היעד, ליאורה יש     ' רננה גומא:גב

לה רבע שעה, תנסו, שוב, זו שעה קשה לכולם, אנחנו מאוד רוצים להתקדם, וגם מאוד רוצים  

 להצליח לסיים היום את ההצגה כולה. אז בואו. ליאורה, אלייך.

 

עם איזה שהן גבולות גזרה של האגף,   ערב טוב לכולם, אני אתחיל  גב' ליאורה אלפרן: 

איכות חייהם ותפקידם של פרטים, משפחות, ככה, לשפר את כמה מילים ואיזשהו חזון שלנו. 

קבוצות וקהילות, הנתונים במצבי מצוקה ומשבר מבחינת מוגבלות, חולי, עוני והדרה חברתית, קשיי 

 יתות רגיעה והן בשעות חירום.פגיעה, הן בעתפקוד וסטייה חברתית, אבטלה, אפליה, ניצול ו

המחלקה פועלת לשם סיוע ועזרה לאוכלוסיות שבטיפולה, כדי שאלה יוכלו לתפקד באורח תקין  

 ועצמאי. 

המחלקה מסייעת לאוכלוסיה שבטיפולה, כדי שיוכלו לתפקד באופן תקין ועצמאי בדרך של אבחון, 

טיפול בשיקום, מתן מידע, מיצוי   הגנה, תמיכה, סיוע אישי, משפחתי או קהילתי, איתו ומניעה,

 זכויות, סנגור ותיווך, ייעוץ והדרכה.

המחלקה פועלת לקדם קהילות בסיכון, במטרה לייצג אותן כקהילות בעלות חוסן. זה בעצם החזון  

גזרה שלנו. כפי שאתם יודעים, המחלקה בעצם פועלת מתוקף חוק שירותי הסעד, כל  והגבולות

 לשירותים חברתיים. מועצה צריכה להקים מחלקה 

מאצ'ינג של הרשות. מלבד   25%-ממשרד הרווחה ו 75%תקציב האגף עובד, בעצם, בשיטת המאצ'ינג. 
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על חשבון המשרד, כמו תקני כוח אדם של   100%תקציבים מיוחדים, או יוצאים מן הכלל, שהם 

החוסן. זה, טת ממשלה, תקציבים לניצולי שואה, לטיפול באוטיסטים, מרכז חירום, תקציבי החל

 פחות או יותר, תקציבים שהם במאה אחוז משרד. 

עוד דבר אחד רציתי עוד להגיד, מבחינת כוח האדם, כוח האדם שלנו עומד על כעשרים תקנים של  

עובדים סוציאליים, שחלקם בתקנים וחלקם במה שנקרא, תקציבי פעולה. המחלקות, בעצם, שגדלו 

ו על הדגשים שהאגף שם בשנה האחרונה, אחד זה בעצם  בשנה וחצי האחרונה, ואולי זה משקף משה

פתחנו יחידה לנוער וצעירים. אם בעבר הייתה עובדת בפחות מתקן אפילו, שהיא ריכזה את הנושא 

של נוער וצעירים, אני חושבת שאתם יודעים שבשנה האחרונה לא רק האגף, אלא גם מחלקת חינוך  

ראש סדרי העדיפויות, ויש לנו היום ארבעה עובדים וגם המרכז הקהילתי. הנושא של הנוער עומד ב

 בנושא של נוער.  

משרה,   50%התחום השני, יחידה לנפגעי תקיפה מינית, נפגעי ונפגעות תקיפה מינית. היה לנו, בעצם, 

 טיפולים, כל העמדות תפוסות, מה שנקרא.   24והיום יש לנו משרה מלאה, יכולים לעשות שם 

 

וץ לתקן? כמה עובדים שהמועצה מממנת? עובדים כמה מח   מר אלי אהרון: 

 סוציאליים? 

 

המועצה מממנת פחות משני תקנים. והנושא השלישי, זו היחידה    גב' ליאורה אלפרן: 

 לאזרח ותיק, שזה נושא עם עדיפות אצלנו. אפשר להרחיב בזה, אבל אין... 

סל שירותים לגיל השלישי, אז  מה שעוד רציתי להגיד, זה שיש לי כאן, כן הבנתי שחשוב לכם לדעת, 

 אנחנו גם נחלק לכם את הדפים האלה שהם מסודרים, אפשר להעביר מפה ומפה. 

 

 את יכולה לפרט קצת בנושא הפעולות? לאילו פעולות את מתכוונת?     גב' מזל ערוסי:

 

 במה?   גב' ליאורה אלפרן: 

 

 בפריסה התקציבית שלך.     גב' מזל ערוסי:
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 הפריסה התקציבית, מה שאתם,   גב' ליאורה אלפרן: 

 

 אם יש ככה שכר, ויש פעולות, בואי תגידי לנו מה יש בפעולות.    גב' מזל ערוסי:

 

התקציב של האגף בנוי, בעצם, לפי תתי נושאים של משרד הרווחה,   גב' ליאורה אלפרן: 

ישים, או כשרוב הדברים הם מתקבלים מראש. התקציבים מגיעים, למשל, סידור חוץ ביתי של קש

מוגבלות שכלית התפתחותית, זה סעיף שאין   –סידור חוץ ביתי של אוכלוסיות, מה שנקרא, מש"ה 

לי, לא יכולה לגעת בו. הוא מיועד, צבוע, מה שנקרא. סעיפים צבועים. הסעיפים שאפשר לשחק בהם,  

ו שיקול הם לא מאוד גדולים. למשל, עבודה קהילתית, זה תחום שאפשר, אולי, לעשות בו איזשה

 דעת, על איזה פרויקט נכנסים אליו. זה מסוג הדברים ש...

תכניות לנוער, אני יכולה להחליט שאני נותנת עבור פעילות כזאת, ולא עבור פעילות אחרת. אבל 

  הדברים האלה לא מאוד גדולים.

 בתקציב, רווחת הפרט והמשפחה ,זה הוצאות באמת טיפול במשפחות, נסיעות לבדיקות רפואיות 

חוגים, ...קבוצתיים ופרטניים, למשפחות, ביגוד, עזרה ביתית, טיפולים, שירותים לילד ולנוער. זה 

זה מועדוני מופ"ת, בתים חמים, סלבס הגיעו לניצול בביתו,   –עוד פעם טיפולים, שירותים לזקן 

 קהילה תומכת. זה סוג הדברים.

ת שכלית התפתחותית, זה סידור  מוגבלו –מה שאנחנו קוראים היום מש"ה  –שירותים למפגר 

זה סוג השירותים שיש  במעונות, עם תוכניות של תעסוקה מוגנת, ליווי לתעסוקה, נסיעות לתעסוקה, 

 בסעיף הזה. 

הרצאות לנוער והוריהם, סדנאות כאלה ואחרות. מה   –זה בעצם נוער וצעירים  –שירותי טפון 

 –על התוכניות האלה. פעילות בקהילה שנקרא תוכנית להבה, מי ששמע עליה, ית"ד מי ששמע 

    תוכניות ליועצים, פעילויות חוסן ליישובים, ושירותים לעולה, זה בעצם...

 

 מה זה ילדים בפנימיות?    מר צפניה משה: 
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ילדים בפנימיות? זו הוצאה חוץ ביתית. יש לנו ילדים, הרבה פעמים   גב' ליאורה אלפרן: 

זו  שהתוכנית הטיפולית שלהם ממליצה שהם יצאו מהבית. זה בתוקף צו, אבל גם לא, אבל בעצם

 החלוקה, סך הכול.  

בעצם, אם אנחנו מסתכלים על זה נכון, יפה לא פה... יפה פה? איפה יפה? שם? אוקיי. אז בסך הכול 

 ואם יש שאלות אני אשמח לענות.  75/25-אנחנו רואים פה, באמת, פחות או יותר, את ה

 

 ת? טוב. ליאורה, תודה. שאלו   גב' רננה גומא:

 

ליאורה, רק רציתי להזכיר לך, כשמדובר בקרבה תומכת, אז תומכת,     גב' מזל ערוסי:

 או... נותנת איזשהו סיוע, אז זה לא תם ונשלם בנווה אשכול ומופ"ת.  

 

מנויים   500 -לא, קהילה תומכת, יש לנו קהילה מאוד גדולה. יש כ  גב' ליאורה אלפרן: 

. אז זה מער, בכל היישובים יש גם כאלה אנשים שלא מגיעים, לא לנווה אשכול ולא  בקהילה התומכת

   תומכות, כן?קהילות  2.5למופת. הקהילה מאוד מאוד גדולה, יש לנו, בעצם, 

 

יש לי שאלה, שמעתי לפני כן שיש בעיה לקנות, אנשים נוספים     מר משה טל:

 שיתם, ומה אתם תעשו?  למועדון מופת, מה אתם עושים בקשר לזה? או מה ע 

 

תראה, מועדון מופת, הוא מועדון שיש לו אג'נדה מסוימת, והוא אמור   גב' ליאורה אלפרן: 

לקלוט אנשים מסוימים. ולא כל אחד שרוצה, בכלל באופן כללי, לאגף לשירותים חברתיים, לא כל 

 אחד שרוצה את השירותים שלנו, הוא זכאי לקבל את השירותים שלנו. 

ר מועדון מופת, מועדון מופת, בעצם, אמור לשרת אנשים, כשיש בדידות, קושי חברתי,  אותו הדב

ונושא של ביטחון תזונתי. ואז, אנחנו עושים בעצם, כל בן אדם שאנחנו חושבים, אנחנו מראיינים 

 אותו, בוחנים, בעצם, אם הוא עומד בקריטריונים האלה, ועושים איזשהו תעדוף. 

 

ך קובעים קושי חברתי למי שלא חסר אוכל בבית, והוא מחפש רגע, אי   מר משה טל:
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 את החברה במועדון מופת, זה תלוי בכם לאשר אותו? 

