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 2020 לשנת תקציבבדיון  .1

 

אנחנו  .2019לשנת  15אחר צהריים טובים, אנחנו במליאה מספר    מר ניר ים:

ממשיכים בנושא התקציב, אבל עוברים עכשיו לנתונים המספריים שמאחורי אזורי הדברים.  

אמנם מחולק לשלושה חלקים, כתוצאה מהעיתוי המאוד מאוחר של   , הנחנו לכם את החומר,למעשה

לק למספרי  הכול, כולל זה גם ממוספר ומחוהדברים, לפני שזה מגיע לדפוס, אבל בעיקרון, יש פה את 

 להצטייד, כל פעם שמישהו מדבר על משהו, ניתן הפניה. עמודים, אז אנחנו נוכל 

מה שנעשה היום, נעבור על המצגת של התקציב, לא נעבור על כולה. חלק ממנה ידחה לישיבת 

 המליאה הבאה, אבל אז זה גם יצטרף לקבלת החלטה על העברת התקציב.  

, יוצא מאוד לא נוח, לכל מי שמקפיד להדליק את הנר  23.12 -הייתה מתוכננת המליאה הבאה ב

הראשון, אז אנחנו דווקא רוצים להקדים ולעשות את זה ביום שני הקרוב, ולמעשה לסגור את עניין  

 היום הזה. אם יש התנגדות קשה להקדמה הזאת, תגידו. אם לא, אנחנו נתקדם עם  התקציב.

 

מאוד  י חושב שרבע שעה לאגפים זהאנ -השאלה היחידה שלי, א'     מר אמיר פלג:

מעט, אם זה כולל גם שאלות, ודיון קצר, אז זה ממש ממש על קצה המזלג. מתי נספיק לעבור על  

הסעיפים עצמם? אם יש שאלות על סעיפים ספציפיים? האם כל זה יצליח להיכנס בישיבה ביום שני, 

 בשביל שנאשר את התקציב? 

 

שכן, שתמיד יש אפשרות שמשהו לא יסתדר עם  אנחנו מאוד מקווים   מר ניר ים:

 הזמנים ואז נאלץ לתאם עוד מועד. עד שנסיים את העניין. 

 

 דווקא בגלל זה כדאי להקדים.    גב' דנה אדמון: 

 

 ?16-באיזו שעה מתוכננת הישיבה ב    מר אמיר פלג:
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 .16:00, היא מתוכננת גם לשעה 16-הישיבה ב   מר ניר ים:

 

, כי יש פה הרבה אנשים שעדיין 16:30נראה לי שכדאי אולי קצת    גב' נעמי סלע:

 עובדים בשעות האלה.  

 

 בואו נעשה הנהלה, ונמשיך במליאה.    גב' מזל ערוסי:

 

הנהלה מהבחינה הזאת היא חשובה, אבל אולי טיפה פחות, אני עוד     מר ניר ים:

 בה יותר המליאה והתקציב. לא יודע אם אני יכול לקרוא לחברי ההנהלה מוקדם יותר. חשו

 

 כן, אבל שזה לא יכנס לחנוכה גם.    גב' מזל ערוסי:

 

 בגלל זה אנחנו מקדימים. אז בואו, אנחנו כרגע מדברים...   מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  

לחודש, יום שני הקרוב  16-שיהיה ברור, דני, אנחנו מדברים על ה   מר ניר ים:

ת המליאה. הדבר היחיד שאנחנו מאוד מאוד מבקשים היום, מעבר  נתחיל א 16:30מבחינתנו בשעה 

לטיפול בתקציב, שכמובן תיכף נכנס אליו, להכניס, אני אפילו אומר בלית ברירה, את הקטע של  

ודוחקים בנו, אז קצת לפני ארוחת הערב, אני אבקש מהמליאה לאשר את יושבים כבר התב"רים, 

היום. היה במליאה לאשר את הדיון בתב"רים, נסביר אותם   הדיון בסעיפים האלה, שלא הופיע בסדר

 רשות הדיבור לגדי. ונקבל החלטה. 

 

טוב, אני חושב שאנחנו ישר נתחיל היום בתקציב, בגלל שאין הרבה    מר גדי ירקוני: 

מידע מלפני יומיים. אני רוצה להגיד, אולי משהו אחד, ראינו אתמול, אמרתי לכם יום לפני זה, יום 

בכנסת, שהוקדש לעוטף עזה. ארגן אותו אלון שוסטר ועוד מספר חברי כנסת מכל הקשת   מיוחד

 הפוליטית.

מה שלפחות אני  זוס הזה, נכמו שאמרתי, יש קונצנזוס אחד שהוא עוטף עזה, אני מקווה שעל הקונצ
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סו  ניסיתי לחזק את זה שבממשלה הבאה, בקווי היסוד שלה, לא ישכחו שיש את הקונצנזוס הזה, וינ

להכניס את הדברים של עוטף עזה בנושא של קווי היסוד של הממשלה הבאה, מי שזה לא יהיה. אני 

מקווה מאוד שנצליח בזה. סך הכול, מחברי הכנסת שמענו אהדה רבה, אבל זו לא חוכמה גדולה.  

קבל נפגשנו גם עם יושב ראש... עם גנץ, גם ממנו שמענו. גם שם הוא הבטיח שכל דבר של עוטף עזה י

 גיבוי של המפלגה, לא משנה מי יעשה את זה, בשלב הזה או בשלב הבא. 

אני חייב להגיד שהיה שם ניסיון גם להכניס איזשהו נופך פוליטי לפגישה, על ידי חלק מהחבר'ה  

שלנו, בזה של ללחוץ על כאלה ואחרים שיעשו עכשיו ממשלת אחדות ולא משנה מי. אני חייב להגיד 

ם, אני לא חושב שזה תפקידנו להחליט אם כן תהיה ממשלת אחדות ועם מי  שהרגשתי בזה לא נעי

 היא תהיה.

נו לפני הדבר  אין צל של ספק, שמצד שני, אנחנו יודעים שבחירות זה דבר רע, רע מאוד כמו שאמר

   הזה.  לא היה הד גדול למפגש הזה, ראיתם, בקושי גם בתקשורת היה לזה...

 

 עם החולצות.וויזיה.  ראיתי אתכם בטל   מר ניר ים:

 

 באיזה ערוץ הראו?     מר גדי ירקוני: 

 

 נדמה לי.  12   גב' מזל ערוסי:

 

? אז מעניין אותי איך זה הגיע אליהם, מכיוון שלא היה שם צלם.  12   מר גדי ירקוני: 

 עשינו שם איזה חולצות, דווקא זה היה דבר יפה.  

 

 מכוון, מתוכנן.  גדי, סליחה אתה קצת, זה היה   גב' יפעת ליפנר: 

 

טוב, בסדר, רגע הדוברת אל תעלבו. זה הדוברים עבדו על זה כל כך    מר גדי ירקוני: 

קשה. הדוברים עבדו מאוד קשה, על זה ששמו חולצות טריקו מתחת, וכמעט לא נתנו לי להיכנס 

 לכנסת בגלל זה, כמעט עצרו אותי. אבל עברנו ובחולצות היה כתוב, מה יפעת?  
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 מציאות לא מוסרית.    ליפנר: גב' יפעת 

 

מציאות לא מוסרית שיורים עלינו, והורדנו את זה בשיתוף פעולה    מר גדי ירקוני: 

 באמצע האירוע, וזה מה שתפס, בעצם, את האירוע עצמו, בלי זה כנראה בכלל לא היו מראים אותנו.  

 

 יותר טוב.  עובד לדעתי בלי חולצה היה    מר דודי אלון:

 

 תלוי מי, אני או דוידי. יכול להיות.    ני: מר גדי ירקו

 

אני לא  –למה לא הולכים לעשות מעשה ראש עיריית אילת, שאיים     דובר:

 אצביע ליכוד אם זה...  

 

 אז זהו, אתם הבנתם איפה הרגשתי לא נעים.     מר גדי ירקוני: 

 

 כי הוא הצביע ליכוד.     מר דודי אלון:

 

הרגשתי לא נעים, איפה שדיברו. אבל בואו נעזוב את הבנתם איפה    מר גדי ירקוני: 

הנושא הפוליטי. אני חושב שחוץ מזה, בהחלט נעשה, אני מקווה מאוד שלא ישכחו אותנו גם בהמשך.  

, איך כולם חושבים עלינו, אבל פתאום כשצריכים קרונות למרכז  232נתנו שם גם את הדוגמא של 

חשוב. אני באמת מקווה שאם נצליח להכניס לקווי   פחות חשוב, ועוטף עזה פחות  232הארץ, אז 

היסוד את הנושא העיקרי של עוטף עזה, ואת הדברים שצריכים לתת לנו ארוכי טווח לעזרה, על מנת 

 שהאזור הזה ימשיך ויתפתח, נצליח לעשות את זה, אז מבורך.

    ורך קודם. היה ת זה מה שהיה ביום שלא היינו פה, ואני מציע שנעבור ישר לתקציב. גם פה

 

לא, מה פתאום תורי. אנחנו רק נגיד קודם כל שוב תודה ליפה ולמתן     גב' רננה גומא:
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שעבדו מאוד מאוד מאוד מאוד קשה, בעיקר ביומיים האחרונים אבל גם קודם, וליפעת שעשתה לנו  

 קצת הצגת תכלית על מה עשינו השנה.

    ***צפייה בסרטון***

 

הייתה בעצם הדרך להמחיש, שכשאנחנו מאשרים תקציב,  זהו. זו    גב' רננה גומא:

בסוף באמת קורים כל מיני דברים. וכדי לחסוך מכם עכשיו את השעות המייגעות שכל מנהל יבוא  

ויגיד מה הוא עשה השנה, אז הנה עשינו. אתם רוצים רגע...? כבי, אני פשוט תוהה, אני חשבתי שאולי  

 גדי יתחיל, 

 

אתחיל, אני אתחיל. אני רוצה להגיד כמה מילים לפתיחה, אחרי  אני    מר גדי ירקוני: 

זה אני, אפילו לא רבע שעה כמו שנתנו לי הפעם, אני אנסה להיות מאוד מאוד מתומצת וקצר, מפני  

 שיש הרבה דוברים אחריי. 

אני רוצה להראות לכל המנהלים, ובייחוד למי שהתעסק בתקופה האחרונה עם תוכנית   –אז א' 

את, זה היה אתגר, וזה עדיין אתגר לא פשוט, והרבה הרבה שעות עבודה, ואני חושב  העבודה הז

שבסוף אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מפיקים ועושים את תוכנית העבודה, אבל לפחות ההצגה 

שלה, המספרים שלה הם ברורים ומובנים. לא כל מספר אולי מבינים למה הוא מופיע, אבל אפשר  

בגלל זה אני רוצה להגיד באמת, לכל הצוות המצומצם, מרננה, עכשיו אני אתחיל למצוא כל מספר, ו

 להתבלבל בשמות, בלי השמות, לכן באמת תודה רבה.

אני היום כשראיתי, גם אני ראיתי את זה רק היום, את העבודה הסופית, ראיתי בהחלט דבר כללי,  

 מובן שאפשר לעבוד איתו. 

כשראיתי את תוכנית העבודה, זו הקפיצה בתקציב משנה   אני חושב שהדבר שהכי אותי הבהיל,

מיליון ₪  23שעברה להשנה. אני חושב שזה דבר שכולנו צריכים להיות ערים אליו, אנחנו לוקחים 

יותר התחייבויות בתקציב השוטף שלנו משנה שעברה. בכוונה שמנו את התקציב, הראשון שאישרנו, 

. וכמו שאנחנו רגילים, אני 2020-נחנו מאשרים עכשיו ב, בגלל שזה גם התקציב הראשון, א2019-ב

מקווה שנהיה רגילים, על אף שהשנה הזאת מיוחדת, אנחנו קופצים בשירותים כבר בתחילת השנה 

 מיליון ₪.  23-ב
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לא הכול זה דברים שאנחנו יכולנו לבחור, חלק מהם זה מחויב המציאות, כמו שאנחנו אומרים 

ל בפועל לא קצצנו בדברים האחרים, אלא העלינו את התקציב  וחלקם זה טייס אוטומאטי, אב

מיליון ₪, שזה תקציב מאוד מאוד גדול, שגם היו צריכים להביא הכנסות בגינו. אפשר   23-הבסיסי ב

מאוד  א' –לראות את הקפיצה הזאת, וזה אני חושב שכל אחד היום שיושב במליאה, צריך להיות 

מיליון ₪ תקציב, אני חושב שזה מספר שלפני כמה  200-ה מאוד גאה בזה שהוא מצליח לעבור את

 שנים לא חשבו במועצה האזורית שנצליח לעבור אותו.