 

אנחנו בודקים, שומעים את הסיפור, מנסים להבין איזה מעגלי    גב' ליאורה אלפרן: 

 תמיכה יש לו, ולפי זה אנחנו עושים תעדוף.  

 

 מזל, שמעת את התשובה?     מר משה טל:

 

  אני יודעת על מה היא מדברת.   מזל ערוסי: גב'

 

 כמה כאלה אנשים יש שאין להם פתרון?    מר דודי אלון:

 

 אני חשבתי, דרך אגב, את יודעת... ש...    מר משה טל:

 

זה אנשים שרוצים לעשות פעילויות   זה לא אנשים שמגיע להם,   מר מאיר יפרח: 

 נוספות כמו חוגים, קרמיקה, 

 

 נכון, נכון.    מר משה טל:

 

כל מיני דברים, שהם לא שייכים למועדון מופת, אבל הם, בגלל    מר מאיר יפרח: 

 שהמסגרת הזאת קיימת, והם באותה שכבת גיל, הם רוצים לעשות את הפעילות. 

 

 אז למה לא לאפשר להם?     מר משה טל:

 

 השאלה היא אם... הם יכולים לשלם קצת?   מר דודי אלון:

 

יכולים לשלם, אבל צריך מישהו שיארגן את זה. זה לא התפקיד של    ח: מר מאיר יפר
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המועצה האזורית, לכן העברנו את זה למרכז הקהילתי. שהוא יארגן את החוגים האלה, את הפעילות  

 הזאת. 

 

 אותם אנשים הם יכולים לממן לעצמם? הם בעלי יכולת?    מר דודי אלון:

 

 יכולים לממן לעצמם.    מר מאיר יפרח: 

 

 מצוין.    מר דודי אלון:

 

אבל יכולים לעשות גם את הפעילות במועדון מופת, בשעות שמועדון    מר מאיר יפרח: 

 מופת לא חי. זה צריך להתארגן. 

 

   ווין. -נשמע ווין   מר דודי אלון:

 

 ננסה לעשות,   מר מאיר יפרח: 

 

 יש לחץ?    מר דודי אלון:

 

צוא פתרונות של ריקודים, או חוגים. יש כאלה  יש לחץ של הציבור למ  מר מאיר יפרח: 

 –יש הרצאה טובה  –שלא רוצים להיות בתוך המועדון, במסגרת של מועדון מופת, אבל הם רוצים 

הם רוצים לבוא. ואומרים להם אין מקום, שהם לא יכולים. לכן, הפעילות הזאת, צריכה להיות  

  פעילות נפרדת בתוך המרכז הקהילתי. 

 

אבל יש המון פעילויות גם בנווה אשכול, שהן כן פתוחות לכולם, והן   לניק: גב' כבי שקו

גם ריקודים, גם שירה, גם הרצאות מאוד מעניינות, גם בבוקר, גם אחרי הצהריים.   –גם מאוד יפות 

 אני מחכה לצאת לפנסיה.  
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 כבי תציג,    גב' רננה גומא:

 

לא פה, היא לא יכלה לבוא. אירית  טוב, אני מתנצלת על זה שאירית  גב' כבי שקולניק: 

 חתימה, אחראית על שלושה תחומים במועצה.  

 

 איפה היא?    מר דודי אלון:

 

 . 33זה רכש ביטחון וחוגים, בעמוד   גב' כבי שקולניק: 

 

 איפה היא?    מר דודי אלון:

 

 היא לא יכלה לבוא, היא לא תהיה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 למה היא לא מגיעה?  דמת היא לא הייתה. גם פעם קו   מר דודי אלון:

 

 זו פאשלה שלי, היא לא זומנה.    גב' רננה גומא:

 

הייתה לנו פה טעות, זה נפל בין הכיסאות. אנחנו נזמין אותה לאחת   גב' כבי שקולניק: 

 הישיבות הקרובות.  

 

ראובן מבקש בפעם הבאה לשים תמונה של המנהל למעלה, וזה     מר דודי אלון:

 לו.  מספיק

 

רכש, כשמו כן הוא, היא אחראית ומרכזת את כל נושא רכש המועצה.   גב' כבי שקולניק: 

זה מתחלק, יש סכומים שהם בתחום ועדת רכש, ויש מסכום מסוים והלאה, זה עובר לתחום ועדת 
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מכרזים. מכרזי זוטא, מכרזים פומביים, לפי התחומים. יש לנו גם מאגר יועצים, שזה לפי הנושאים, 

 בל היא אחראית על כל נושא הרכש במועצה. אז השכר זה שכר. מחלקה, שיש בהם בעצם,א

 

 כמה אנשים שם?     גב' נעמי סלע:

 

היא ומגי, שתי עובדות, שעושות, מרכזות את כל הפעילות, ואחר כך    גב' כבי שקולניק: 

ת משרד ורכב שיש  יש את הגננים. תיכף נדבר על זה. אז השכר זה שכר, פעולות זה כל מיני הוצאו

 להן. זה ברכש.  

אנחנו, דרך אגב, ופעם אולי אפשר לדבר על זה, מנסים מאוד מאוד להקפיד על נושא הרכש, זה נחשב  

אצלנו. הביטוחים, זה ביטוח כמו ביטוח, כמו ביטוח, אנחנו הביטוח של המועצה, הוא בביטוח  

קנים. יש לנו יועץ לעניין הזה של ביטוח. חקלאי. אנחנו עשינו מכרז לפני כמה שנים, אנחנו עומדים בת

הכנסות שאתם רואים פה, זה נובע מביטוח קבלנים. אנחנו, לקבלנים הקטנים, עושים את הביטוח  

 מנכים מהם את ההוצאה.  במועצה, בשביל להבטיח שיהיה להם ביטוח, והם 

 

 כבי, כמה הביטוח מתוך כל הסכום הזה?     גב' נעמי סלע:

 

 , 760מה הביטוח? הפעולות.   : גב' כבי שקולניק

 

 לא, כמה הסכום, הסכום של הפוליסות.   מר אריק דניאל: 

 

אלף ₪. זה גם ביטוח רכוש, זה גם ביטוח צד ג', זה גם   750. 756  גב' כבי שקולניק: 

ביטוח נושאי משרה, זה כל סוגי הביטוח שאתם מכירים. אז זה הביטוח, ורכש וגינון, אז לפני  

ש, נוסף לאירית ומגי נושא הגינון. יש מי שמנהל את הגינון, זה ליאור חצרוני, והוא  שנתיים או שלו

 עובד עם ארבעה עובדים, או משהו כזה. שונים.  

זהו, אז בעיקר זה השכר, פעולות זה פעולות גינון, והכנסות מינוריות, מגורמי חוץ. זה בתחום הזה.  

מליאה מבקשת לפגוש אותה, אנחנו, מכיוון שהאירית מנהלת את זה בזרוע נטויה כמו שאומרים, ו 
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 אנחנו נזמן אותה.  

 

כבי, בנושא הגינון, ארבעה אנשים לא יכולים לקחת את כל הגינון של   : אדוארד קוברסקימר 

המועצה, הם פשוט לא מספיקים, ואז צריך לעשות מכרז... חודש, אולי הוא בא שם, רוב הזמן,  גינון  

 ם פשוט, גדול, כל הגנים, כל ה... ה 

 

 מאיר, אתה רוצה לענות על זה?   גב' כבי שקולניק: 

 

בסדר, אנחנו חלק זה ה... עוד פעם, אנחנו מגיעים עוד הפעם לנושא   מר מאיר יפרח: 

של איכות סביבה. עם ארבעה פועלים ערבים שמתוכם כל פעם באים רק שניים או שלושה, יש בעיה.  

מהעבודות של הגינון, להוציא אותן שפטיים, לבנות חלק אנחנו מנסים לבנות, ביחד עם היועצים המ

לקבלן. ואז הם יישארו, העובדים האלה, רק לנושאים מסוימים שהמועצה תקבע, כי גם המועצה  

צריכה אותם, כדי להוציא ציוד ממקום למקום, כל המתחם של בתי הספר, כל הניקיון של המתחם,  

פחות פעמיים בשבוע. אז זה הכוח שיש, לא הולכים  יש לנו היום שני בתי ספר שדורשים ניקיון ל

 להגדיל את זה.  

 

 הם עובדים,   גב' כבי שקולניק: 

 

 להגדיל את זה? מה?    מר מאיר יפרח: 

 

 עובדים גם עם חברות קבלניות, במקרה הצורך.    גב' כבי שקולניק: 

 

 שני מיליון, יש לנו תוספת לתקציב.  מר מאיר יפרח: 

 

 , אפשר מה זה הכנסות? גם ברכש והביטוחים, וגם ב...? כבי   גב' נעמי סלע:
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בביטוח זה מהקבלנים, ברכש, ממה ההכנסות ברכש? אני לא זוכרת.   גב' כבי שקולניק: 

זה עבודות  –אני אבדוק את זה, אני לא זוכרת. אין הכנסות ברכש. ברכש אין הכנסות, בגינון 

 פנימיות. 

 

 הכנסות. בגינון הפסקנו את ה  מר מאיר יפרח: 

 

 הפסקנו.   גב' כבי שקולניק: 

 

כמו הנושא של החשמל, הם לא, זה הנושא של ההנדסה, שמחייבים   מר מאיר יפרח: 

את היישובים, או את בתי הספר זה סיפור, אותו הדבר כמו שהיה בגינון. בגינון היו עושים עבודות,  

קת בית הספר. באתי והפסקתי  אותם ארבעה עובדים היו עושים בבית הספר, היו מחייבים את מחל

את זה, כי מה הרעיון שאתה בתוך המועצה מחייב את המחלקות? אז רק את התקציב האמיתי של 

שולחים עובדים ולא גובים כסף, כי אנחנו עלות הגינון, ובהתאם לתקציב של המחלקות האחרות, 

שכל הזמן עושים ניקיון יכולים להגדיל פה את התקציב של מחלקת גינון, על ידי חיוב של הגנים, 

בגנים. אז זה להוסיף את זה לתקציב. זו אפשרות, אבל אני חושב שזו טעות. צריך לעשות את זה לפי  

 הצרכים, 

 

 הגננים האלה מנקים את כל קריית החינוך?     מר דודי אלון:

 

 קבלן, יש לנו קבלן.    גב' כבי שקולניק: 

 

 הוא אמר בית ספר.     מר דודי אלון:

 

 גני ילדים הגינון מחזיק, גם ניקיון וגם העברת ציוד...   יר יפרח: מר מא

 

 אתה מדבר על הנוי.     גב' נעמי סלע:
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 איפה הסכום של הקבלן?    מר צפניה משה: 

 

 של מה?   מר מאיר יפרח: 

 

בפעולות. לא, בתי ספר זה לא פה. בתי ספר, זה בבתי הספר, זה חלק   גב' כבי שקולניק: 

 .  מתקציב בתי הספר

 

 אוקיי. ברשותכם, אנחנו מבקשים,    מר ניר ים:

 

 הגעת לתקציב?    מר משה טל:

 

 אני רוצה להגיע.     מר ניר ים:

 

 אז יש לי שאלה.     מר משה טל:

 

 כן?    מר ניר ים:

 

יש כאן פירוט לגבי ראש המועצה והמנכ"ל, מה עם סגן ראש המועצה?    מר משה טל:

  אין לו פעולות, אין לו שכר?

 

 בתוך ההנהלה.     מר ניר ים:

 

 אני מתנדב, אני לא עובד עם כסף.   מר מאיר יפרח: 

 

 זה בתוך ההנהלה.    גב' כבי שקולניק: 
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מפריע לי כאן משהו, אני בטוח שהכול בסדר, אני לא מתלונן. על כל     מר משה טל:

ו להיות לפחות  המחלקות יש את השלישייה שיושבת כאן, שאמורה לפקח מה קורה בכל מחלקה, א

ן כאן מספרים כלליים מאוד, מאיפה אנחנו יודעים? זה  אחראית לזה. כאן, לגבי הפעולות, שזה נות

 כמו קופה קטנה? זה לא קופה קטנה. 

 

 איזה פעולות? על מה אתה מדבר?   גב' כבי שקולניק: 

 

נתחיל בראש המועצה, זה הכי נוח לי ראש המועצה, הוא הכי סביר,     מר משה טל:

 אלף ₪. על מה הפעולות האלה? אם הוא עובד, יש מדי סעיפים. אם... 978כן. כתוב שפעולות 

 

 לא היית בישיבה הראשונה.   מר מאיר יפרח: 

 

אני ניסיתי לפתוח את הפירוט, בשום פנים לא הצלחתי, למרות     מר משה טל:

לי את זה. אז כך שאין לי  שהסבירו לי וכתוב היה, גם הנכדה שלי שבאה לחופשה, לא הצליחה לפתוח 

 מושג מה זה. 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

אבל עכשיו אני מדבר על... תשמע, אני בדור עוד שהמחשב תפס אולם     מר משה טל:

 כזה גדול. השאלה שלי, אני שמעתי... 

 

תקשיב, אנחנו אמיתי שולחים... לא צחוק. תגיד תודה שלא קיבלת    מר ניר ים:

 מברק. 

 יחד(  )מדברים ב
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 יש פה סעיף כאוב,     מר משה טל:

 

 זה מחולקת לכמה מחלקות, אני פה מתייחסת רק למחלקה אחת...   גב' כבי שקולניק: 

מכשירי כתיבה, מכונות משחק, ספרים ועיתונים, אירוח וכיבוד, נסיעות לחו"ל, מה עוד? והרבה  

 דברים. מה יש פה?  

 

 של. היו שם משכורות ללא תקן, למ   מר משה טל:

 

 . איפה משכורות הן למעלה.  הוא שואל את המשכורות,   מר גדי ירקוני: 

 

משכורת, זה מישהו שהוא לא בתקן של העובדים שלנו, אלא הבאנו    גב' כבי שקולניק: 

אותו חד פעמית, לעשות איזושהי עבודה, להשלים משהו או משהו מהסוג הזה. אני לא יודעת עד כדי  

 י מניחה שזה, הבן אדם שמגיע עם התרומות. זה התרומות, כך. עבודות קבלניות, אנ

 

 זה שעובד בכנסת בטח.     מר גדי ירקוני: 

 

 כן, יש לנו בכנסת.   גב' כבי שקולניק: 

 

 כמה הוא מתוקצב ומה הוא מביא?    גב' נעמי סלע:

 

 הו, הו, את יודעת כמה הוא הביא?    מר גדי ירקוני: 

 

   אני אשמח לדעת.   גב' נעמי סלע:

 

 הוא הביא לנו מיליון ₪,     מר גדי ירקוני: 
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 קודם כל בכמה הוא מתוקצב?    גב' נעמי סלע:

 

לחודש בחשבונית. הוא, למשל, הביא את כל חמישה מגרשי  7000   מר גדי ירקוני: 

 סחבק, הוא עוזר לי... הוא עזר לנו להגיע לשרים וחברי כנסת. 

 

 א? גם תקציב קואליציוני, ל  מר מאיר יפרח: 

 

לא צריך להגיד הכול, זה מוקלט. יש שם עזרה שהוא עוזר לנו מאוד    מר גדי ירקוני: 

  בכנסת. 

 

בשביל לנהל את הקשרים עם משרדי הממשלה, לא תמיד זה נמדד    גב' כבי שקולניק: 

בדיוק בכסף. לפעמים זה פותח דלתות, זה עוזר לפתור בעיות זה עוזר להגיע לאנשים במקומות 

 השונים. 

   )מדברים ביחד(

 

אני יכולה, אם תזכירו לי, לבדוק בדיוק מה זה בעבודות קבלניות.    גב' כבי שקולניק: 

תמיד בעבודות קבלניות, גם יש כל מיני עבודות, נגיד אם הם קנו טלוויזיה, או אם הם עשו שם איזה  

ברוב המקרים. הצטברות של הרבה מאוד דברים בדרך כלל, שיפוץ קטן באיזה קיר או תיקנו משהו. 

 יש פה שבת תרבות, שדיברנו עליה הרבה מאוד פעמים, יש פה גייס מושבים וגיוס כספים.

 

 רגע, תעצרי רגע לגבי הגייס מושבים?    מר דודי אלון:

 

 זה גם כן מישהו שעוזר בתחום הזה של גיוס כספים מחוץ לארץ.   גב' כבי שקולניק: 

 

 , גייס הכספים, זו חברה שמחוברת, לא   מר גדי ירקוני: 
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 לא גייס כספים, גייס כספים זו עובדת שלנו.    גב' כבי שקולניק: 

 

 ₪ בחשבונית החברה.   5000-לא, יש אחד, זה ה   מר גדי ירקוני: 

 

 זה הדרכה.   גב' כבי שקולניק: 

 

כן. יש חברה שעוזרת לנו עם קולות קוראים וכל מיני דברים כאלה,     מר גדי ירקוני: 

זה משכורת של אחת העובדות שלנו, שאנחנו מעבירים לה את   בונית, חברה. ולמטה₪ בחש 5000-ב

 זה, פה זה רשום כי לא מעבירים את זה, אחרי זה זה עובר, היא עובדת שלנו, וגיוס הכספים אצלי.  

 

הרי אחד הדברים   –רק משפט קצר לגבי גיוס הכספים, אתה אמרת    מר דודי אלון:

קורות הכנסה למועצה, עצמיים, ייקח כמה שנים טובות, עם כל  הכי חשובים, זה לצפות מ

הפרויקטים שמתכננים. זה בעצם, נקרא לזה המקור הכי זמין ומהיר לגייס כספים, בטח בתקופות  

 קשות. 

 

 יש איזו הערכה כמה בשנה הזאת?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 כן, אפשר להביא רשימה.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, בצורה גסה.   : י בן יעקברוויטל דג'אוו

 

 נביא לכם רשימה, פעם בשנה נביא רשימה כמה גייסנו. רק מזה.    מר גדי ירקוני: 

 

בשנים האחרונות מיליוני שקלים. גם עכשיו קרן וייטרוב, למשל,   גב' כבי שקולניק: 

 בתשושי נפש... 
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 כבי, כבי,    מר דודי אלון:

 

 יות החדש, במבנה של האומנו  גב' כבי שקולניק: 

 

כבי, אני רק אומר שזה דבר מאוד מאוד חשוב, אני שואל אם אפשר    מר דודי אלון:

 דווקא לעבות את זה. כי משם הישועה מגיעה.  

 

 מעבים את זה בעוד משרה עכשיו שתיכנס פה, אל תדאג.     מר גדי ירקוני: 

 

 בעיקרון הפעולות. זהו, זה   גב' כבי שקולניק: 

 

 כבי, יש לי שאלה, יש פרויקטורים, יש כבר...     מר אמיר פלג:

 )מדברים ביחד(  

 

 מה אתה שואל, אם יש פרויקטורים?   גב' כבי שקולניק: 

 

לא, איך אנחנו יודעים, אם יש פרויקטורים, לא יודע, של מורג ועובד     מר אמיר פלג:

 זה, זה מרוכז איפשהו? או שבכל מחלקה מוציאים את זה באיזה...  

 

 כל מחלקה.    ירקוני: מר גדי 

 

 לא, יש...   גב' כבי שקולניק: 

 

 כל מחלקה?     מר אמיר פלג:

 

הוא שואל מי מעסיק, מי אחראי על כל פרויקטור, כל פרויקטור קשור    מר גדי ירקוני: 
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 למחלקה שלו. 