מצד שני, אני מאוד מקווה שבשנה כל כך מאתגרת, עם ממשלה שעוד אין, שכמו שאנחנו יודעים ייקח  

נצליח לעמוד, תוספתיים, אנחנו לפחות בתקציבים האלה שיש לנו תקציבים חצי שנה לקבל  לפחות

מיליון ₪ תוספת, שזה תקציב שקיצצנו בו, לעומת   23-ונהיה צריכים לראות, על אף התקציב של ה

הצרכים שעוד, מה שאמרנו, צרכים זה תמיד דבר לא מוגבל. עוד היו ביקושים ועוד היו צרכים. אז  

 אני חושב שזה המספר הבולט והחשוב וזה הדבר השוטף להשנה.

הזה, שחלק מההגדלה היא בהחלטות שאנחנו קיבלנו, החלטות שהחלטנו עליהן,  אנחנו נראה במהלך 

הרבה קשורים למצגת שיפעת העלתה פה מקודם, דרש מאיתנו ההחלטות שקיבלנו, לעלות גם 

במקורות בשוטף, ואנחנו צריכים לזכור את זה כל הזמן. אנחנו מחליטים על פרויקטים מסוימים, 

אשאיר פה, באמת, לכל מנהל ומנהל, לדבר בזמנו אבל  ו בשוטף. אני הפרויקטים האלה כבר עולים לנ

אני חושב שבהחלט עלינו, בייחוד על ההנהלה הבכירה, עומדת החובה להביא את המקורות שאנחנו,  

 הנה רק אמרתי מקורות סיגלית נכנסה.  

כל אורך  אז אני חושב שהדבר הזה מאוד מאוד חשוב להבנה. מצד שני, כמו שניסיתי ואמרתי גם ל

שאת חלקן אנחנו בכלל לא נראה בשנה הבאה, ולא נראה את  הזמן, יש לנו מטרות ארוכות טווח, 

 חלקן גם בחמש השנים הקרובות, ואני מקווה שאת חלקן כן. 

אנחנו חייבים להמשיך ולהשקיע מאמצים רבים, וגם משאבים, בנושא הזה של פיתוח. שהמועצה לא 

משלתיים. אני חושב שזה אחד האתגרים הקשים של מועצות, אבל  תהיה תלויה אך ורק בתקציבים מ

אין היום מועצה שלא עובדת על הנושא הזה, אנחנו נמשיך ונעבוד בזה. והמשאבים זה גם קשור  

לחברה הכלכלית, גם קשור לגיוס הכספים, וגם קשור לפרויקטים נוספים שאנחנו מובילים לאורך 

 הטווח.

... אני  רבה מה לחשוב, מפני שבעצם זה הטווחים שאותם אנחנו נלך ואני חושב שגם פה למליאה יש ה
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חושב בצד הביטחוני, שהוא הדבר האחרון שאני אדבר, בתחילת שנה, מפני שאי אפשר, אנחנו  

צריכים לדעת במועצה אזורית אשכול, שאנחנו מלאי הפתעות מהבחינה הביטחונית. אנחנו צריכים  

ראש, לדעת שזה יכול להיות, לדעת שאנחנו משקיעים בביטחון  תמיד לקחת את זה, שזה יהיה לנו ב

 הרבה מאוד בשוטף. 

מצד שני, לא לתת לנושאים הביטחוניים לעצור לנו ולעכב אותנו בדברים של היום יום ובתכנונים  

ארוכי הטווח. אסור לנו לשקוע בנושאים הביטחוניים, אלא להיפך, הם צריכים להיות חלק מאיתנו.  

מאוד להקפיד על זה שאנחנו צריכים להבדיל מאוד בין זה שאנחנו דואגים לביטחון  אני מנסה פה 

התושבים שלנו, וזה חובה עלינו, על כולנו, לדאוג לביטחון של כל התושבים שלנו. יש לנו, לפעמים, 

קילומטרים, ולראות איך  7-קילומטר, מאלה שבתוך ה 7-אתגרים מיוחדים, גם מאלה שמעבר ל

אותם. אבל מצד שני, לא להתעסק בנושא הביטחוני, איך ישמרו עלינו, מה יעשו עלינו. אנחנו משיגים 

בהחלט, לפעמים, כשאנחנו מגלים דבר אסטרטגי, כמו למשל המנהרות, התעסקנו במכשול. אבל מה  

 יש שם, מה יעשו לנו, אני חושב שאנחנו צריכים לשים לב טוב שאנחנו לא נכנסים לזה.

צת משפט בנושא של מה שאנחנו הולכים, אני חושב שבתור מועצה, אני מנסה  ומשפט אחרון, אולי ק

להיות בזה מאוד זהיר ועקבי. עלינו לעבוד עם כל ממשלה שלא תיבחר, ועם כל ראש ממשלה שלא  

יהיה, אנחנו מנסים להישאר מאוד ניטראליים בנושא הזה, בגלל שכל ראש ממשלה שלא יהיה, הוא 

ואני אמור להיות בסוף, להצליח ולנהל איתו את המועצה האזורית  אמור לשתף איתנו פעולה, 

 אשכול.

בגלל זה, אני חושב שעדיף לראשי הרשויות לא להיות מזוהים פוליטית, על אף שלפעמים זה עוזר כך 

 או אחרת. 

לסיכום, אני חושב שבהחלט הדבר החשוב, ששני הדברים ששמנו לנו בבסיס של תוכנית העבודה, זה  

וגרפית ואיכות החיים. אנחנו צריכים לזכור את זה. אני לא חושב שבשנה הבאה, לפחות  צמיחה דמ

אחד מהם לא צריך להשתנות, הוא תמיד צריך להיות בתוכניות העבודה שלנו, והדבר האחרון,  

 וניר, רצית להגיד משהו.  מיליון ₪. אז תודה.  23-שאנחנו עומדים, זה הקפיצה של ה

 

מיליון   23-תי להוסיף משהו קטן, להסב את תשומת ליבכם שהכן, רצי   מר ניר ים:

₪ האלה, למעשה, מורכבים משני חלקים. אחד זה השכר, השני זה הפעולות. מכיוון השכר, אנחנו  
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בתקציב לשנה הזו, שלא בהכרח אנחנו ננצל את זה, אבל זאת ההנחיה,   5%מונחים להוסיף למעשה 

לגדול יותר מדי בנושא גיוס אנשים, או בהגדלת השכר, ולכן  זה על סמך זה נכתב. אין לנו תוכניות 

 הגידול המשמעותי,  

 

השכר הוא גם בא באלה של תקציב פנסיה או משהו כזה, או העלאה    מר מאיר יפרח: 

 אוטומאטית. 

 

 אני מדבר על הסך הכול.     מר ניר ים:

 

 לא מבחינת קליטה.    מר מאיר יפרח: 

 

מיליון, שנגזרים מהשנה הקודמת + הנחיית  80תם אני מדבר על או   מר ניר ים:

. הדברים האלה, בעיקר, באים משם. כמו שאמרתי, זה לא בהכרח חייב 5%משרד הפנים להוסיף 

להתממש, זה יכול להיות יותר נמוך מזה, וכל הגידול, אם ככה, הוא מתבטא בפעולות שהמועצה  

   קטע הביצוע. זה היה חשוב לי להגיד.מתכוונת לעשות. זאת אומרת, לא בקטע התקורות, אלא ב

 

 גדי,    גב' רננה גומא:

 

 מה עוד פעם אני? מספיק כבר דיברתי על זה.     מר גדי ירקוני: 

 

טוב, אז אני רק אגיד ששקללנו, מתן שקלל את שלושת הדירוגים     גב' רננה גומא:

עשתה באופן שדיברנו  שעשינו כאן ביום שני, ולפניכם הרשימה הסופית, כשלצידה של הרשימה שנ 

, ובכל זאת התבקשנו בקבוצות  15 -עליו, גם הכנסנו בצד פה, את המטרות שלא נכנסו לדירוג של ה

 לתת עליהם דגש.  

אני כן רוצה רגע להבהיר משהו, כי ראיתי שאפילו המנהלים שלנו, לא לגמרי היה להם סגור. אנחנו  

שים את הזרקור, ומה חשוב לתושבים שלנו.  דירגנו את המטרות, במטרה להבין איפה אתם רוצים שנ
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יחד עם זאת, גם המטרות האחרות שהוצבו, נכנסות לתוכנית העבודה של האגפים, ככל שהן יתוקצבו  

וכן הלאה, אבל הן נכנסות לתוכניות העבודה, זה לא שעושים רק את זה. אני אומרת את זה ככה, כדי  

יה להם ברור, אז אני אומרת את זה עכשיו, כדי שיהיה לנו איזה תיאום ציפיות. היה כאלה שלא ה

 שנדע ככה... כבי, אני מחזירה אותנו...

 

רננה, בסקר שהולכים לעשות בינואר לתושבים, על שביעות הרצון    מר דודי אלון:

 מכל מיני תחומים, אולי שווה, 

 

 לחבר את זה לזה.     גב' רננה גומא:

 

 שאול גם, כפי שאמרת.  לחבר את זה למטרות, ול    מר דודי אלון:

 

 לגמרי.   גב' רננה גומא:

 

אוקיי, טוב, אני מתנצלת, סוף שנה זה תמיד משרדי הממשלה, מלא    גב' כבי שקולניק: 

ציתי להעיר גם עוד איזושהי הערה  דברים. אוקיי, אני חושבת שהשקף הזה מדבר בעד עצמו. אני ר

, זו עלייה 2019אז זו לא עלייה מביצוע של  מיליון ₪. 23-בקשר למה שגדי אמר, בקשר לעלייה של ה

, יש לנו עלייה של שמונה מיליון. זאת אומרת, כבר במהלך  2019. מתקציב ג' של 2019מתקציב א' של 

מיליון. פשוט חשוב לי לוודא... אבל בכל זאת, זו עדיין עלייה מאוד מאוד גדולה,   15-, עלינו ב2019

 מיליון.   150מיליון. לפני שלוש שנים הוא היה  100/120כשאני התחלתי לעבוד פה, התקציב היה 

 

 במהלך השנה.  240-גדי כבר יצטרך להעלות את זה ל  מר מאיר יפרח: 

 

 זה מה שהיא מפחדת.     מר גדי ירקוני: 

 

דברים   2אני לא מפחדת, אני בעדכם. אוקיי, אז בארנונה יש פה   גב' כבי שקולניק: 
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, שזו עלייה על פי הנחיות משרד הפנים, כל שנה.  2.4%ו עלייה של ז –שמביאים אותנו לעלייה. אחד 

 -אלף ₪, בגין אתר הסולארי בצאלים, שהתחיל לעבוד כבר. אז אנחנו אפילו ב 870ועוד משהו כמו 

 כבר נקבל קצת מהארנונה. 2019

מענק  2019שוב, בגלל שזה מהתקציב הראשון, זה נראה פה תוספת, אבל למעשה, בסוף  –מענק איזון 

. צריך להגיד, אולי במשפט אחד, שזה היה מאוד  2020והוא ממשיך לכיוון  26,273האיזון שלנו היה 

מאוד לא פשוט, מלחמה קשה מאוד של הגזברים, של איגוד הגזברים, לא לפגוע במענק האיזון. ולגבי  

 עוטף עזה, החליטו שלא פוגעים.

אז אני מקווה לקבל אותו כמו שקיבלנו.   1/12מענק ביטחון, זה בבסיס החלטת הממשלה, ואם יהיה 

יש בערך מיליון, או אפילו מיליון מאה,  1,198,000-מענק לצמצום פערים ולתיקון עיוותים, בתוך ה

שאני די רשמתי אותו פה כהכנסה, אני לא לגמרי מאה אחוז בטוחה שאם לא תהיה ממשלה נקבל  

חצי השני של השנה, אז אני מניחה שעד אותו, אבל זה מענק שמקבלים אותו בכל מקרה תמיד ב

 החצי השני של השנה, כבר תהיה ממשלה ונקבל אותו. 

 

 פערים זה...  איזה   מר חנניה אווקרט: 

 

השם של המענק זה שמות של משרד הפנים. הם עושים השוואות בין    גב' כבי שקולניק: 

שמות לכל מיני מענקים.  מגיע לך מפה ככה ומשם ככה. יש להם כל מיני –מועצות, והם אומרים 

ומצבנו טוב במענקים האלה, בגלל עוטף עזה, בגלל כל הסיפורים שלנו, הפריפריה וכו', אנחנו  

 מקבלים סכומים די יפים. יש רשויות שמקבלות הרבה יותר, מן הסתם.  