 

 בלי קשר לגיוס כספים.    גב' כבי שקולניק: 

 

, המועצה מעסיקה פרויקטורים בכל  לא, לא, אני שואל באופן כללי    מר אמיר פלג:

 מיני אגפים, 

 

 בדרך כלל פרויקטורים הם רק לתחומים של בניה או כאלה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 יש פרויקטור לתחום הזקנה, יש פרויקטור...    גב' מירב ברקאי: 

 

 נכון, זה ברווחה.   גב' כבי שקולניק: 

    )מדברים ביחד(

 

רגע נהיה ממוקדים, כי אנחנו רוצים לסגור את הדיון   חברים, בואו   גב' רננה גומא:

 להיום. 

 

 ראיתי למשל ציוד משרדי...    מר משה טל:

 

הרכש הוא משותף. ציוד משרדי, יש לנו הסכם עם גרפיטי, כל מחלקה    גב' כבי שקולניק: 

  מזמינה את הציוד שלה, המבצעים הם ביחד, ולכל מחלקה יש את התקציב שלה. אבל הרכש, הוא 

 משותף. 

 

אוקיי. אני אקצר עכשיו, יש לי עוד שאלה אחת, זה כבר שנים שאני    מר משה טל:

 . 71שואל את זה, אני מניח שאולי יש לזה שימוש. סעיף 
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 ועדה חקלאית.    גב' כבי שקולניק: 

 

מאלה שקיבלו את  סוכם כבר, רגע רגע רגע, אמרתם שכבי שתבקש    מר משה טל:

נעשה עם זה. אני הבנתי שהיא קיבלה כמה קבלות, זה סיפור שנמשך כבר... שהכספים, פירוט על מה 

 אני מבין שהיא לא קיבלה... זה נמשך כבר כמה שנים, מדובר בהרבה כסף. 

עכשיו, ייתכן שיש לזה שימוש מבחוץ, אבל אני מציע פשוט להעביר את זה לסעיף אחר, אולי לתקציב  

ירו את זה למי שצריך, את התקציב. זה פשוט לא נכון המנכ"ל, או תקציב ראש המועצה, ששם יעב

 לקרוא לזה כך, כשאנחנו יודעים לאן זה הולך, וזה פשוט יכול לסבך אנשים שאני לא רוצה שיסתבכו.   

 

 לפני שתקבל תשובה,     מר ניר ים:

 

 אני אתן,    מר גדי ירקוני: 

 

 גיד לה תודה רבה. דקה, אני רוצה לשחרר את בת שבע. אני רוצה לה   מר ניר ים:

   )מדברים ביחד(

 

אנחנו עוד לא דיברנו, אנחנו הולכים לעשות שינוי בתקציב הזה,    מר גדי ירקוני: 

באמת, עם יח"מ, אבל הם יראו את זה כהפתעה. אנחנו מפסיקים עם התקציב הזה, שיש גם מגזר  

בתקציב הזה, והולכים  אלף ₪ 200מושבי וגם מגזר קיבוצי. אנחנו הולכים לאשר פה בסדר גודל של 

 לעשות פה מישהו אחד שיהיה אחראי על כל הוועדה החקלאית של המועצה האזורית אשכול. 

 

צריך לבדוק את התקציבים, כביש וועדה חקלאית, כבר חוזר על    מר מאיר יפרח: 

 עצמו. 

 

 זה לא ועדה חקלאית.     מר גדי ירקוני: 
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-מיליון ₪, ש 200שהתקציב הזה, מתוך זו ועדה חקלאית. אני חושב   מר מאיר יפרח: 

אלף ₪ אגודת... מבטחים מבצעת, במסגרת של הוועדה החקלאית,  200אלף ₪ יח"מ מקבל,  200

ית משותפת, שמחזיקה מזכירה לכל אלף ₪, לוועדה חקלא 170או  180ויש  200/200במסגרת שזה 

ם. רוצים לשנות את זה, הפעילות של הוועדה החקלאית המשותפת. זו הייתה הסכמה של כמה שני

 בבקשה. תדברו עם יח"מ, תדברו... 

 

 אין מה לדבר איתם אבל, הם לא חלק מה...     מר משה טל:

 

אנחנו לא מעדכנים אותך במה נעשה בחקלאות בנושא הזה, זו מועצה   מר מאיר יפרח: 

 חקלאית, רוצים ועדה חקלאית, תהיה ועדה חקלאית, וזהו. 

 

 גדי,    מר משה טל:

 

 בואו נסביר.     ר גדי ירקוני: מ

 )מדברים ביחד(  

 

חברים, אנחנו לא נעשה את הויכוח פה עכשיו, אבל הפרנציפ עובד    מר ניר ים:

אלף ₪, ניתנו להפעלה של הוועדה החקלאית, מה   200סדר גודל של ככה, לפחות עבד ככה עד עכשיו. 

גם מזכירה, הם עושים את העבודה  בכל זאת מרכז הוועדה החקלאית, יש לושנקרא, המשותפת. יש 

אלף ₪   200-אלף ₪ לכיוון של יח"מ כמגזר קיבוצי, ו 200שלהם. היה לו, לאורך שנים, להקצות 

 לכיוון של המושבים, למגזר המושבי, לטובת פיתוח, מחקר, קידום נושא חקלאות.

ורך שנים, אנחנו עכשיו, לא נכנס לויכוח עכשיו, אנחנו שוקלים להפסיק את המנהג שנהגנו בו לא

שוקלים להפסיק להעביר לקיבוצי מצד אחד, להפסיק להעביר למושבים מהצד השני, לקחת את  

 ... אל תפריע לי. תנו לי, תנו לי. אלף ₪ 400הסדר גודל 

   )מדברים ביחד(
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 זה המזכירה במשרד.  180 -אמיר ה  גב' כבי שקולניק: 

 

שמתחייב, דבר שמתאים לנו, ועדה חקלאית זה דבר נכון, דבר    מר ניר ים:

מתופעל, פועל לטובת כל המועצה. ההקצאות האלה, לשני המגזרים, יכול להיות שיש בהן טעם, יכול  

להיות שהן מיותרות, יכול להיות שאפשר לעשות שימוש מועצתי בתחומי החקלאות, שהוא יותר מה  

מועצה אזורית אשכול. אז זה  שנקרא, יותר יתרום לאיכות החיים, שלא לדבר על איכות הסביבה של 

דבר שהוא כרגע בדיון, אז כמו שהבנתם, עוד צריך להגיע להסמכות, אבל זה הכיוון.אפשר הסבר מה 

 תפקיד הוועדה הזו?  

 

... אנחנו מחפשים, מה את כל כך מודאגת? תסביר לה שהנושא יגמר    מר מאיר יפרח: 

 בדיון... 

 

 ת מה המהות של המקום הזה? איך נאשר תקציב בלי לדע    גב' נעמי סלע:

 

 ... חקלאי, את יודעת? את מבינה פתאום בחקלאות?    מר מאיר יפרח: 

 

 אני יודעת, וגם אם אני לא יודעת... יש את האפשרות להסביר.    גב' נעמי סלע:

 

 אוקיי, שנייה,     מר ניר ים:

 

 באמת,    גב' נעמי סלע:

 

כי אני חקלאי, אבל אני בא מתחום  דקה, אם יש פה מישהו חקלאי,    מר ניר ים:

הרפת, לא מתחום הגידולים. אם יש מישהו שרוצה להסביר, אני אתן לו את רשות הדיבור. אם לא, 

   אני אנסה, בסדר?
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 אני לא יודע פה, מכל המליאה הזאת, כמה חקלאים יש.   מר אלי שמעיה: 

 

 מה זה משנה? תסביר.     גב' נעמי סלע:

 

 משנה, כי את לא מבינה בזה.  זה כן  מר מאיר יפרח: 

 

מאיר, כשאתה מוציא מהפה שלך מילים לא מכובדות, אל תצפה     גב' נעמי סלע:

שאני אתן לך כבוד בחזרה. ואתה יודע בדיוק על מה אני מדברת, כשביקשתי הסבר מה זה, ואתה  

 דע בזה,  שיש לי לא מעט יטיפשה. אז סליחה, אני קצת יותר אינטליגנטית, ותאמין לי  –אמרת 

 

 את לא מבינה בחקלאות כלום.   מר מאיר יפרח: 

 

 אף אחד לא פה טיפש או טיפשה, יש גבול לכל תעלול.    גב' נעמי סלע:

 

 מאיר, אל תענה.     מר ניר ים:

 

יש גבול לכל תעלול, סליחה ניר. אני ביקשתי קודם לכבד, ושוב אני     גב' נעמי סלע:

גם עם אמיר. אז תכבדו בבקשה. אם אני שואלת משהו, זה  מבקשת לכבד, ואותו הדבר קרה קודם

במטרה לדעת. זה לא במטרה אין לי שום בעיה עם מה אתה עושה לא עושה. יש פה חצי מיליון ₪,  

אני רוצה לדעת על מה הוא יושב, זה הכול. ויש לי את כל האפשרות לדעת, ואתה מחובתך, לומד את 

 באמת. תקציב, זה הכול. המידע הזה. לא מתאים לך? לא יאושר ה

 

חברים, אלי ינסה להבהיר מה זה ועדה חקלאית, אם צריך יהיה, אני     מר ניר ים:

 אשלים אותו, אנחנו נבין בדיוק על מה הדבר הזה אומר, ומה מתוקצב בתחום הזה. 

 

תראה, קטונתי מלהסביר ולהרצות, אבל אני מסביר לכם דבר אחד    מר אלי שמעיה: 
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... דבר אחד. בכל המועצה  דבר אחד בתוך חקלאי, ובתור אחד שנפגש עם חקלאים,  פשוט, אני יודע

האזורית אשכול, בלי חקלאות, היא לא קיימת. כל האזור הזה, לא איכות סביבה, ולא קליטה ולא 

שמיטה. בלי חקלאים כחקלאות, אין קיום לאזור הזה. האזור הזה הוא חקלאי, האזור הזה הוא  

 שמתפרנסים מחקלאות, זה הבסיס שלהם פה. מושבים, שמוצאים, 

... בתי ספר, מושבים, עניינים, ולאט לאט עכשיו, הוועדה החקלאית הייתה כל הזמן, לפני האיחוד, 

 אנחנו מנסים כי זה טוב להתאחד, וליצור גוף מיוחד יחד, של קיבוצים.  

 

 רק תסביר מה עושים בזה.   מר ידידיה הוכמן: 

 )מדברים ביחד( 

 

 חבר'ה, תרבות דיבור.    י שקולניק: גב' כב

 

תאילנדים. פעם  אני אתן לכם דבר אחד, השבוע חולקו מכסות של   מר אלי שמעיה: 

הייתה ועדה חקלאית פעילה, באזור של המושבים, שהייתה הרבה הרבה הרבה יותר פעילה...   

ה תאילנדים  והחקלאי, לא היה צריך לשבור את הראש, היה בא לוועדה חקלאית, אומר בדיוק כמ

קיבל, ולמה אתה צריך... אם אתה רוצה פחות, יש לך בעיה, אם יש נזקים, אם יש מלחמה, אם יש 

תביעות, יש ועדה חקלאית שהיא דואגת לחקלאים. יש לה את הצינורות שלה, יש לה את הגישה לכל  

 גוף ממשלתי, ויותר קל להגיע ולטעון ולקבל ולדאוג לחקלאי.

בא ופונה לרשויות, בקושי מתייחסים אליו, כי הוא בורג קטן. את מבינה? זו  החקלאי הבודד היום, ש

 הוועדה החקלאית, זה הבסיס של הוועדה החקלאית. 

 

 אוקיי.    גב' נעמי סלע:

 

עכשיו, אם אנחנו, כל הסכום הזה, במקום לבוא ולהעלות, אני חשבתי    מר אלי שמעיה: 

לפתח אותו, היום אין עם מי לדבר. אתה, יש לך בעיה,  להיפך, יבוא ויגיד להעלות את התקציב הזה ו

 אז לבטל אותה לגמרי?אתה פונה לוועדה חקלאית, אין תשובות. היא לא קיימת בכלל. 
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 )מדברים ביחד(  

 

חבר'ה, תראו, הדרך להבין זה להקשיב. וגם לקבל את החומרים, כדי     מר ניר ים:

 ז בואו, שנייה אחת, לאט לאט, אלי? אחר כך לדעת לקבל את ההחלטה הנכונה, אוקיי? א 

 

טוב, היות ואני הייתי בעבר, ניהלתי את הוועדה החקלאית, אחרי     מר אלי אהרון: 

אני איתך, זכותך לדעת באמת   –מאיר, אז קודם כל יש כמה דברים שאני רוצה לומר. קודם כל, נעמי 

 מה עושה הוועדה החקלאית. 

 

 תודה רבה.    גב' נעמי סלע:

 

בגדול אני אגיד, בלי לפרט עד הסוף, ועדה חקלאית עוסקת בכל     י אהרון: מר אל

 1001התחומים בהם עוסקים חקלאי המועצה. החל מעובדים זרים, בנושאי מים, בנושאי קרקעות, 

דברים. בנושאים של המון דברים. כל הנושאים מתרכזים, אמורים להתרכז דרך הוועדה החקלאית.  

אלף   600שנה, משהו כזה, התקציב הזה היה בגובה של  20, שזה היה לפני בעבר הרחוק, בתקופה שלי

מעת לעת, בנושאים מיוחדים, היינו  השי.  300-מושבים ו 300, כאשר זה היה מחולק 600 -₪. שימו לב

 יושבים אצל השי, סוגרים עניינים לשיתופי פעולה וכל הדברים האלה.  

מת אנשים שאלו, למה אתם מחלקים את זה לשניים? אני רוצה להגיד שיש הבדל מהותי, כי פה בא

יש הבדל מהותי בין החקלאות המושבית המשפחתית, לבין החקלאות הקיבוצית. החקלאות 

הקיבוצית היא חקלאות שונה, אחרת, בעיקר גדשים, והחקלאות המושבית, היא יותר חקלאות  

 אינטנסיבית, שיש לה דרישות אחרות מאשר החקלאות הקיבוצית.  

בנושא הדרכה, גם בנושא מחקר וכו'. אני יודע שבזמנו אני לא יודע איך זה עכשיו, השי החזיק   גם

 מחקר אצלו.  מחלקת 

 

 קיים עד היום, מו"פ והדרכה.      דובר:
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עד היום, כשלנו במסגרת המושבית, הייתה לנו את הקהילה שלנו,    מר אלי אהרון: 

דרך אגב. אז, בזמנו. אני מקווה שהיום יש קצת שיתופי  היה לנו את המו"פ, שהם לא היו שותפים בו,

אני, מה   מושבים, אלא בגלל אופי הזה. –פעולה וכו'. אבל הייתה הפרדה, לא בגלל שזה היה קיבוצים 

 שאני רוצה להגיד, רבותיי, אני רוצה להגיד, מאיר.   

 

 התארחו גם בבתי ספר, הקמת חממות,    גב' מזל ערוסי:

 

נכון, היינו מעורבים בכל התחומים. אני רוצה להגיד, באמת, גם    מר אלי אהרון: 

למאיר אמרתי את זה, הגיע הזמן שהוועדה החקלאית תחזור להיות מה שהיא הייתה פעם. כדי 

לחזור ולהיות מה שהיא הייתה פעם, כי רכז הוועדה החקלאית היום, למעשה, זרקו את התיק הזה 

 ת את שני הדברים, עובדה. הוא לא מסוגל.על מנהל המו"פ, הוא לא מסוגל לעשו

לכן, אני חושב, צריך להחזיר עטרה ליושנה, כמו שמישהו כבר אמר. אני רוצה להגיד לכם, אני שומע 

חברים יקרים, הרי אנחנו כולנו, כל האזור מרושת במבני בתי   –את החקלאים, החקלאים אומרים 

 צמיחה, חממות וכו', שעליהם משלמים ארנונה. 

חברים יקרים, אנחנו תורמים חלק גדול מהכספים שלנו   –ים לפעמים משלמים, אומרים חקלא

ה... הרי מה אנחנו מקבלים? אין ועדה חקלאית, פעם הייתה ועדה חקלאית. דרך אגב, היא לטובת 

דאגה גם לסיורים באותה תקופה של מאיר. מאיר דווקא הוביל את העניין הזה בזמנו, ואני המשכתי  

ערי הרב, העסק הלך והתדרדר, בגלל שהתקציב הזה בכלל לא היה מסוגל, היום הוא בטח  אחריו. לצ

 שנה, לבצע את אותן הפעולות שפעם עשינו. 20לא מסוגל, אחרי 

אין נושא שלא היה עובר דרך הוועדה החקלאית היום. היום, לצערי הרב, הרבה מאוד פעמים, מאיר 

לי שיושב פה, פונים אליי במסגרת הארצית. אני לא בנוי  גם מבקש ממני, חקלאים פונים אליי, כמו א

 במסגרת הארצית לטפל פרטנית, זה צריכה הוועדה החקלאית.

כמובן, הוועדה החקלאית, אני עובד מול הוועדות החקלאיות, אבל זה המצב שלצערי, נוצר פה... אני 

החקלאית, את הפעילות  חושב, אני גם אומר לך ניר, אני לא יודע עד כמה אתה מכיר את הוועדה 

שלה, אתה לא מכיר גם לא גדי, איך היא פעלה פה בתקופה של מאיר וממאיר אליי העסק הזה עבר, 

עבד מצוין. צריך להחזיר את זה. החקלאים דורשים את זה, מבקשים את זה.  –יגידו פה חקלאים 
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 אין להם פתרון, אין להם ייצוג. 

 

 בר.  אין ייצוג, אין שום ד  מר מאיר יפרח: 

 

ההצעה שלי אומרת עכשיו, קודם כל, מאיר, לא צריך על כל דבר     מר אלי אהרון: 

 להתרגז, 

 

 בדיוק.    מר ניר ים:

 

 זה בסדר, אנשים מבקשים לקבל מידע, הכול בסדר.     מר אלי אהרון: 

 

בשביל ההצגה הזאת לא צריך להגיד מה הוועדה החקלאית, יכולה גם    מר מאיר יפרח: 

 מאיר...  –ן, להגיד להרים טלפו

 

 נו, באמת.    גב' נעמי סלע:

 

מה שאני רוצה להגיד, רבותיי, שיהיה דיון פנימי בתוך המועצה. אני     מר אלי אהרון: 

אלף ₪ האלה, לא מסוגלים להפעיל. אנחנו פה שופכים מיליונים על כל מיני דברים ועל  580-חושב שה

 זה, בחקלאות שלנו כלום, אפס. 

 

נשלחים פה על ידי אנשים אחרים, כביכול, שאם התקציב הזה   רח: מר מאיר יפ

מתפנה, אז בואו ניתן אותו למשהו אחר, אז אנחנו גם יודעים את זה. ... הוא שליח של אגודת חבל  

 שלום, 

 

 מאיר, ההצעה שלי לגבי העניין הזה...   מר אלי אהרון: 

 )מדברים ביחד(  
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 לדעתי יהיה אותו הדבר.   580אלה, או לא יהיו אלף ₪ ה 580אם יהיו    מר אלי אהרון: 

 

 אם לא יגדילו את הסכום הזה,   מר מאיר יפרח: 

 

 צריך לחזק את הוועדה, זה בסדר.    מר משה טל:

 

 נכון, זה מה שאני אומר.    מר מאיר יפרח: 

 

אלי, נכון, הוא יושב ראש הוועדה? תנו לו עוזר, תנו לו עוד עוזרת,    מר משה טל:

אלף ₪   400ם גוף שאפשר לפנות אליו ולטפל בזה. הוועדה מדווחת למה שהיא עושה כאן, שיהיה ש

 שרוצים...