 

 ? 2020איך חישבת את מה שהיה? את מה שרשמת על   גב' רבקה בן ארי: 

 

 מיועד.  לא, זה   מר גדי ירקוני: 

 

קיבלנו עוד מיליון ₪. כך שאם פה   2019אני רוצה להגיד, במהלך   גב' כבי שקולניק: 

בעצם לא העלינו כמעט, אלא   2,167,000בין שני מענקים, היה לנו  2019, במהלך 1,198,000כתוב 



 אזורית אשכולמועצה 
 11.12.2019רביעי  מיום, מליאהישיבת 

 

 14 
 

 . 2019 -יצאנו ממה שהיה לנו ב

 

ל, אני תמיד מזכיר לכם, אנחנו מעריכים שמה שקיבלנו זה מה שנקב   מר גדי ירקוני: 

  2019שמה שאתם רואים, זה קצת מבלבל, אנחנו התלבטנו מה לשים והחלטנו את זה, שמנו את 

, כאילו מתי שקיבלנו את ההחלטה, כמו עכשיו. במהלך השנה, אנחנו מקבלים, בדרך כלל,  18דצמבר 

גם ג'. אז זה מה שאתם  א' ב', לפעמיםעושים שלושה תיקונים. יש תיקון א', תיקון ב' ותיקון ג'. 

 ג', ומה שקיבלנו, מה...  -רואים, שכבי אמרה עכשיו, זה כאילו על ה

 

 א'.   מר אריק דניאל: 

 

לא, זה א', ומה שכבי אמרה בעל פה, זה כבר מה שקיבלנו השנה,     מר גדי ירקוני: 

 אחרי כל התיקונים.  

 

הו אלף שקל. אוקיי.  מיליון מאה ומש 2בעצם, גם השנה קיבלנו   גב' כבי שקולניק: 

והיטל השבחה וביוב, אז היטל ביוב זה בשביל לכסות את הלוואות הביוב, והיטל השבחה, זה סוג של  

סכום שאנחנו יכולים להביא מהקרנות שלנו, לטובת פעילות ההנדסה, ואיזה סכום שהבאנו הנה, אני 

אלף ₪, ביחס לשנה   300/400מודה, בשביל לאזן את התקציב בסופו של דבר, עלייה לא גדולה, של 

  שעברה. 

 

 כבי, שאלה קטנה.    מר אריק דניאל: 

 

 כן?   גב' כבי שקולניק: 

 

תוכלי להגיד שתי מילים על הנושא של מענק איזון? זאת אומרת, איך   מר אריק דניאל: 

 זה מגיע לסכום הזה? זו נגזרת של מה? של חוסר בהכנסת ארנונה, ואז...?  
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 י אגיד לכם,  אנ  גב' כבי שקולניק: 

 

והשאלה השנייה שלי, כשמציגים תקציב של מאתיים ומשהו מיליון,   מר אריק דניאל: 

 האם זה לא פוגע, באיזשהו שלב, במענק האיזון?  

 

לא. אז ככה. קודם כל, על השאלה הראשונה, איך מחשבים מענק    גב' כבי שקולניק: 

מרת, זה מסובך אחר כך במספרים הקטנים,  איזון. מענק איזון זה משהו מאוד פשוט, בגדול. זאת או

אבל בתפיסה. לוקחים הוצאה נורמטיבית שיש לתושב במדינה, שצריכה להיות פר תושב במדינה, 

חינוך, רווחה, פינוי אשפה, כל הדברים הנורמטיביים. הם קובעים מה צריכה להיות הנורמה של  

העצמיות של המועצה, וזה פחות זה,  ההכנסה. הם רואים מה יכולת ההתפרנסות, הגבייה, ההכנסות 

 זה מענק האיזון. ככה הם מחשבים את זה. 

ככה שככל שיש במועצה יותר הכנסות עצמיות מאזורי תעשייה, מבנקים, ממסחר, מכל מיני ארנונות  

ואל תתבלבלו פה עם אגרה והיטל, זה לא קשור. אני מדברת,  מהסוג הזה, או דברים אחרים, 

ז יש להם לפחות מענק איזון. ככל שיש פער יותר גדול בין הוצאות  מחשבים רק את האגרה. א

נורמטיביות לתושב, לבין יכולת ההתפרנסות של המועצה, מענק האיזון יותר גדול. ככה מחשבים 

אותו, בגדול. כמו שמי שמכיר קצת מאזן, אז יש את האקטיב, את הפאסיב ואת ההון העצמי, שזה  

 הפער. זו שאלה אחת. 

ה השנייה, גודל התקציב לא פגוע במענק האיזון. כי הסברתי לך כרגע איך הוא מחושב,  לגבי השאל

הוא מחושב על פי יכולת ההתפרנסות של המועצה, הכנסות מארנונה, פר הוצאות. אם יש לנו פה 

יותר כספים שאנחנו מקבלים ממשרדי ממשלה שונים, חינוך או רווחה או דברים כאלה, זה לא  

 , אבל בצורה די עקיפה.  משפיע. זה משפיע

 

 ככל שיש יותר הוצאות, אז דווקא המענק יכול לגדול.    מר דודי אלון:

 

אבל ההוצאות הן לא הוצאות שיש באמת למועצה, אלא זה הוצאות    גב' כבי שקולניק: 

נורמטיביות שהם מחשבים. שתושב במדינה צריך לקבל מהמועצה שלו, זה העניין פה, זה לא מועצה 



 אזורית אשכולמועצה 
 11.12.2019רביעי  מיום, מליאהישיבת 

 

 16 
 

 המון ומקבלת פחות. שמוציאה

 

 אתה צודק.    מר גדי ירקוני: 

 

ככל שההוצאה גדולה, גם המענק גדל, כי ההוצאה הנורמטיבית גדלה,     גב' רננה גומא:

 ואז גם המענק גדל,  

 

 מתייחסים להוצאות. אז כן    מר דודי אלון:

 

 מה זה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 רק לסעיף אחד, הגדול...     מר גדי ירקוני: 

 

 טוב.    מר דודי אלון:

 

 שאנחנו מצביעים עליו מדי פעם.    מר גדי ירקוני: 

 

יש את העניין של ההלוואות גם לוקחים בחשבון, יש עניין של   גב' כבי שקולניק: 

 הפנסיה, למשל, אני לא רציתי להיכנס לפרטים.  

 

 טוב.    מר גדי ירקוני: 

 

מיליון ₪ פנסיה בשנה, אז גם זה   9ה אבל המועצה שלנו משלמת איז  גב' כבי שקולניק: 

 לוקחים את זה כמרכיב. יש עוד הרבה מרכיבים, אבל בגדול זה ההסבר על רגל אחת. 

 

 תודה.    מר דודי אלון:
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 את רוצה שאני אדבר על תב"רים,   גב' כבי שקולניק: 

 

רנו  אני פשוט אזכיר, תעזרי לי רגע לאתר את התב"ר. אני אזכיר שאמ   גב' רננה גומא:

  , שבעצם אנחנו רוב הזמן נעסוק בו היום, חי לו תקציב התב"רים. שלצד התקציב הרגיל

 

 איפה זה נמצא?     גב' דנה אדמון: 

 

אני קפצתי רגע קדימה, גם כדי לאפשר לכבי להציג ברצף. הוא נמצא    גב' רננה גומא:

 .  8בעמוד 

 

כללי, כאשר מה שהבאנו מים  טוב, פה זה איזשהו ניסיון לתת מבט   גב' כבי שקולניק: 

הנתונים שיש לנו בדרך כלל כשמדברים על תב"רים, הבאנו רק את הביצוע, ביצוע הוצאות, לא 

. מה ביצענו בתב"רים. פה קודם יפעת ביצעה מצגת מאוד יפה,  2019. ביצוע הוצאות לשנת הכנסות

 אבל יש עוד כמה דברים שביצענו שלא צולמו פה.  

פי הסעיפים. בתברואה, מה שנכנס, זה למעשה המט"שים וקווי ההולכה, אני  קודם כל, אני אלך על 

 הכנתי לי נייר טיוטה והשארתי אותו במשרד. זה המט"שים וקווי ההולכה של הביוב. 

 

 למה לא נשלח לנו פירוט מראש שהיינו יכולים לראות?     מר אמיר פלג:

 

 של התב"רים?   גב' כבי שקולניק: 

 

 כן.     מר אמיר פלג:

 

 מה? יש לכם מצגת.    גב' כבי שקולניק: 
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שאני אוכל לראות על מה מדברים, אני עכשיו שומע פתאום דברים,     מר אמיר פלג:

 רואה דברים...  

 

 זה היה במצגת.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אמיר, זה היה בתוך המצגת.    גב' רננה גומא:

 

 המצגת נשלחה אתמול.      מר אמיר פלג:

 

 נו?   שקולניק: גב' כבי 

 

 מה נו?    גב' דנה אדמון: 

 

מה נו? זה תקציב, זה דיון על תקציב. דיון על תקציב צריך עשרה     מר אמיר פלג:

 ימים מראש לקבל חומר.  

 

 . זה לא תקציב. 2019עוד פעם, זה לא תקציב, זה ביצוע    מר ניר ים:

 

רוט ואני יודע על מה מדובר,  אם אני מקבל את זה, אני רואה איזה פי    מר אמיר פלג:

 מה קרה. אני יכול לחשוב מה יהיה הלאה.  

 

אמרתי,  המטרה, אמיר, אמיר, קודם כל אני מקבלת את ההערה. אני   גב' כבי שקולניק: 

עקומת למידה שלנו. באמת, עבדו פה על המצגת הזאת ממש, ממש עד הרגע האחרון, כדי שהיא  

 כם אתמול, שזה גם כן היה בלחץ גדול מאוד.תהיה נהירה ובהירה וקריאה, ושלחנו ל

אני רק אגיד ששוב, התב"רים זה הכול תב"רים שאושרו ובוצעו, פשוט היה חשוב לנו לתת פרופורציה  

של התקציב הרגיל אל מול תקציבי התב"ר, בשביל שאתם כל פעם, גם היום בסוף המפגש הזה,  
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שר אותה, שתבינו שזה בעצם חי ליד, אבל  המנג'סת הזאת ולאתצטרכו לשבת פה, לעבור על הרשימה 

 מתב"רים.  אנחנו בעצם, את הפעולות, חלקן הגדול לא עושים מתקציב שוטף, אלא עושים אותן 

 

שאפשר להביא טיוטה מצוין, וטוב שעשיתם את זה, כל מה שאמרו,    מר דודי אלון:

 ויהיה בפנים הפירוט.  

 

 לקחתי.   גב' כבי שקולניק: 

 

 טכני לגמרי.    מר דודי אלון:

 

 כן, כבי.    גב' רננה גומא:

 

בקיצור, התברואה, זה כולל בעיקר קווי הולכה, בעיקר הולכה   גב' כבי שקולניק: 

שבוצעה השנה ממט"ש צוחר למט"ש הגדול. בגלל שאישרתי את הטיוטה שלי במשרד, אני אשתדל  

 לזכור, אני אלך על הגדולים. 

ביישובים, תשתיות לבינוי, זה כל הפרויקטים של תשתיות   נכסים ציבוריים, זה בעיקר תשתיות

מיליון ₪, של כל התשתיות שעשינו פה   13עוברים דרכנו, ובערך עשרה מיליון ₪, או יותר אפילו, 

שנעשו בבית הספר. חגיגות, מבצעים ואירועים, זה למעשה העצמה קהילתית בעיקר.  בתוך המועצה, 

 מן הסתם, זה הרוב בית הספר.   –דברים שנעשו. חינוך  זה ישראל דיגיטלית, –פיתוח כלכלי 

 

 תנו לה לדבר, די.     גב' רננה גומא:

 

כבי, סליחה, רק הבהרה, זה תב"רים שיצאו בכלל. לא רק מכספים     מר אמיר פלג:

 של הקרנות, אלא בכלל.  

 

 בכלל. הוצאות, אמרתי, הוצאות, בהחלט לא רק הקרנות.   גב' כבי שקולניק: 
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 אה, אוקיי.     מיר פלג:מר א

 

 בעיקר לא קרנות.     מר דודי אלון:

 

תקשיבו, תב"רים יש ימבה של נתונים שאפשר להביא, כאלה   גב' כבי שקולניק: 

, בערך, תב"רים פעילים. תבינו, זה לא צ'יק צ'אק, שאני יושבת על דו"ח ועושה  300ואחרים. יש לנו 

, לבנות אותו באיזושהי צורה. מה שהבאנו פה, זה למעשה  אותו, זה כל דו"ח דבר כזה, לחשוב, לתכנן

 דו"ח שמופיע במאזן של המועצה. 