 

 אבל אם היא לא קיימת,      מר אמיר פלג:

 

ההצעה שלי אומרת... תשבו עם מאיר, גם אתה, גם ראש המועצה,     מר אלי אהרון: 

זאת, עם כל המשימות שלה,  תראו מה באמת צריך בשביל להפעיל אמיתית את הוועדה החקלאית ה

אלף ₪  200יהיה ניתן להפעיל אותו. עזבו את השטויות האלה, ותביאו לפה תקציב נורמאלי, שבאמת 

 אלף שם, לא עושה כלום. אם זה לא יהיה תקציב רציני,   200פה, 

 

מה עושים עם התקציב של בית הכנסת? אלו תפילות מתפללים?    מר חנניה אווקרט: 

 קציב זה. תפסיקו, זה לא ת

 

 אוקיי, אני חושב שאלי סיכם, לדעתי הוא סיכם את זה יפה.    מר ניר ים:

 

אני ביקשתי רשות דיבור. בהמשך לדברים של אלי, הוא תיאר    מר השי רובין:
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מציאות במגזר המושבי, נכונה. ואני זוכר את כל החברים שהיו יושבי הראש של הוועדה החקלאית 

ה לעשות, ניהלתי את יח"מ, והתקציב מנוהל ביח"מ, תיכף אני אדבר על  שנים, מ 17המושבית, אני 

 זה, אסביר קצת, לא יותר מדי.

אבל יש דברים שעסקנו ביחד, כי היו אינטרסים משותפים של חקלאים. חברים, המועצה הזאת,  

בינתיים, היא חקלאית. עיקר הפרנסה פה היא החקלאות, לא התעשייה. יש פה ושם תעשיות יותר  

וצלחות, פחות מוצלחות, אבל הבסיס, בשני המגזרים, בעצם, במושבים אין תעשייה. קיבוצים יש  מ

תעשייה, אבל עיקר הפרנסה, כולל בקיבוץ שלי, שיש לו יחד עם נירים תעשייה מוצלחת, אבל הרבה  

 שנים אכלנו קש. 

מפתרון   אבל היא מאוד חשובה. –הפעילות של הוועדה החקלאית, בשני המגזרים, היא שונה 

לחקלאי הבודד במושב, ועד פתרון לגידולים החקלאיים שבמושבים הם שונים מהקיבוצים, זאת 

 עובדה.

ולכן, יש את הפיצול הזה, עכשיו, בקיבוצים, ביח"מ, שזה לא עסק אתה פעם העלבת אותי ושתקתי, 

 תזרקו, כן, אתה אתה,  –עכשיו אני אחזיר לך. אתה אמרת 

 

 , כן.  אני, אני   מר משה טל:

 

יח"מ, תמחקו אותה, היא לא זה, היא לא משהו עסקי. היא לא משהו     מר השי רובין:

עסקי, היא קואופרטיב של חקלאים. ויש בתוכה מחלקה שהתקציב השנתי שאני זוכר, הוא מעל  

אלף ₪ האלה, שמתקציב המועצה, הם  200 -שלושה מיליון ₪ בשנה, רובו ממקורות פנימיים. זה ה

 ם פרומיל של התקציב, פרומיל. על זה היה הויכוח.עשירית, ה

והרוב הוא על חשבון המגדלים, עוסקים שם במו"פ, יש מו"פ ייחודי לתפוחי אדמה, והגדול ביותר  

הוא ביח"מ, כולל זנים חדשים ונוספים. מו"פ והדרכה, כי מה המצב של שירותי הדרכה, כולנו  

מה שנים, כמעט חיסלו, משרד החקלאות כמעט לדעת שלפני כיודעים. אתם, דרך אגב, צריכים 

החליט, הוא כבר כמעט קיבל החלטה ורצנו שמה כי ידענו מה המשמעות של העניין, לא רק  

משרד  לקיבוצים, גם למושבים. הם רצו לסגור, שהחקלאים יפתרו לעצמם את הבעיות לבד. 

 איש.  150החקלאות. ועבדו שם 
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הזה, אבל זה כבר היה על סדר היום. אז המופ במגזר אני חושב ששלום שמחון עצר את העניין 

הקיבוצי הוא שונה, מהמו"פ שבמושבים, כי החקלאות שונה, דרך אגב, בקיבוצים, זה לא רק גידולי 

 . שדה, יש גם מטעים, אבוקדו, בננות ורפת ולול

י הם  אלף ₪ האחרים, זה פשוט לא להבין מ 200-אלף ₪ האלה, וה 200-לכן, עכשיו, להתעסק עם ה

 התושבים פה. 

 

 ניר, מותר לי להשיב.     מר משה טל:

 

 לא...   מר ניר ים:

   )מדברים ביחד(

 

 חברים,    מר ניר ים:

 

 קודם כל, אני מעולם לא...    מר משה טל:

 

אמרתי לא, ואתה ממשיך. לאט, תקשיבו, זה לא עניין של פה לשכנע    מר ניר ים:

שתיכף אני נכנס אליו, כי לדעתי את הנושא   לאישור התקציב,אחד את השני כך או אחרת, כי בכפוף 

הזה מיצינו. ולמה מיצינו אותו? מיצינו כי יש התחייבות, והיא תרשם בפרוטוקול, והיא מוקלטת  

ויהיה גם תמלול, שאנחנו מתחייבים להביא בתוך זמן קצר ביותר, קצר בסדר גודל של חודש, גג  

מה תפקיד הוועדה החקלאית, מה תקצוב הוועדה החקלאית, חודשיים, להביא לפה הצעה מסודרת, 

 שכמובן לא יעלה על מה שאנחנו מעבירים פה. יכול להיות שהחלוקות יהיו אחרות, אם בכלל.

 

 למה לא יעלה?    מר אלי אהרון: 

 

אני אגיד למה לא יעלה, לא יעלה משום שאם אנחנו מאשרים, אם    מר ניר ים:

אלף ₪, זאת מסגרת התקציב, שלהגדיל אותה לא  580לא זוכר כמה הוא נאשר היום תקציב, של אני 
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נוכל, אבל איך להשתמש בכסף בפנים, ואיך אמורה הוועדה לתפקד, ומה בדיוק קורה שם בפנים, זה  

 נקבל החלטה.  

 

אני לא מסכים למה שאתה אומר. ואני מודיע שלא תשבו, אם אתה    מר אלי אהרון: 

זה התקציב, אני   –קציב, צריך גם לקבוע תקציב. אבל אם אתה אומר מדבר על המהות, יש לזה ת

אומר לך, אין מהות. אם אתה רוצה לרוץ ולהעביר את התקציב הזה כמה שיותר מהר, אני מודיע לך,  

 אני אדאג לזה שהוא לא יעבור. 

 

 מה שאני,    מר ניר ים:

 

 בסדר? מה אתה אומר?     מר אלי אהרון: 

 

 גיד לך מה אני אומר. אני א   מר ניר ים:

 

 מה זה? איזו מן התנהגות זו? מה אתה מזלזל במה שאנחנו אומרים?     מר אלי אהרון: 

 

לא, חס וחלילה, אבל תראה, המליאה תוכל, האמת היא שהמליאה     מר ניר ים:

יכולה לעשות כל דבר. היא יכולה לקום ולהגיד אחרי שנביא את כל ההצעה הזאת, הם יכולים להגיד  

 . חובתנו לקיים את זה, זה בסדר, זה בדיון פתוח.  720רוצים  580רים, להנהלה, אנחנו במקום חב

 

 אבל מאיפה להביא.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה נכון, צריך גם להחליט מאיפה מורידים, יש סדר עדיפות.    מר ניר ים:

 

תקציב הזה,  ההצעה שלי שונה, תחליטו על הסכום, אנחנו נעביר את ה   מר אלי אהרון: 

ובהזדמנות הראשונה, הרי אנחנו עושים מעת לעת כבי, תקציב ב', בואו נקבע שהסכום שאתם  
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 , יתקבל בתקציב ב'. לא עכשיו, לא נעכב את התקציב עכשיו.  580-קבעתם, התוספתי, שהוא מעבר ל

 

 אם יהיה צורך.   גב' כבי שקולניק: 

 

 ...אלי, אבל     מר אמיר פלג:

 )מדברים ביחד(  

 

אני אומר... נקיים דיון פנימי, להביא להנהלה, מה זה הוועדה    מר ניר ים:

החקלאית, מה היא עושה, איזה תקציב היא צריכה, תק תק. תוך אמירה שמה שכרגע מאושר  

, תרצה המליאה תגדיל, תרצה המליאה תקטין, תעשה עם זה מה שהיא רוצה, לאור  580לתקציב זה 

 והדרך שבה היא מתפעלת, בסדר? בסדר. מה שנציג לה כמטרות הוועדה 

לכן, אני רואה את כל המשך הדיון הזה כרגע כמיותר, זה מילים שהן חכמות, אבל הן נזרקות באוויר, 

 ואין מה לעשות איתן.  

 

 ? שני הסעיפים האלה עכשיו יאוחדו? 1זה יהפוך לסעיף    מר משה טל:

 

 סליחה?    מר ניר ים:

 

 ?  580חד של יהיה סעיף א   מר משה טל:

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 מתקנים עכשיו, כבי, כן?     מר משה טל:

 

 לא, לא, לא עושים שום שינוי עכשיו.    מר גדי ירקוני: 

 )מדברים ביחד( 
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 זה מה שיש עכשיו, אתה רוצה? תצביע נגד.   מר מאיר יפרח: 

 

 אני אצביע נגד.     מר משה טל:

 

שהוא מוצע, צריך להיות מאושר, כולל את אני אסביר, התקציב כמו    מר ניר ים:

. ההתחייבות היא תוך חודש, גג חודשיים, להביא הנה דיון מסודר על כל גורלה, עתידה, 580-ה

תקציבה, דרך תפעולה של הוועדה החקלאית. האחרונה שמקבלת רשות דיבור זאת רוויטל. אחר כך 

 אנחנו נכנסים, ברשותכם, לתקציב. 

 

 י, יש לי לא לגבי זה.  אנ  מר איתי ציפורי: 

 

אני לא יודעת אם מה שאני אגיד יש לו איזשהו ערך או משמעות  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

כרגע. אבל כל הדיון הזה עכשיו על הוועדה החקלאית, ושהיה לפני כמה דקות על איכות הסביבה,  

 של התקציב הזה.  והדיון על הצמיחה הדמוגרפית, כל זה בעיניי ביטוי לניהול קלוקל ולא נכון

הדיונים האלה לא אמורים להגיע בהתחשב שמישהו במקרה דגם איזה סעיף חקלאי והעלה שאלה. 

זה מעורר כזה דיון סופר משמעותי על הוועדה החקלאית, שבתור מועצה חקלאית מהגדולות בארץ,  

י, אז נעשה דיון  יש לזה חשיבות רבה ביותר. לא יכול להיות שזה יעלה כמשהו אגבי. ואז לקבוע, אוקי

בהמשך, אז לגבי איכות הסביבה, אז נקבע... כל הדברים האלה צריכים להתרחש לפני הבאה  

לתקציב, ולא בשנייה האחרונה. בהתחשב בעובדה שכל ההתנהלות הייתה לא תקינה, מבחינת הבאת  

הזה, הוא  חומרים לא בזמן, כינוס ועידות שלא בפרק הזמן הראוי, הוועדה, בעצם, אישור  התקציב 

 בכלל לא עומד לפי כללי המחוקק. 

לא קיבלנו שום חומר בפרק זמן של עשרה ימים לפני, הוועדה הנוכחית הוקדמה בהתראה של כמה  

ימים, זה לא עומד בפרמטרים. אני מאוד מצטערת, והתרענו וביקשנו, וכל העניין הזה מנוהל בצורה 

 זה מאוד מתסכל ומאוד מכעיס.  רעה ביותר. 
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 אוקיי, שמענו, הבנו.     ר ים:מר ני

 

 2020אישור תקציב . 3

 

, לעמודת 7אנחנו נכנסים כרגע לתקציב. אני מפנה אותנו לעמוד מספר    מר ניר ים:

 המספרים השנייה מימין.  

 

 הצעת התקציב.    מר ראובן פרידמן: 

 

 ,  2020-הצעת התקציב ל   מר ניר ים:

 

 . 196שורה   מר ראובן פרידמן: 

 

, עמודת 7אני יודע לדבר, אני גם יודע לקרוא, אז תנו לי. עמוד    ם:מר ניר י

 ... 2020המספרים השנייה מימין, הצעת תקציב 

   )מדברים ביחד(

 

-חברים, דפדפו שבעה עמודים, העמודה השנייה מימין מסתכמת ב   מר ניר ים:

ואם חוזרים לעמוד  ₪, זה התקציב שמוצע. כל הפריסה מימין לנקודה הזאת ומעלה,  203,884,000

 , אפשר לראות גם את ההתחלה, בחלוקה לפי סעיפים.5,4,3,1

על התקציב הזה, אנחנו מצביעים היום, ברשותכם, בואו, מי שרוצה להוסיף פה עוד כמה מילים, 

בבקשה יוסיף. החומר הזה, למעשה, הוא חומר הבסיס, הוא מלווה אותנו, מהיום הראשון שהתחלנו  

וא נשלח לחברי המליאה לפני עשרה ימים פלוס, הוא עובר איתנו מישיבת מליאה  לדון על התקציב, ה

אחת, לשנייה. כל שאר הדברים, בהחלט יש צדק בדברים, המצגות, הדיבורים, הכול יתקדם תוך כדי  

תנועה. אבל אי אפשר להגיד את זה על הצעת התקציב, שכבר הונחה על שולחנכם, לפני הרבה הרבה  

אמירה שלי, מעבר לזה, בואו כמה מילים לפני ההצבעה, ונחליט מה שנחליט. כן,  ימים.  אז זאת ה
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 איתי. 

 

לפני שבוע ישבנו פה ועשינו יעדים, וזה גם מצורף פה בחוברת הזאת.   מר איתי ציפורי: 

אני מנסה להבין, כי ראינו תקציב, ראינו פה כל מיני שקפים, כל מיני מספרים. בסוף, השאלה איך  

תוכנית עבודה מקושרת תקציב... היעדים האלה איכשהו   –ה, בתחילת הדיונים אמרנו היעדים האל

אמורים להיות חלק מתוכנית העבודה, איך הם באים לידי ביטוי, איך אנחנו עוקבים אחרי זה, איך 

 זה משתלב בתוך התקציב לשנה הקרובה?  

 

עיקרית היא להביא אני אזכיר לנו, איתי, שאמרתי, שהשנה המטרה ה   גב' רננה גומא:

את אגפי המועצה לידי שינוי שגם הוא, נראה לך טריוויאלי, נראה לי טריוויאלי, שארגון כזה יעבוד  

תבנית אחת לתוכניות עבודה, שכולן עובדות לאורן של איזה שהן מטרות שנקבעו מלמעלה,  עם

, וגם עם מנהלי אגפים.  גם איתכם, גם עם הנהגות היישובים  תה כאן איזושהי עבודה בעניין הזה,ונעש

גם מלמטה, מכיוון התקציב, אל  להסתכלואמרנו, שאיפה שניתן יהיה לחבר, כי ביקשנו מהמנהלים 

המטרות שמראות איפה זה מתחבר, והמנהלים, אתם לא קיבלתם את זה, כי זה באמת ברמת, כמות 

שו גם חיבור של העמודות שהייתם צריכים לראות באקסלים הייתה מטורפת. אבל רוב המנהלים ע

 סעיפי תקציב ותב"רים לפעילות שלהם.

חלק גדול   , אבל 90%או  70%לא לכל הסעיפים, כבר אמרתי שאני, יש ויכוח ביני לבינכם אם זה 

מהתקציב זה שכר ופעולות נתונות, שזה לא באמת משהו שאפשר להשפיע, וגם לא בהכרח שייך 

 הדבר ישירות למטרה ספציפית.

אה, מהלך השיפור המשמעותי יהיה מבחינתי, אם אני אנהל את זה, לראות איך  אין ספק שלשנה הב

מייצרים תוכנית עבודה מקושרת תקציב. כי השנה, מה שרצינו לייצר, זה תוכנית עבודה, שכולה  

 יושבת בתבנית אחת, שכל האגפים עובדים לאור איזשהו חזון של תוכנית, ולאור איזושהי תבנית. 

אני יכולה להציג מצגת שלי? אמרתי לה לא. אנחנו עובדים עם תבנית  ותי, ליאורה אפילו שאלה א

 אחת אחידה, אם יש דגשים שחשוב לך להדגיש, תדגישי אותם בעל פה. 

יום, לדוגמא, אגב היו עוד אגפים כאלה, זה שינוי ארגוני שנראה פשוט, אבל הוא שינוי מאוד מורכב. 

קצת לקחת על זה קרדיט, הייתה כאן עבודה מאוד   נתתם לי עבודה מאוד, אני מרשה לעצמי כרגע
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 מעמיקה, מאוד מורכבת.  

עם חלק מהמנהלים יותר, עם חלק פחות, יש כאלה שכבר עבדו ככה בעבר. ולכן, אתם באמת לא 

תראו ככה השנה חיבור ישיר, למרות שאין ספק שאם תקרא את המטרות והיעדים, אתה תוכל 

... צמיחה דמוגרפית,  רים, ואיפה שאין, הדגשים עלו כאןדבלראות את החיבור לתקציבים ברוב ה

היה ייצוג לאיך מצד אחד אנחנו שמים את זה בראש סדר העדיפויות, מצד שני, רוב הפעילות מנוהלת  

 בתב"רים. הדברים העיקריים המנהלים העלו כאן. 

ה להראות לו את  אתה לא תראה השנה חיבור ישיר לסעיפי תקציב, מי שממש חשוב לו, שוב, אני יכול

האקסלים המלאים, אבל ברוב הסעיפים, אנחנו לא נראה השנה חיבור מלא של תקציב לתוכנית. אני  

 אמרתי את זה מלכתחילה, אני אזכיר וזה מוקלט.  

 

אז אני רוצה לשאול אותך משהו, רננה, ישבנו בשבוע שעבר כמה    מר איתי ציפורי: 

 ת, מה קורה איתה בשנה הקרובה? שעות טובות, למה ישבנו? יצאה הרשימה הזא

 

רגע, החלק השני של השאלה שלך, היה חלק אחר, דיבר על מעקב ועל    גב' רננה גומא:

בקרה. יהיה מעקב ובקרה, אנחנו נייצר מדדים למעקב אחרי היעדים. זה נתן יעשה יחד עם קרנית,  

וה שגם יוכל לשרת אותנו  אנחנו נביא את זה אליכם ותראו את זה, יהיה כלי, נבנה כלי שאני מקו

 בהמשך.

עכשיו, זה נכון, זה נבנה שוב, ואני גם אמרתי את זה מלכתחילה, זה נבנה בלוח זמנים מאוד צפוף, 

וזה נבנה קצת בטלאי על טלאי, כי אנחנו לומדים תוך כדי התהליך, ובשנה הבאה, אני מקווה  

בשנה הבאה נשפר אותו מאוד. אבל  שהתהליך הזה, בגלל שעשינו השנה סוג של למידה, אני מקווה ש

מרץ, זה   –יהיה כלי בקרה, הוא ייבנה במהלך חודש פברואר. זה הסיכום שלי עם קרנית, פברואר 

 הזמן שיבנה הכלי ויתחיל להיות מיושם.  