 

כבי, שאלה קטנה, אני בטוחה שאת בטח עשית את זה, אבל יש לך את     גב' נעמי סלע:

 היכולת להפריד בין הכספים הפרטיים, 

 

 לא...  גב' כבי שקולניק: 

 

 ר, של המועצה, שאז אנחנו יכולים, זה בהמשך למה שאמיר אומ   גב' נעמי סלע:

 

 בין קרנות המועצה, לבין כל היתר.   גב' כבי שקולניק: 

 

בדיוק, והכספים שמגיעים לנו מבחוץ, מה טוב שיהיו, אבל שאנחנו     גב' נעמי סלע:

 נדע פרופורציונאלית הלאה, לשם זה... 

 

 כבי, מה זה תרבות עשרה מיליון?   מר חנניה אווקרט: 

 

 רגע, אולמות ספורט.    שקולניק: גב' כבי 
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 אולמות?   מר חנניה אווקרט: 

 

כן, זה תרבות וספורט. דת זה בית כנסת באבשלום, בתי עלמין    גב' כבי שקולניק: 

 וכדומה. זו הלוואה, זה משחק פה... אוקיי, זה בגדול. אפשר כמובן, אני ישבתי היום על המיון... 

 )מדברים ביחד(  

חלקה עלייה  השכר, יש פה עליה,  הו על התקציב שלנו? אוקיי.מש  גב' כבי שקולניק: 

 זוחלת, שכל שנה מעלים בשכר, חלקה... 

 

 בתקציב.   21, שורה 7דף    גב' רננה גומא:

 

 חלקה,   גב' כבי שקולניק: 

 

 לשמור על ערנות.     גב' רננה גומא:

 

ים שיצאה חלקה נובעת מזה שבמחלקת הגבייה יש לנו אחת הנש  גב' כבי שקולניק: 

עכשיו לחופשת לידה, פחות או יותר, שמירת הריון, אז יהיה לנו שם גידול בהוצאות, חלקה  

מההצטרפות של מתן, הצוער שמגיע לו המון המון קרדיט על כל העבודה פה, מצגות, הכול הוא עשה.  

ם, כנגד , שזו בעצם ההכנסה שאנחנו נקבל ממשרד הפני120כמו שאתם רואים, בפעולות יש ירידה של 

 המשכורת של מתן. זהו, זה בסך הכול שבעים אלף, זה בעיקר שכר.  

 

 כבי, מי שיוצאת לשמירת הריון, לא ביטוח לאומי משלם לה?    מר דודי אלון:

 

 יש חפיפה, יש תקופה שמשלמים לשתיים.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אז זה הפער?    מר דודי אלון:
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 עובדות,   13זחילה. אנחנו לא, אמרתי גם,   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה ה...    מר דודי אלון:

 

 עליות שכר.   גב' כבי שקולניק: 

   )מדברים ביחד(

 ... בשוטף שלך?  גדי,    גב' רננה גומא:

 

 מאיפה אני יודע מה זה?     מר גדי ירקוני: 

 

אז אני אגיד לך מה זה, הכינותי מראש, עלייה בפעולות. עלייה    גב' רננה גומא:

 . 5ות בתקציב ראש המועצה, אנחנו בעמוד בפעול

, זה בערך שישים אלף ₪, אפשר לפתוח את הטופס אם  יש פה הפרש שנובע מנושא של שבת תרבות

בחוברת,   5אלף ₪. אנחנו וראש המועצה, זה עמוד  200-250-מישהו רוצה פירוט, זה גייס כספים, כ

יה בהצעה לפעולות, ביחס לתקציב א' בתקציב, אם זה מעניין אתכם בנספח. יש פה עלי 14ושורה 

 שנה שעברה, אני מזכירה לכם, לא ביחס לתקציב ג'. 

 

 אבל רננה, איך אנחנו אמורים לדעת איזה פעולות יש?     מר אמיר פלג:

 

 רגע, אז קודם כל, אפשר לפתוח את זה כאן, אם זה נורא חשוב.    גב' רננה גומא:

 

 דוגמא. פתחי, פתחי לו, שנראה    מר ניר ים:

 

 לא, גם ב...     מר אמיר פלג:

 

דווקא אתם? כך נראה התקציב, העמוד הספציפי של... יפה, בואי     גב' רננה גומא:
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 תגידי את. 

 

חברים, תקשיבו שנייה, אמיר, לפני שבוע פלוס, נשלח אלינו לכל חברי     מר ניר ים:

 המליאה, תקציב מפורט.  

 

 נכון.     מר אמיר פלג:

 

 יפה. שלחו... שבוע להכיר אותו, הוא מופיע בעמוד שלושים וקצת,    ם:מר ניר י

 

 לא, מה זה מפורט? הוא רשום בשורות, הוא לא כזה מפורט.    גב' נעמי סלע:

 

 רגע, עכשיו, רגע,     מר ניר ים:

 

 מפורט זה לשבת עם כבי ולשאול כל שורה מה...     גב' נעמי סלע:

 

ראות כרטיס מפורט, עד רמת הכרטסת, שזה אומר  אם מישהו רוצה ל   מר ניר ים:

 עמודים, מוזמן לבוא ולראות את זה. אנחנו לא נשלח כרטסות.  4300משהו בסדר גודל של 

 

 לא.    גב' דנה אדמון: 

 

, זה באמת המקסימום A4זאת אומרת, להציג תקציב בארבעה עמודי    מר ניר ים:

ר בנקודה מסוימת, תנו לי לגמור משפט. אפשר  שאנחנו יכולים, וזה מפורט במידת האפשר. אפש 

, אני מבקש להבין בדיוק עד רמת הזה, וואלה, נביא את 56בנקודה מסוימת, לבוא ולהגיד שורה 

הפירוט. אבל אי אפשר להגיד שהתקציב לא נשלח, המפורט, כי רמת פירוט כזאת, היא אמורה 

 להספיק. 
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 אפשר?    גב' דנה אדמון: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

השורות בתקציב, מה שאתה קורא לו התקציב המפורט, הוא לא    גב' דנה אדמון: 

עמודים .אני כן מצפה, אבל,  4000מפורט ברמה של תקציב. אני, לפחות, לא מצפה לראות כרטסת של 

, ומוציאים גם במצגת, אז שיהיה בפירוט של הפעולות  14כשלוקחים שורה מתוך פה, שורה מספר 

מה נעשה במשרד הזה. איך אנחנו יודעים מה קורה? על מה יוצא הכסף של הפעולות? זאת  באופן גס,

 הכוונה. אני לא מצפה שתגידו לי כמה הוצאתם על ארון, על מחק, או על זה.  

 

 על השכר.     מר אמיר פלג:

 

 כמה עובדים יש באגף,     גב' דנה אדמון: 

 

 ופיע ככה, מה קרה לכם? חברים, בשום פירמה זה לא מ   מר גדי ירקוני: 

 

רגע, כמה עובדים יש באגף, מה המבנה הציבורי, לקבל איזושהי הבנה     גב' דנה אדמון: 

 מה הפעילויות העיקריות שהאגף עושה, לאן הכסף...  מה, איך זה עובד? 

 

 אבל זה הוא כבר דיבר.     מר גדי ירקוני: 

 

 זאת השאלה, מה?     גב' דנה אדמון: 

 

אני רגע רוצה להגיד משהו, דנה. אנחנו, בשנה שעברה, עשינו כאן    גב' רננה גומא:

 הצגה של כל אגף, עם המבנה הארגוני שלו. אני רוצה להגיד לכם, באמת, המטרה, 
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 לא.    גב' דנה אדמון: 

 

 כן. התשובה היא כן, במאה אחוז, אני עשיתי את זה גם .   גב' רננה גומא:

 

 את עשית.    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, כל אחד מהאגפים עשה.    ' רננה גומא:גב

 

 אני גם הייתי פה.     גב' דנה אדמון: 

 

שנייה, כל אחד מהאגפים עשה בפורמט שונה, זה היה נורא ואיום,    גב' רננה גומא:

 אני אזכיר לכם.  

 

 נכון.    גב' דנה אדמון: 

 

לכם פורמט  זה גם מאוד מלאה. והמטרה שלנו, השנה, היא לייצר   גב' רננה גומא:

קריא, נוח, ידידותי, גם אגב, שנייה דנה, גם לכם וגם לתושבים, וגם שכשתשבו כאן, אנחנו נתעסק 

במה שאנחנו תופסים כעיקר. ובמבנה הארגוני, בהחלט יש חוברת מסודרת, למי שרוצה לראות  

 אותה, אפשר להציג אותה. אבל אני חושבת שזה באמת היה מייצר כאן,  

 

 זה מה ש...    גב' דנה אדמון: 

 

דנה, נכנסת באיחור, אז אני מרשה רגע לנזוף בך, ולהגיד שעשינו כאן     גב' רננה גומא:

גם את החיסכון בזמן, שתמיד מושקע פה בזה שכל מנהל יעמוד ויציג לכם, גם את הביצועים שלו 

 לשנה הקודמת.  
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 אבל אם יש פעם בשנה...      מר אמיר פלג:

 

 תם, רגע, חברים,  אם א   גב' רננה גומא:

 

 פעם בשנה... להבין, לשמוע, פעם בשנה,     מר אמיר פלג:

 

  אם אתם חושבים שצריך להציג גם את המבנה הארגוני, וגם את    גב' רננה גומא:

 באותו,   ,ההתוצרים של השנה הקודמת וכן הלא

 

 לא, לא צריך להציג כלום.     גב' דנה אדמון: 

 

 את אומרת, שנייה,  רגע, שנייה,   גב' רננה גומא:

 

 נקרא מראש, זה הכול, שנוכל לעיין בזה.     גב' דנה אדמון: 

 

אנחנו לא מנהלות דיאלוג, אני רגע משהו על איך אנחנו מציגים את    גב' רננה גומא:

 זה. 

 

 חברים, דקה, אני לוקח רגע את רשות הדיבור.     מר ניר ים:

 

 יאללה.    גב' רננה גומא:

 

או, כל מנהל מציג פה את המחלקה שלו, לצורך הדוגמא החיה, גדי  תר   מר ניר ים:

במקרה נתן למישהו אחר להציג, אבל גדי מציג את האגף שלו, אוקיי? האגף שלו מסתכם בתוכנית  

 . גדי כאן, אם מישהו רוצה לדעת מה הוא עושה, הוא יסביר מה הוא עושה.  157בשלושה מיליון 
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 הוא עושה,  זה לא על מי ש   גב' נעמי סלע:

 

 אבל ... קראתי לפני שבוע, ניר.    גב' דנה אדמון: 

 

 מה?    מר ניר ים:

 

נתתי לך לפני שבוע שתקראי. את זה קראתי, ישבתי  –אמרת לי    גב' דנה אדמון: 

 בבית, הקדשתי המון זמן,  

 

 כן?    מר ניר ים:

 

 ני יודעת לקרוא.  השורה הזאת, א קראתי את כל השורות, קראתי את    גב' דנה אדמון: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 אני לא צריכה שתציגו לי אותה.    גב' דנה אדמון: 

 

 יופי.    מר ניר ים:

 

 בשביל זה באתי, בשביל זה...    גב' דנה אדמון: 

 

אוקיי, אבל דנה, דנה, דנה, אם את רוצה שגדי, שהוא הראשון בתור,     מר ניר ים:

ה, הוא יעמוד פה עכשיו ויסביר בדיוק מה הוא עושה. זה ייקח במקרה, יסביר מה עושה ראש המועצ

 שש שעות, אבל הוא יסביר, אין שום בעיה עם זה.  

 

  , אבל... עם התשובות האלה,לא, אבל   גב' דנה אדמון: 
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רגע, דנה. אם את לא יודעת מה ראש עכשיו, אם את לא יודעת,    מר ניר ים:

עושה, או מה מנהלת האגף האסטרטגי עושה, זה לא טוב, לא המועצה עושה, או מה מנהל אגף חינוך 

 בגלל התקציב, זה לא טוב בכלל. אנחנו אמורים לדעת מה מנהלי האגפים עושים. 

 

 אבל זה המצב.     גב' דנה אדמון: 

 

 אבל המליאה קיימת, שפעם ברבעון, או פעם בשנה,      מר אמיר פלג:

 

 מה אתם רוצים?   תגידו, מה אתם רוצים?  גב' כבי שקולניק: 

 

 פעם בשנה...   גב' דנה אדמון: 

 )מדברים ביחד(  

 מיליון...   24תקשיבו, אם יש עליה של כמעט    גב' רננה גומא:

 

אי אפשר לדבר על הפרוצדורה כל הזמן, כל הזמן מדברים על    גב' כבי שקולניק: 

 הפרוצדורה. 

 

 , פעם בשנה, זו לא פרוצדורה, זו המהות. שיבוא מנהל    מר אמיר פלג:

 

חבר'ה, עזבו, בלי דיבורים. הנה המנהל, תשאלו אותו מה שאתם    מר ניר ים:

 רוצים, הוא יגיד הכול.  

 

 זה לא,    גב' נעמי סלע:

 

 רגע, תני לי שנייה,     מר גדי ירקוני: 
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גדי, שנייה רגע, שניונת, אתה התחלת ואמרת שהשנה אנחנו הגדלנו     גב' נעמי סלע:

זה לא מעט כסף, אוקיי? ואתה בעצמך יודע שזה לא מעט כסף,  מיליון.  24לנו בכמעט את התקציב ש

אנחנו רוצים לדעת ש... לא ביקשתי ברמת ה, כמו שדנה אומרת, העיפרון והדף, אבל בגדול. מחלקה 

 ... 1,2,3,4מסוימת מעלה את התקציב שלה בחמישה מיליון, על בסיס מה? אני לא אמורה עכשיו... 

 ביחד(  )מדברים 

 תקשיבו, לא, חברים, הבנתי, דקה.    מר ניר ים:

 

 זה מה שאני מבקשת, לא מבינה למה זה יצר כזה... זה הכול.    גב' נעמי סלע:

 

 הבנתי.    מר ניר ים:

 

 תודה רבה.    גב' נעמי סלע:

 

אגף,   –מחלקה, אגף  –נעמי, אל תפריעי לי רגע. הבנתי, דקה. מחלקה    מר ניר ים:

 אלף ₪, הסביר,  317 -האגף שלו יעלה ב –גדי ירקוני, אמר  ה את הדברים. עמד פהיציג פ

 

 . 339    מר אמיר פלג:

 

הסביר שהחלק העיקרי זה גיוס של מישהו שיביא כספים, אוקיי?    מר ניר ים:

 והחלק הנוסף, שכבר שכחתי מהו, 

 

 שבת תרבות.    גב' רננה גומא:

 

 וגיוס כספים. אמר,  סבבה, שבת תרבות   מר ניר ים:
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 בסדר .   גב' דנה אדמון: 

 

 המחלקה הבאה,   600אלף ₪. ככה תקבלי הסבר לעוד  300-הסבר ל   מר ניר ים:

 

 תודה רבה, זה מה שביקשו האנשים.    גב' נעמי סלע:

 

 אבל שמעת... הוסבר, הכול בסדר.    מר ניר ים:

 

 אז יאללה, בואו נתקדם.     גב' דנה אדמון: 

 

עכשיו אתם תקשיבו לי. אני חבר'ה, רגע רגע רגע, תנו לי לעמוד רגע,    י ירקוני: מר גד

 חושב שיש לנו פה בעיה, תרשו לי רגע. 

תקציבים. בקיבוצים, במקומות לא   15אני בחור צעיר, אבל יצא לי, לא כמו השי, להציג כבר אולי 

שאנחנו מציגים פה, זה הפירוט   יותר פשוטים ממועצה אזורית. אני בכוונה אומר, לא בביקורת. מה 

 כמעט הכי גדול שאפשר. 

עכשיו, דנה, אני לא אומר את זה בטענה למישהו, שתביני למה אני מתכוונת. שלחנו כרטסת ארבעה 

 דפים. לא שולחים, בדרך כלל, בפירמות, יותר. בארבעה דפים האלה, תסמני עם מרקר, 

 

 עשיתי,    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, רגע, תני לי,     מר גדי ירקוני: 

 

 עשיתי את העבודה.     גב' דנה אדמון: 

 

 אתה מסכים שאתן אותך כדוגמא?    מר גדי ירקוני: 
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 עשיתי את העבודה.     גב' דנה אדמון: 

 

רגע, תמתיני רגע. תנו להשלים משפט, חבר'ה. לפחות תקשיבו, בואו     מר גדי ירקוני: 

א משנה, באמת אני לא מתעסק עם התקציב השוטף  נקשיב אחד לשני. בואו נקשיב. אנחנו, אני, ל

אלף ₪, נתנה את    300-תקציב של ראש המועצה עלה ב  –שלי, אני דיברתי בגדול. באה רננה ואומרת 

שני הסעיפים העיקריים. נגיד וראית שם, בכרטסת, עוד שני מספרים שמעניינים אותך, תעצרי את 

 ו שבת תרבות, תקשיבי, את הסעיף, קוראים ל –רננה תגידי לה 

 

 איזה?    גב' דנה אדמון: 

 

 רגע, תקשיבי רגע.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני מקשיבה, גדי.     גב' דנה אדמון: 

 

 את שבת תרבות, ואת הדוברת, אני רוצה שתסבירי. ורננה תסביר.     מר גדי ירקוני: 

 

 את שבת תרבות אין לי בעיה להסביר.    גב' רננה גומא:

 

רגע, תנו רגע, חבר'ה, תנו... ואז נסביר. אי אפשר, אני אומר לכם     מר גדי ירקוני: 

, ואני אתן חצי יום לכבי רק לשלוח. לא שולחים יותר חומר.  באמת, אין לי בעיה להציף אתכם בחומר

 אני לא יכול לשלוח לך,  

 

 הבעיה היא שאנחנו מדברים בשני...    גב' דנה אדמון: 

 

 את מתפרצת.    מר ניר ים:
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 אני לא מתפרצת.     דנה אדמון: גב' 

 

 זה מה שאת עושה.     מר ניר ים:

 

 אני לא מתפרצת, כי הדיבור הוא מיותר.     גב' דנה אדמון: 

 

 את כל הזמן אומרת כמה ש... זה בעצם מיותר, די.    גב' כבי שקולניק: 

 

 תפסיקו לצעוק, תפסיקו לצעוק, די. אנחנו מדברים...    גב' דנה אדמון: 

 

דנה, מי שמחלק רשות דיבור זה אני. בישיבה תרבותית, לא מתפרצים    ם:מר ניר י

 לדברים של מישהו אחר, נקודה. מבקשים רשות דיבור, מקבלים אותה.  

 

דנה, ואני אגיד לך את זה, קחי את זה כרגע כמו שאת רואה על דף    מר גדי ירקוני: 

ה במאזן. זה, כאילו, הרווח והפסד, עסקי. השורות האלה, כמו שאת רואה, זה כמו פירוט שאת רוא

 או המאזן, וארבעה הדפים האלה, זה הפירוט. 

בפירוט, אם את לא מבינה משהו, והלכת לפירוט ולא הבנת, תשאלי אותנו. בשביל זה באנו לשתי 

 ישיבות להסביר.  

 

 שלוש.    מר ניר ים:

 

דאי שנשלח חומר. שלוש. אני חושב שיותר מזה, אנחנו לא י... לא כ   מר גדי ירקוני: 

 באמת, אחרת זה, רפי ישלח כרטסת. 

 

 אז אם שאלנו למה זה...   : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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 רגע, לא, סליחה, רשות דיבור מקבלים. אז בבקשה, אני יכולה להגיב?     גב' דנה אדמון: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

ים האלה, גדי. הם תודה רבה. אני לא יודעת למה ענית לי את הדבר   גב' דנה אדמון: 

 רחוקים ממה שאני דיברתי, ממה שביקשתי, בגלל זה אמרתי שזה מיותר.  

 

 זה מה שהבנתי.     מר גדי ירקוני: 

 

 למה אתה עונה באמצע שאני מדברת?    גב' דנה אדמון: 

 

 ראש המועצה.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, זה לא מצחיק אותי בכלל. באמת, באמת.     גב' דנה אדמון: 

 

 סליחה.    גדי ירקוני: מר 

 

 בשביל לעמוד ולחנך אותי ולהגיד לי דברים,     גב' דנה אדמון: 

 

 סליחה.    מר גדי ירקוני: 

 

זה בסדר, ואחר כך זה לא. אז אני מבקשת ממך, באמת. אם אתם    גב' דנה אדמון: 

 רוצים, עד הסוף. תעמדו מאחורי הדברים שלכם.  

 

 עומדים.    מר גדי ירקוני: 
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כי מימינך צועקים בלי סוף, ומשמאלך מתפרצים בלי סוף, אז אל     נה אדמון: גב' ד

ממש עברתם כל גבול. הציפייה מאוד  תחנכו אותי. כשתהיה פה תרבות אמיתית, אז נדבר באמת. 

 מאוד ברורה. הציפייה שהדברים יהיו ברורים.  

יב, זה לא מופיע. אז אני  אם תגיעי לשבת תרבות, אז תשאלי? אין שבת תרבות בתקצ –אתה אומר לי 

  לא יכולה לשאול את זה. האם זה ברור?

 

 כן, יש איזה סעיף,     מר גדי ירקוני: 

 

יופי, אז עכשיו מה שהסברתי, זה שאני מצפה, לא שתפרט את הטבלה     גב' דנה אדמון: 

הזאת, ממש לא. אני מצפה שכשלוקחים שורה אחת, אני אבין באופן גס מה מתנהל בתוך השורה  

זאת. אני לא צריכה לבוא אליך למשרד לשאול אותך, אני לא צריכה שתעמוד פה שש שעות ותקריא ה

, עומד ללכת על גיוס משאבים 317-לי. אני צריכה לדעת מה קורה. בדיוק אלה התשובות שחיפשנו, ה

 ושבת תרבות. אלה התשובות. וזה משהו שהיה אפשר באופן גס לשלוח. זה הכול. 

 

 אני חושב שזה, תראי,     מר גדי ירקוני: 

 

אין לנו שום בעיה, אנחנו מדברים, משדרים על אותו גל. אני לא מצפה    גב' דנה אדמון: 

לקבל מיליוני דפים, ולא מצפה שתעמוד פה שש שעות. אני רק מצפה שהדברים יהיו ברורים 

ין פה חלוקה ומסודרים. מהאגף הזה של התקציב שנשלח, אי אפשר להבין כלום. אני גם שלחתי, א

  לאגפים, אין פה חלוקה למחלקות, אי אפשר לדעת מה שייך למה. מלא שורות,

 

 אפשר הצעה? אחרת לא נגמור את הישיבה הזאת.     מר אלי אהרון: 

 

רגע, אחרי שאני אגיד את מה שאני אגיד, אני אתן לך להציע. תראו,     מר ניר ים:

 מצגת... ה אליכם, נשלחה במייל, היא המצגת הזאת שנשלח
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 זה לא נשלחה במייל מבחינתי,    גב' דנה אדמון: 

 

 רגע, דנה, תני לי.     מר ניר ים:

 

 תפסיקו עם הפינג פונג.     מר גדי ירקוני: 

 

המצגת הזאת, שנייה, שימו לב. המצגת הזאת היא מצגת גמישה. זאת     מר ניר ים:

מצא בדיוק את כל הסעיפים, ביניהם,  אומרת, כל מי שקיבל אותה למייל, דנה, יפתח את הפירוט, וי

כמו שפתחנו עכשיו, מופיע שבת תרבות, מופיע... עד כאן, הכול בסדר. הבקשה שלי מהמליאה, אחרי  

היום, אחרי שנצלח אותו, תחזרו הביתה בשקט ובשלווה, תפתחו את הפירוט, תראו את הסעיפים  

עכשיו, צריך פירוט נוסף, נשמח  . אם כאן 317-ותראו מה מסביר את אותה, בדוגמא הזאת, את ה

 לתת אותו. 

 

מעולה, אני שמחה מאוד שאמרת את זה. המצגת נשלחה אתמול, אני     גב' דנה אדמון: 

  18:30הגעתי אתמול הביתה בשעה 

 

אני מבקש לשמוע את הצעת הייעול שלי, אי אפשר ככה, אם לא, אני     מר אלי אהרון: 

 יוצא, 

 

 ך.  אלי, אנחנו אית   מר ניר ים:

 

ההצעה שלי אומרת, רבותיי, זה לא ילך פינג פונג. היא אומרת משהו,     מר אלי אהרון: 

אתה עונה לה, היא חוזרת, והיא לא מסכימה, ואתה לא מסכים, וכן מסכים וזה לא נגמר עד סוף  

 הישיבה.  