 

 את יודעת מה הקריטריונים למדדי הצלחה? שבסוף שנה,    מר אלי אהרון: 

 

 כן, כן.    גב' רננה גומא:
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 רגע, תקשיבי. שבסוף השנה יכול המנהל עצמו,     ון: מר אלי אהר

 

 נכון.    גב' רננה גומא:

 

 לא הצלחתי, אני מפטר את עצמי.   –להגיד הצלחתי    מר אלי אהרון: 

 

לגמרי, ההערה הזאת כבר עלתה בשתי הישיבות הקודמות והיא סופר    גב' רננה גומא:

חייב מדדי הצלחה, מדדי הצלחה הם מדדים חשובה, אין שאלה בכלל. כדי לבנות כלי בקרה אתה 

  יחד עם מדדי ההצלחה.חלקם כמותיים, חלקם איכותניים, ואנחנו נציג את הכלי 

 

מי שציפה שהדיון שעשינו על  –א'  –ניר, משהו כללי, שתי הערות    מר דני ברזילי: 

ראש. זה נראה לי שבוע וחצי, יכנס פה לתקציב, הוא היה קצת תמים מ –סדרי עדיפויות לפני שבוע 

טריוויאלי להגיד שהתקציב הזה לא הוכן בשבוע האחרון. הוא הרי הוכן לפני זה. זה נכון שזה כיווני 

זה יותר עושה איך לעבוד בשנה הבאה, ואיך להכין את   –מחשבה, ורננה מספיק גלויה בשביל להגיד 

 התקציב של השנה הבאה, מאשר איך זה ישפיע היום.

דיון כזה והוא לא בא לידי ביטוי, זה מובן מאליו, זו תמימות לחשוב שזה בכלל עשינו  –אז להגיד 

 היה ניתן לעשות את זה, זה לא רציני.

עכשיו, לשאלות שעלו פה דרך איכות סביבה וועדה חקלאית וכו'. אנחנו כולנו, רובנו לפחות, יש ניסיון 

 של עשרות שנים אולי בהעברת תקציבים, לא מהיום ולא משלשום. 

ותמיד יש תביעה של חלק מהאנשים, אם זה בקיבוץ, או לא משנה איפה, להגדיל תקציבים מסוימים,  

תגידו לנו מאיפה להוריד. ואז כמובן, אנשים   –ואז ההנהלה, או מי שמביא את התקציב, אומר 

  אומרים לא, זה לא תפקידנו, זה תפקידכם, כי הם זה, ותמיד נתקעת ישיבת תקציב פה. ולכן, בדרך

שעלו פה, לתת עדיפות   1,2,3כלל, מה שאני חושב שנראה לי סביר להגיד, זה שהמליאה תמליץ בנושא 

גבוהה, בכיוון שאלי אהרון אמר, לתקציב ב', בתיקונים הבאים, כמו שיש תקציב השקעות ב', או 

לתחום תב"רים או דברים כאלה, בתקציב הבא שאנחנו יודעים שהוא יהיה א', ב', או ג', לתת העדפה 
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ולאשר את התקציב כפי שהוא, ולהנחות אותם לתת פתרונות  ג', שאנחנו פה נקבע אותו-', ב' וא

לדברים שאנחנו עשינו בתקציב המילואים הבא. זה הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות פה, לדעתי. 

   מעבר לזה, אני לא יודע. 

 

עבודה מצוינת, רננה, תגיד. תראה, קודם כל אני חושב שעשית  אפשר?   מר משה טל:

ויש לי אמון מלא בכל מה שכבי עושה. הטענות שלי הן כלפי ה... נכון שבמגבלות הזמן ראינו את 

המקסימום שאפשר, אבל יש כאן בעיה כללית שהיא כל השנה, למעשה אנחנו, המליאה, באשמתה 

 כנראה, אני חושב, מנוטרלת מכל מה שקורה עם תקציבים ומה שנעשה.  

מאשים את גדי, זה התחיל כבר לפניו, אצל  לה, עם אנשים ראויים וטובים, אבל זה לא הוקמה הנה

 חיים, זו הנהלה, סלחו לי על המילה, הנהלה מסורסת. משום שטווח הזמן,  

 

 מאיפה קבעת שאני,     מר אלי אהרון: 

 

אתה לא, אני דיברתי על ההנהלה. חיבור של ועדת כספים והנהלה, אז     מר משה טל:

הנהלה ולא ועדת כספים. אין הנהלה שאפשר להביא לה דברים לדיון עכשיו. עכשיו, בכובע  פה לא אין 

טוב.  אני חושב שכל   השני, יש לה כספים, הזמן תמיד לחוץ. אני מכיר את זה, מכיר את הסיפור הזה

   עוד לא תהיה כאן ועדת כספים, וזה באחריות המליאה, זה המליאה בוחרת. 

 

 בל זה לא הדיון.  א   מר ניר ים:

 

הדיון הוא שאנחנו לא יודעים שום דבר שקורה כאן. לא יודעים,     מר משה טל:

 שאלנו פה ושם כמה שאלות, אנחנו לא יודעים מה שקורה.

אני סומך שהכול נעשה בתום לב, אבל אנחנו, כדי שלהבא זה לא יהיה, אני חושב שחובה על המליאה 

זה. המליאה יכולה להקים ועדת כספים, שתשחרר את ההנהלה להצביע, ולא צריכים לאשר לכם את 

לדבר על דברים. פעם אחת שההנהלה עשתה באמת משהו, כשאני זוכר, זה היה בהתחלה  באמת 

בהתחלה, כשהייתה כאן עורכת הדין ממשרד הפנים, ומאיר הביא... שההנהלה המקצועית, דרך אגב, 
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 אתה בירכת על כל האוטובוסים שהיו.ומאיר חשב אחרת, ובדיון בהנהלה, קיבלנו... 

כך ההנהלה שומעת דו"ח, בדיוק אותו דו"ח שהיא פעם אחת שאני זוכר שהיה ממש דיון על משהו. 

 חוזרת ושומעת כאן אחר כך. ועדת כספים אותו הדבר, הם לא יודעים כלום. זה אחד, 

 

וז. דבר דקה, אני לא יכול להתווכח איתך, כי אתה צודק במאה אח   מר ניר ים:

 אחד בטוח, זה לא הדיון. זאת אומרת, אין פה...  

 

 זה הדיון, מכיוון שאני מסביר עכשיו למה אני מתכוון להצביע נגד.     מר משה טל:

 

 זה הכול בסדר.     מר ניר ים:

 

 בסדר, אוקיי.     מר משה טל:

 

אני בסדר. חברים יקרים, אני חייב... חברים, אני מעלה ברשותכם,    מר ניר ים:

₪. מי בעד? שירים את ידו. מי נגד?   203,884,000-, שמסתכם ב2020לשנת מעלה להצבעה תקציב 

 שירים את ידו. התקבל ברוב קולות. 

 

מבקש שירשם בפרוטוקול, שההתנגדות היא על רקע מנהל תקין, ואי      מר אמיר פלג:

 הבאת הישיבה בזמן,  

 

 רגע, איזי ,   מר ניר ים:

 

וגם שהשמות ירשמו, זה בכל זאת ישיבת תקציב, אם מישהו מתנגד,      מר אמיר פלג:

 ראוי שהוא ירשם.  

 

 דקה. תנו לי, ישיבת תקציב,    מר ניר ים:
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 אני הצבעתי נגד.      מר אמיר פלג:

 

 דקה, תנו שנייה לגמור לדבר.    מר ניר ים:

 

 בהצבעה לא מדברים.     מר אלי אהרון: 

 

 למה.  אני מסביר     מר אמיר פלג:

 

מי בעד? בבקשה, אז אני מקבל את זה, למרות שאני לא יודע למה.    מר ניר ים:

נגד. התקבל ברוב קולות. נמנעים, סליחה, נמנעים,  5 –בעד. מי נגד? ירים את ידו  16 –ירים את ידו 

  האם יש נמנעים? מי נמנע? ירים את ידו, שלושה נמנעים.
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... במעמד המכובד הזה, ויש למישהו עוד משהו אבל בכל זאת, אם    מר ניר ים:

 לדבר בלילה. אז בבקשה. משה, רבקה עוד לא אמרה.  קטן, סופי להגיד שיהיה לנו על מה באמת 

 

 אני הצבעתי נגד.     מר משה טל:

 

כל הטענות שנשמעות כאן, באווירה הלא כל כך נחמדה לסיים את   עם  גב' רבקה בן ארי: 

הדיון הזה, אני רוצה לפרגן לדרך ולתהליך שנעשה, גם אם לא ישתמשו בו השנה, אני מקווה שזו אבן  

   דרך לשנים הבאות, שהתהליך הזה ימשך, ובהחלט יישא פרי. תודה רבה.

 

 ה שלי נגד.  אני נגד. אני רוצה להסביר את ההצבע   מר משה טל:

 



 אזורית אשכולמועצה 
 16.12.2019שני   מיום, מליאה ישיבת

 

 124 
 

 אנחנו שמענו את ההסבר.     מר ניר ים:

 

 לא, לא, זה אחרי ההצבעה.    מר משה טל:

 

 תן למזל.    מר ניר ים:

 

אני רוצה לחזור למה שאיתי אמר, ולבקש שנקבע יעד ונבדוק, באמת,    גב' מזל ערוסי:

גו. אלא נקבע, לפחות לא נחכה לסוף השנה, כדי לבדוק את ההלימה בין התקציב לבין המטרות שהוצ

באמצע השנה, אם לא לפני כן, איך באמת מתנהלים הדברים, ואיך אנחנו... הרי לא נפתח עוד חשבון  

 ועוד חשבון, ועוד תקציב ועוד תקציב. 

 

משה טל הצביע נגד במחאה על כך שכבר שנים מועברים כספים ללא    מר משה טל:

    דיווח אחר כך למועצה, וזה לא נפסק עד היום.

 

 תודה רבה, לילה טוב, סעו בזהירות.   מר ניר ים:

 

 

 __________________ 
 גדי ירקוני

 המועצהיו"ר 

__________________ 
 ניר ים

 המועצה מנכ"ל
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