 

 זה היה...    גב' דנה אדמון: 
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הזכרת אותו קודם. מי שמבקש  דנה, עכשיו אני מדבר. יש נוהל, אתה   מר אלי אהרון: 

את רשות הדיבור רשאי, ידבר, יעלה את מה שיש לו להגיד, תתנו לו את התשובות, ובזה נגמר הדיון.  

 מי שלא מוצאת חן בעיניו התשובה, אי אפשר ככה כל הזמן. אי אפשר.  

 

 תרשמו...    גב' מזל ערוסי:

 

 ת הדיון על הדבר הזה. לא נגמור, בעוד חודשיים לא נגמור א   מר אלי אהרון: 

 

 משה טל רצה להגיד משהו קצר, ניתן לו.  רגע, דקה,    מר ניר ים:

 

 בשנה שעברה אני...     גב' דנה אדמון: 

 

שהכול זה רק של נושאים סך הכול. אני מבין רק שאלה כללית,    מר משה טל:

ת, אני מתייחס לכל  נושאים, אפילו לא מספרים. פעולות של ראש המועצה, גיוס כספים, שבת תרבו

אני חושב, אמורות לעלות כמעט מיליון ₪. רק   2020האלה. לא פירוט, לא כמה פעולות בשנת  978-ה

 בנושאים כלליים, זה גיוס כספים, שבת תרבות ועוד כמה דברים.  

 

הנה, אנחנו מציפים את זה. מציפים את זה, אפשר להיכנס. כל ה... זה    מר ניר ים:

 אצלך במייל.

   רים ביחד()מדב

אם אפשר להתקדם, נתקדם עם המחלקה של גדי סיימנו, מאיר, אתה    מר ניר ים:

 רוצה להגיד משהו?  

 

לא, אני חושב שבנושא של שבת תרבות, זה נראה כאילו שזה פעילות   מר מאיר יפרח: 

ש  לטובת, כאילו, ראש המועצה עושה את הפעילויות האלה. זה לא צריך להיות בכלל בסעיף של רא
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 המועצה, זה צריך להיות... 

 

 רננה, אור ירוק להתקדם.  אנחנו,   מר ניר ים:

 

 תודה. מנכ"ל המועצה...     גב' רננה גומא:

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

 אני רק,    גב' רננה גומא:

 

 אוקיי, אגף מנכ"ל המועצה,    מר ניר ים:

 

 דילגת על אגף.    מר דודי אלון:

 

 תי. לא דילג   מר ניר ים:

 

 ראש המועצה, סגן, מנכ"ל, כספים.    מר דודי אלון:

 

 סגן והראש ביחס.     מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי, זה המעודכן.     גב' דנה אדמון: 

 

, מה שמתוכנן מבחינת האגף  6המנכ"ל זה ראש אחר. המנכ"ל בעמוד    מר ניר ים:

פה שני סעיפים, סך הכול, הזה, למעשה זה בגדול לא שינויים לא מבניים ולא דרסטיים. יש 

תקציבית הזאת. אחד בגדול זה פנסיות תקציביות, שאנחנו משנה לשנה שמצביעים על העלייה ה

 מסיימים אותן,  



 אזורית אשכולמועצה 
 11.12.2019רביעי  מיום, מליאהישיבת 

 

 38 
 

 

 זה שייך לשכר?     גב' מזל ערוסי:

 

הפנסיות התקציביות שייכות לשכר, לאותם עובדים שעוד עבדו    מר ניר ים:

חדשים בהסדר הפנסיה הזה, כל השאר זה פנסיה צוברת,  בהסדר של פנסיה תקציבית. אין עובדים 

אבל עדיין יש לנו זנב של עובדים, שחלק מהם עדיין פעילים, שיש להם פנסיה תקציבית. זה דורש 

מאיתנו סדרי גודל של לא מעט מיליונים כל שנה, וזה הולך ויורד, בהתאם לכמות העובדים שמגיעים 

 לפנסיה.

אלף ₪, זה מסביר חצי  130-ל 120, בין 120קפיצה בסדר גודל של  במקרה של השנה הזאת, זה נתן

מהעלייה. והדבר הנוסף, באמת, עלייה בשכר נורמטיבית, של אותם עובדים בתוך האגף הזה. אם יש  

 אליי שאלות, אני אשמח לענות. 

 

 הלאה.    מר גדי ירקוני: 

   )מדברים ביחד(

בכנות. פספסנו ולכן זה לא נשלח במצגת,   פה אנחנו פספסנו, אני אגיד   גב' רננה גומא:

 ולכן אתם תאלצו להסתפק... אנחנו נשלח היום אחרי. 

 

 זה מופיע בחינוך.    גב' כבי שקולניק: 

 

 זה מופיע בחינוך, אבל זה לא מופיע כדף בפני עצמו.     גב' רננה גומא:

 

. זה כן צולם   , בקובץ34אבל כן צילמנו, אפשר לראות את זה בעמוד   גב' כבי שקולניק: 

 לישיבה. 

 

 תגידו מי אתם. אני מתנצל, שוב, גם אנחנו עושים הפקות.    גב' רננה גומא:
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 אני רוצה להציג לחברי המליאה את לירון, שהוא ממלא מקום... זהו.      דורית:

 )מדברים ביחד(  

 סליחה, אני חייבת... אוקיי, תודה תודה.     גב' מזל ערוסי:

 

 או שתסתכלי על הלוח. בנפרד,     דורית:

 

 מצאתי.    גב' מזל ערוסי:

 

אז בעצם אני אפרט את התקציבים. ככה, אנחנו נתחיל מפעולות.      דורית:

הפעולות, בעצם, אנחנו כוללים את כל מערך הסעות התלמידים לבתי הספר היסודיים, בתי הספר 

ות, בדרך כלל בבאר שבע, הסעות הסעות של תלמידים מצוינים למסגרות של מצוינהתיכוניים. יש לנו 

של תלמידי החוגים, בשעות אחרי הצהריים בעיקר, מהיישובים למתקנים שמפעילים בהם את 

 נוסעים ל... ואופקים.החוגים והסעות של תלמידים, שהם ממלכתי דתי, שהם 

ול  , השנה יש גיד300עמד על שמונה מיליון  2019כל המערך הזה, כפי שאתם רואים, בשנת תקציב 

בתקציב, שנובע בעצם מתוספות שנאלצנו לעשות, עקב בתי הספר היסודיים, בניית הקמפוס. בשנת 

הלימודים הקודמת, מערך ההסעות היה מדורג, לבתי הספר היסודיים היה מדורג. השנה כולם באים 

 ביחד וחוזרים ביחד, ולכן נאלצנו להוסיף אוטובוסים ולעשות גם תוספות למסלולים קיימים. 

תוספת של תלמידים,   –חינת ההכנסות, אנחנו גם רואים שיש גידול, וזה בעקבות שני דברים. א' מב

 שאזור הרישום שלהם, בעצם, הוא כולו לפה, ל...  

 

 התקצוב הוא פר תלמיד כאן, נכון?    גב' מזל ערוסי:

 

 כן.     דורית:

 

 אוקיי.    גב' מזל ערוסי:
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ית, לשמחתנו. אז אנחנו רואים גם גידול  ויש לנו גם צמיחה דמוגרפ    דורית:

   בהכנסות. בשכר, אני...

 

 . 13   מר גדי ירקוני: 

 

 , כן. זה מה שנקרא גידול טבעי. 13זה     דורית:

 

 . 130זה    מר גדי ירקוני: 

 

 .  130הטעות היא לא במצגת, הטעות היא בדפנים, המספר הנכון הוא    גב' מזל ערוסי:

 

כיב השכר, בעצם, כולל שכר לעשרה נהגים של אז ככה, מר    דורית:

תב"ר אוטובוסים צהובים, כאשר המגמה היא להגדיל את צי האוטובוסים הצהובים שיש לנו, יש לנו 

האוטובוסים הצהובים כבר בשנת הלימודים הבאה... בתוספת של אוטובוס אחד, ובהמשך כמובן 

 שזאת תהיה המגמה.  

 

 ני אבהיר,  דורית, רגע, א   גב' רננה גומא:

 

 כן?     דורית:

 

שהבקשה לתוספת אוטובוס, בעצם לא נכנסה. ביקשתם אותה, והיא    גב' רננה גומא:

 לא נכנסה. 

 

 זה לא בתקציב הרגיל.    גב' כבי שקולניק: 

 

 זה בתב"ר?    גב' רננה גומא:
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אנחנו תקצבנו בפעולות לתשפ"א, כלומר ספטמבר עד דצמבר, בשנת     דורית:

 ם הבאה.  הלימודי

 

 אבל האוטובוס הוא דרך תב"ר, הרכש עצמו.     גב' רננה גומא:

 

 כן. ההוצאות שלו הן דרך התקציב.     דורית:

 

 כן, ברור.    גב' רננה גומא:

 

 זה לא נכנס כאן.     גב' מזל ערוסי:

 

 לא, זה לא נכנס כאן, זה מה שאני...    גב' רננה גומא:

 

 אבל ההוצאות שלו. הרכישה לא,   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה מה שניסיתי...     גב' רננה גומא:

 

חלק מהרכישה כן תכנס פה, חלק מהרכישה על חשבון משרד החינוך,    גב' כבי שקולניק: 

ויש שם, אני לא זוכרת, עשרה או עשרים אחוזים, שהמועצה צריכה להשלים. בשנים הקודמות 

רח, זה נתון להחלטה שלנו, מאיזה מקום השלמנו את זה מתוך תקציב מפעל הפיס, אבל לא בהכ

 משלימים את זה.  

 

 דקה, חנניה?     מר ניר ים:

 

גדי, אני ציפיתי שבעקבות הקמפוס המשוכלל, שבו הילדים    מר חנניה אווקרט: 
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 אולי זה... באוטובוסים פעמיים, פעם הביתה מחזירים אותם, לזה שתהיה הקטנה בהסעות. 

 

תייקר, ויש לנו עוד שלושה קווים שהיינו צריכים להוסיף,  בבוקר זה ה   מר גדי ירקוני: 

 שלושה אוטובוסים שהיינו צריכים להוסיף.  

 

 וחלק מהקווים התארכו.      דורית:

 

חלק גם התארכו קצת, זה מה שאני אומר, אבל הדבר הזה, עוד     מר גדי ירקוני: 

ודע אם זה אחרי או לפני, אבל  שלושה אוטובוסים. אנחנו, דרך אגב, מה שאתם רואים פה, אני לא י

אנחנו הולכים לעשות שינוי גדול, בגלל העלייה הזאת, לשנה הבאה, שינוי גדול בתיכון, ולהוריד להם  

יש להם שלושה קווים, אנחנו נוריד להם קו אחד, מפני שהעלויות פה, כמו  הסעה אחת של אמצע... 

ה.  נושא ההסעות, כמו שאתם רואים, שאתם רואים, הן אדירות. תהיה להם נסיעה אחת פחות הבית

 הוא עולה לנו המון. 

 

 כמה זה יצמצם אם אתה מוריד קו אחד?     גב' נעמי סלע:

 

 אלף ₪.  250קו אחד מוריד    מר גדי ירקוני: 

 

 זה מה שצריך היום, שהמערכות יסודרו אחרת.      גב' מזל ערוסי:

 

 ן.  הם טוענים שזה כבר נלקח פה בחשבו   מר גדי ירקוני: 

 

 שאלה.   מר אריק דניאל: 

 

 כן?    מר גדי ירקוני: 
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אני זוכר שלפני מספר שנים, אני לא זוכר מתי, המועצה עשתה מהלך    מר אריק דניאל: 

די גדול של הפרטה של כל מערך ההסעות והעברה לקבלנים, וצמצום הצי של האוטובוסים, הנהגים 

 והמשכורות. האם עכשיו מתחילה, 

 

 חזרה?    :גב' מזל ערוסי

 

לכיוון? לא, כי דיברו על הצטיידות... משהו  כן, איזושהי חזרה  מר אריק דניאל: 

 עקרוני... 

 )מדברים ביחד(  

 לגבי השאלה שלך,      לירון:

 

 רק תציג את עצמך?    מר אריק דניאל: 

 

אני לירון, אני כרגע ממלא מקום מנהל מחלקת תחבורה, אוקיי? אז     לירון:

סוג של צמצום, אחרי זה החליטו להגדיל, בעקבות גם הנושא הזה של החוגים, הכנסנו   נכון שאז היה

 אוטובוסים צהובים בחוגים, הורדנו קבלנים. זה אחד.

הדבר השני, אני חושב, שצריך לקחת בחשבון, קודם כל, אוטובוס צהוב זה מותג. אוטובוס צהוב, 

לקחת את הילד שלו, אני כשאז לקחתי את  כשהורה מגיע בבוקר לתחנה, ורואה שאוטובוס צהוב בא

הילדים שלי, הייתי בטוח והייתי רגוע. כי אני יודע שאוטובוס צהוב, יש לי שליטה על הנהג, אני יודע  

עד שלוש לפנות בוקר, ואחרי זה הגיע לתחנה לאסוף את  שהוא ישן בלילה ולא עשה איזה ויזה, 

 הילדים שלי. 

 

 צודק.    גב' מזל ערוסי:

 

יש לי שליטה על הנהג, אני יודע בדיוק... שהוא לא חורג בשעות נהיגה      ן:לירו

 דע בדיוק מה הוא עושה, ואני בטוח...  שלו, אני יו
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בהקשר הזה, ואני אוסיף לזה, המדיניות של מחלקת התחבורה השתנתה מספטמבר בערך. המדיניות 

ם הצהובים עושים דברים שהם השתנתה לחלוטין, האוטובוסים הצהובים עושים יותר. האוטובוסי

לא עשו בעבר, כמו משחקים של הספורט, לוקחים אותם למשחקים, יותר אוטובוסים בחוגים, 

 פעילויות, טיולים, סיורים, כל ה... 

 

 הזמנות פרטיות.     יפה בוקובזה:

 

המרכז הקהילתי, משתמש המון באוטובוסים הצהובים. אז אני חושב      לירון:

גדול, וכן המטרה היא לפתח את התחבורה. האוטובוסים הצהובים יעבדו יותר, שכן המטרה היא ל

 הם כבר עובדים יותר. בתקציב של השנה הבאה, אתם תראו את זה בצורה משמעותית. 

 )מדברים ביחד(  

 חברים, חברים, מזל?     מר ניר ים:

 

היא אני באמת רוצה פה לפרגן למחלקה הזאת, למרות המשבר ש   גב' מזל ערוסי:

עברה, אני חושבת שסך הכול הכללי, הרושם הכללי אצל התושבים במועצה שלנו, הוא שביעות רצון  

ממה שקורה, עם משוב והיענות לכל הבקשות. ויישר כוח, אין ספק שלירון הביא את מה שהביא  

 איתו, ודורית אלופה. אז... 

 

 רגע, אני רוצה להוסיף.     גב' נעמי סלע:

 

כיוון שאני זקן החברים כאן, כל מה שאתה שהו טיפה היסטורי, רק מ   מר משה טל:

הזכרת הרי, זה באחת הישיבות הפעילות, אולי הבודדות שהיו להנהלה, כשמאיר הביא את ההצעה  

שם דיון מאוד סוער. ואז רכשו את  היה שהייתה כבר מוכנה, למכור צהובים ולהחליף, זה נפל שם. 

 חדש, וזה התחיל אז כבר בספטמבר, אז זה מתפתח מאז.   האוטובוסים החדשים, ומאז פתחו דף

 

 אבל נשארנו עם שבעה,    מר מאיר יפרח: 
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 כשהיית עוד עם מרץ, כן.     מר משה טל:

 

נשארנו עם שבעה אוטובוסים, כדי לתת מאזן אימה למכרזים   מר מאיר יפרח: 

 האחרים של הקווים האחרים. 

 

יד בשמכם, שישבו פה החבר'ה על תוכנית עבודה. אני רק אגיד, אני אג   גב' רננה גומא:

החבר'ה פה בנו תוכנית עבודה לתפארת, שלצערנו, רוב הדברים שמופיעים בה, כרגע לא מתוקצבים.  

אבל בהחלט, יש כאן איזשהו ניסיון לייצר מגמה של חשיבה יצירתית וחדשנית, לגבי תוספת של 

מאוד חזק, גם במטרות שהוגדרו על ידי  שירותים באמצעות הזה, כי אחד הדברים שהיה להם 

המליאה, וגם בפורום של הנהגות היישובים, זה הנושא של מערך היסעים פנימי. לא רק חוגים  

נעשה כמיטב יכולתנו כדי ותלמידים, אלא גם לפעילות תרבותית, גם לקשישים וכן הלאה. ואנחנו 

 לקשור את זה...

 

 דה? רננה, איפה תוכנית העבו    מר אמיר פלג:

 

 אבל רגע, ביקשת רשות דיבור, נכון?   מר ניר ים:

 

 התוכנית המפורטת.     גב' רננה גומא:

 

 כן.    מר אמיר פלג:

 

 אז בוא נתרגל.     מר ניר ים:

 

אני אזכיר לכם שמה שסוכם, הוצג לכם במליאה הקודמת, זה היה     גב' רננה גומא:

יות המלאות של כל האגפים, אלא כל אגף מציג את  רק לפני יומיים, זה שאנחנו לא מציגים את התוכנ
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מטרות העיקריות שלו, הוצג לכם בנק המטרות, כי אחרת זו באמת  2/3-מטרות, בחר את ה 2/3-ה

ערימה של זה. ובתוך חוברת העבודה הכוללת, תהיה תוכנית עבודה של כל אגף. גם אמרתי, כל אגף 

 ישאף להשיג את המטרות שלו, 

 

 ונקבל את זה לפני שנצביע על התקציב.     מר אמיר פלג:

 

 זו לא בקשת תקציב. זו תוכנית עבודה, זה לא אותו דבר.    גב' רננה גומא:

 

 חברים, דנה, אני מתנצל שאמיר התפרץ, היית בתור לפניו. בבקשה.     מר ניר ים:

 

 זה מספר השורה.  138-אני מבינה ש   גב' דנה אדמון: 

 

 נכון.    גב' רננה גומא:

 

זה הסעות של החופש הגדול, זו לא אותה שורה.  138בתקציב המלא,    גב' דנה אדמון: 

 אז המספרים האלה מתייחסים לכל חמשת השורות שמסביבם? 

 

 לא, זו טעות.    גב' רננה גומא:

 

 יכול להיות שיש תזוזה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אני שואלת את זה בשביל להבין.    גב' דנה אדמון: 

 

 הוסיפו עוד משהו.    בי שקולניק: גב' כ

 

 אני שואלת את זה בשביל להבין, האם ההסעות האלה,    גב' דנה אדמון: 
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 רגע, תנו לדנה.     מר ניר ים:

 

אני שואלת את זה בשביל להבין, האם הסעות תלמידים שנים    גב' דנה אדמון: 

ורים, זה גם תחת האגף הזה? קודמות, שזה מאופס ומלווים, ובית ספר של החופש הגדול, והסעות מ

 אז זה איפה נכנס? בחינוך? 

 

 בחינוך.   גב' כבי שקולניק: 

 

 כמו שדיברנו.  135אז זה רק    גב' דנה אדמון: 

 

 חצי שנייה, אפילו פחות. עוד שאלות? עוד הערות? דודי?   מר ניר ים:

 

והלהוריד לא הערה, אלא שאלה קטנה, בעקבות העניין של התיכון,    מר דודי אלון:

קו והעלויות הגבוהות שנהיו של סיפור ההסעות. לא יודע אם זה אפשרי, אני מניח שאתם בוחנים את  

יסודי ביחד, ואז בעצם לא היה צריך  –הכול. כשאני הייתי קטן, היינו עושים, מה שנקרא תיכון 

לחשוב גם על   מלוות בהסעה, כי היינו חוטפים מכות מהגדולים וזה היה מסתדר מצוין. אולי שווה

 כולם באותה שעה ואז הגדולים מלווים בהסעה. זה, ואפשר לחסוך, אולי במלגות. 

 

חבר'ה, אנחנו הולכים לבדיקה יסודית של כל הקווים של התחבורה.     מר גדי ירקוני: 

אנחנו הולכים לבדוק, יש היום חברות שיעזרו לנו אולי באפליקציות גם אחרי זה, וגם שתהיה תוכנת 

 שתנהל את זה. הם קיבלו, זו אחת המשימות שלהם להשנה, ואז יבדקו כל הדברים...  מחשב 

 

 יש ועדה סטטוטורית, אפשר...    גב' דנה אדמון: 

 

שאני זוכר אותו עוד מתקציב קודם,  ,56יש לי שאלה, יש סעיף, שורה     מר אמיר פלג:
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ינוס. האם זה קשור לתעבורה?  אלף ₪ פלוס מ 400-מטה בטיחות בתעבורה. מדובר על כל שנה על כ

 אם לא, מי מנהל את זה, מדוע אנחנו לא מקבלים על זה אינפורמציה?  

 

מנוהל  בטיחות בתעבורה, בעיקרון שייך למחלקת תחבורה, אבל    מר ניר ים:

 בנפרד. הוא פונה לסימוני כבישים, הוא פונה להצבת תמרורים וכל מה שקשור, 

 

 דרכה בבתי ספר. פעילויות ה  גב' כבי שקולניק: 

 

 נכון. הוא כולל השתלמויות של נהגי אוטובוס למניהם,    מר ניר ים:

 

 ומנהל אותו ויקטור.    גב' כבי שקולניק: 

 

 זאת אומרת, זו בעצם מחלקה בפני עצמה?      מר אמיר פלג:

 

 זאת מחלקה.    מר ניר ים:

 

 ונמצא אותה גם פה?      מר אמיר פלג:

 

ות שיש פה, יש פה את ההוצאות של האוטובוסים, שויקטור  בפעול   יפה בוקובזה:

 אחראי על ההוצאות של האוטובוסים. 

 

 אלף ₪, אנחנו רואים אותם פה, או במקום אחר?  400 -ה    מר אמיר פלג:

 

 לא, לא.    יפה בוקובזה:

 

 אז זה יופיע לנו גם בפירוט שנשלח?     מר אמיר פלג:
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 הלים מציגים. לא. לא כל המנ   יפה בוקובזה:

 

 אם אנחנו רוצים לדעת מה האגף הזה עושה?     מר אמיר פלג:

 

, כל שנה. הוא עושה  היש לו תוכנית מאוד ברורה, יש לו חוברת יפהפיי  גב' כבי שקולניק: 

 הרבה מאוד הפעלות.  

 

אני אסביר. נכון להיום, במבנה הארגוני שלנו, באמת יש כמה    מר ניר ים:

י, מחלקות קטנות שעושות דברים, חלקן באמת לא שולבו במצגת הזאת, מפאת  מחלקות. באופן יחס

הגודל שלהן. למשל, במבנה הארגוני, שאנחנו נאשר אותו בקרוב אמן, כל הנושא הזה שנקרא בטיחות  

ב... וכל השירותים התחבורתיים למיניהם.  בתעבורה, הוא יהיה חלק ממחלקת התחבורה. הכול יהיה 

 ה הבאה. בינתיים, את המחלקות הקטנות האלה, לא מצאנו טעם להציג. זה יקרה, יקרה בשנ

 

 ניר, אפשר?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 שאלה לדורית.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 כן?     דורית:

 

רק בקבוצות שמקבלות שירות ממערך ההיסעים, לא צוינו החינוך  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 יוחד. הם גם כלולים אצלנו בתחבורה?  המ

 

הם לא כלולים בתקציב הזה שנקרא 'הסעות תלמידים', הם קיימים     דורית:
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 בתוך התקציב של החינוך המיוחד. בתקציב,  

 

 אבל כן מקבלים שירות מה...  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 בתקציב של החינוך המיוחד, יש שורה של הסעות...      דורית:

 

 אבל לגביהם גם יש הכנסות, כי הם מוכרים, זה המשרד...    מזל ערוסי:גב' 

 

 רק הן לא מספיקות.      דורית:

 

 מירב, בבקשה.      מר ניר ים:

 

ממגן להסעות  – 137אני רוצה לשאול, תגידו לי אם זה הזמן. שורה   גב' מירב ברקאי: 

 תלמידים. 

 

 לא, זה בחינוך.     גב' דנה אדמון: 

 

 נגיע.    קוני: מר גדי יר

 

נגיע. כן, דרך אגב, למנהל אגף חינוך יש פה את החלק הכי קרוב,     מר ניר ים:

 הערב לפחות.

 

 אמרנו שזה הכי חשוב.     גב' מזל ערוסי:

 

 נכון.   גב' רננה גומא:
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 תודה, חברים.    מר ניר ים:

 

לפרוטוקול לא  תודה לדורית ולירון. לירון, שכחת להגיד מאיפה אתה.   גב' רננה גומא:

 אמרת. 

 

 מכרם שלום.     לירון:

 

 כן, אבי?   חבר ותיק.   גב' רננה גומא:

 

באמת לפני שנצלול למספרים, אני רוצה לענות בקצרה, מה הרציונאל    מר אבי ינוס:

 שעומד מאחורי המספרים, ובעצם המטרות שמנינו.  

זה מהוראה  –י רוצה להזכיר אותן אנחנו הצגנו במליאה הקודמת, את ארבע המטרות המרכזיות. אנ

לוקח את מערכת החינוך ממקום אחד, מבתי ספר   ללמידה, זה שינוי אסטרטגי ממעלה שנייה,

 קלאסיים של הוראה, למקום אחר, בבתי ספר של למידה, שבה התלמידים פרו אקטיביים.

ך. יצירת מרחב ורצף  זו ועדת היגוי לגיל הרך. גם שם, הגן העתידי,... של כל הגיל הר –הדבר השני 

... במערכת החינוך. אלה הנושאים, וכל נושא כזה, תקבלו את  חינוכי הוליסטי. והנושא של קידום

התוכנית המפורטת, אתם תראו שיש תוכניות, לא מעט תוכניות, שמתוקצבות גם כן, אתם תקבלו  

ם. אבל אלה  את התוכניות והתקצוב, תקבלו את תוכנית העבודה, וזה בעצם המספרים הכוללי

הכיוונים שאנחנו הולכים אליהם במערכת החינוך, בתכנית רב שנתית, כמובן. ועכשיו, בואו נדבר על 

 המספרים.

  38מיליון, ופעולות  142מיליון ₪, השכר מעל  78מבחינת תקציב החינוך, שהסך הכול שלו, הוא מעל 

 המועצה.   מיליון. יש גידול גם בהכנסות, כמו שאתם רואים, וגם גידול בסל

 

 מאיפה הגידול בהכנסות בעשרה אחוז?   מר אריק דניאל: 

 

יש גידול בהכנסות מתקציב משרד החינוך, רואים אותו פה. הכנסות,    מר אבי ינוס:
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 מיליון ₪ גידול בהכנסות. 4.5מילון ₪, כמעט.  4.5גידול של מעל 

ציב על פי הגיל הרך, בתי זה בעצם החיתוך של הגיל הרך, אנחנו נראה בשקפים הבאים, את התק

הולכים   41%וה... אז זה המספרים, ומתוך תקציב המועצה, מתוך סל המועצה, אז הספר היסודיים 

לטובת הגיל הרך. פרופסור טרכטנברג כתב עבודה מבריקה על היפוך הפירמידה. מחקרים בארץ  

רך, בסופו של דבר  ובעולם מסבירים שהגיל הכי קריטי זה הגיל הרך. כל השקעה בילדים בגיל ה

 מניבה תוצאות בעתיד של הילדים. 

מה שקורה במערכת החינוך, זה באמת, רוב הכסף הולך לבית הספר התיכון. שם הבגרויות, וככה 

מערכת החינוך נמדדת. אצלנו, בתקציב של המועצה, אתם רואים שאנחנו עשינו את היפוך  

, תיכף אני אדבר על היסודי, 41%ל הרך, הפירמידה, מתוך תקציב המועצה, רוב התקציב הולך לגי

הולך לתיכון. אז המספרים פה, מבחינת שכר, אין   25%-הולך ליסודי, ו 34%מתוך תקציב המועצה 

 אלף ₪,  853יש גידול של   –גידול משמעותי מבחינת שכר, פעולות 

 

 זה שכר לעובדים שם,     גב' נעמי סלע:

 

 בוודאי ,שכר לסייעות,     מר אבי ינוס:

 

 לא, גננות זה לא.     גב' נעמי סלע:

 

לא לגננות, גננות זה משרד החינוך. לסייעות. אני מזכיר לכם    מר אבי ינוס:

שבמועצה אנחנו משלמים סייעת שנייה, שזה לא בתקן. זה חלק מההשקעה, וזו הוצאה מוכרת. גם 

להם ואנחנו נותנים סייעות לילדים שמשרד החינוך לא מכיר בהם, אנחנו כן החלטנו שצריך לתת 

 להם. שקף הבא בבקשה.  

 אלף ₪,   438זה החינוך בחלוציות, הנושא של השכר. יש פה עליה של 

 

 זה מתנהל בדיוק אותו הדבר?    גב' נעמי סלע:

 



 אזורית אשכולמועצה 
 11.12.2019רביעי  מיום, מליאהישיבת 

 

 53 
 

 במה זה בא לידי ביטוי? למי משלמים כל כך הרבה?     גב' מזל ערוסי:

 

 ינוך, גם גני הילדים, שם גם כן, אותו הדבר. זה מערכת הח   מר אבי ינוס:

 

 אבל למה זה נפרד?     גב' דנה אדמון: 

 

 למה זה לא יחד, באותו סל?    גב' נעמי סלע:

 

 זה כבי תוכל להסביר לכם. יש תקציב נפרד, היסטורית, לחלוציות.    מר אבי ינוס:

 

 זה קיים כמה שנים. איך היסטורית?    גב' נעמי סלע:

 

 והלים,  גני הילדים מנ   מר אבי ינוס:

 

 זה בתי ספר אחרים,     מר גדי ירקוני: 

 

 פעם היו לנו קיבוצים ומושבים לחוד.   גב' כבי שקולניק: 

 

 כבי, למה...    מר גדי ירקוני: 

 

 אין לזה, אין לזה איזה רציונאל...  גב' כבי שקולניק: 

 

 בשנה הבאה אפשר לעשות את זה. במה זה מתבטא?   מר רביבו קובי: 

 

 היא אומרת שלא.      גב' דנה אדמון: 
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אז למה להפריד את זה? שיגיד את זה, גדי זה מביא יותר כסף? או    מר רביבו קובי: 

 סתם? 

 

כשמפרידים אותם בניהול, זה שתי מסגרות חינוך שונות, שאנחנו    מר גדי ירקוני: 

לא, זה רק רק נושא ניהולי, זה צריכים להקצות כסף לכל אחת מהן, ויותר נוח לנהל את זה ככה. זה 

 נושא מיוני, זה לא...  

 

 לא מקבלים יותר כסף?     גב' מזל ערוסי:

 

כלום, כלום, חבר'ה. אני מסביר עוד פעם, רק נושא ניהולי. עוד פעם,    מר גדי ירקוני: 

 כבי אמרה, כשהיה פה בית ספר מושבי, גם הוא היה מנוהל לחוד מניצני אשכול, היה יובלי וניצני,  

 

 זהו, סיימנו עם סקטורים,    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, זה לא בגלל הסקטורים, חבר'ה,    מר גדי ירקוני: 

 

 הבנתי.    גב' דנה אדמון: 

 

זה בגלל המיקום וזה נכון. רגע אבי, רגע. אני לא רוצה לשנות את זה.     מר גדי ירקוני: 

עיוותים, שלא שכחנו  קל לנו לשלוט ככה על התקציבים, ונוח לנו לראות ככה, שאנחנו גם לא עושים 

איזשהו משהו שהעברנו רק לאחד. החלטנו על, למשל, להוסיף תקציבים? החלטנו להוסיף תקציבים  

 אצלנו ביסודי, ישר הוספנו גם שם, זה בכלל לא משנה. 

 

 שאלה קטנה, שאלה. אם אני חוזרת לגיל הרך...    גב' נעמי סלע:

   )מדברים ביחד(

אלף לעומת כחצי מיליון  28ים, אז יש הגדלה של מבחינת החילונ   גב' נעמי סלע:
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 לעומת חלוציות. איך זה מסתדר? יש הרבה יותר גנים ב... איך זה הגיוני?  

 )מדברים ביחד(  

 

 חזרתי. נועם, בבקשה.     מר ניר ים:

 

 ולא למגזרים.  הקפיט הן פר התוספות   מר נועם גל:

 

נחנו מנהלים בפירוט של הכרטיסים, כל  לא. אני רוצה להגיד משהו, א  גב' כבי שקולניק: 

גן, כל קבוצת גנים, וזה נוח לנו, באמת, גם לנשים שמנהלות את הגיל הרך, לראות הוצאה בקיבוצים 

המועצה מעבירה  ש הוהוצאה במושבים, והוצאה בגני המועצה וגנים פרטיים. באופן כללי, הפר קפיט

א זהה לכולם. בתיכון, ביסודי ובגנים לגיל כשהיא מעבירה, במוסדות שהיא מעבירה פר קפיטה, הו

 הרך. 

בגנים שמוחזקים על ידי המועצה, זה לא לפי פר קפיטה, אלא זה לפי ההוצאות ולפי ההחלטות שלנו. 

יש לכל גן סייעת נוספת, על פי החלטת המליאה. הגנים בקיבוצים גם מקבלים את התמורה של 

נהלים על ידי המועצה, מן הסתם, הן על פי רמת  הסייעת הנוספת הזאת, אבל ההוצאות בגנים שמת

ההוצאה, כי לפעמים קצת יותר, לפעמים קצת פחות, לא בדיוק לפי הפר קפיטה. אבל בגנים 

 בחלוציות הם כמו הגנים במושבים, הם גם כן שלנו, של המועצה. 

 

 אבל לגבי התוכניות הפדגוגיות, כולם מקבלים את אותו הדבר פה.     מר אבי ינוס:

 

והמיון, האגרגציה של המיון הוא באמת, כמו שגדי אמר, זו נוחיות    גב' כבי שקולניק: 

 ניהולית, אבל אין לזה שום משמעות מעבר לזה.  

 

עוד שאלה קטנטנה. מבחינת, אני לא יודעת איך זה הולך במגזר     גב' נעמי סלע:

 הדתי, הגננות גם כן מקבלות שכר ממשרד החינוך?  
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 ברור, אותו הדבר.    גב' כבי שקולניק: 

 

 כן, כן.    מר אבי ינוס:

 

 לא יודעת...    גב' נעמי סלע:

 

 דתי.  –אותו הדבר, ממלכתי   גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, כי יש עליה מטורפת מבחינת שכר.    גב' נעמי סלע:

 

 יש יותר גנים.    גב' כבי שקולניק: 

 

  יותר גנים ממה שיש במגזר...?   גב' נעמי סלע:

 

 הם הוסיפו שם עוד סייעות.    גדי ירקוני: מר 

 

 בסוף אנחנו מביאים יותר ילדים, לא מקבלים יותר כסף.   מר רביבו קובי: 

 

דרך אגב, גם בקיבוצים אתם יכולים לראות את העלייה הזאת, מי    גב' כבי שקולניק: 

 שמסתכל בפירוט,  

 

 סייעות.  נעמי, זה מקרים, בגלל שרציתי שיהיו שתי    מר גדי ירקוני: 

 

 זה גנים חדשים, גם בקיבוצים וגם ב...   גב' כבי שקולניק: 

 

 טוב שכך.    גב' נעמי סלע:
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 דודי,    מר ניר ים:

 

 אבי, מה זה ההכנסות?     גב' מזל ערוסי:

 

 מזל, מה זה?    מר ניר ים:

 

 סליחה.    גב' מזל ערוסי:

 

 דודי, בבקשה.     מר ניר ים:

 

 הסעות מורים.  – 139ף שנקרא יש סעי   מר דודי אלון:

 

 מעולה.    גב' דנה אדמון: 

 

 אשמח להבין את הכיוון של הסעות מורים.     מר דודי אלון:

 

 אוקיי, תהיו בשקט, אולי אבי יסביר.    מר ניר ים:

 

יש הסעות, מיניבוס של מורים, שמשרד החינוך גם מתקציב אותו.    מר אבי ינוס:

קצב אותו, ברגע שהוא החליט להפסיק לתקצב אותו, אנחנו עצרנו את  עכשיו הוא החליט להפסיק לת

זושהי העדפה שחלק מהמורים מקבלים. כרגע זה במשא ומתן בינינו לבין משרד  זה, כדי שתהיה אי

 החינוך, שימשיך לתקצב את המיניבוס הזה. אם הוא יתקצב אותו,  

 

 מישהו משתמש בזה?     גב' נעמי סלע:

 



 אזורית אשכולמועצה 
 11.12.2019רביעי  מיום, מליאהישיבת 

 

 58 
 

  כן.   מר אבי ינוס:

 

 אני חושב שזה למורים לא מהאזור, נכון אבי?     מר גדי ירקוני: 

 

 אבי, אני חושבת שזה לגננות בעיקר.   גב' כבי שקולניק: 

 

 גננות, גננות.     מר אבי ינוס:

 

 בעיקר לגננות, לא למורים.   גב' כבי שקולניק: 

 

לנו גננת שאין לה  זה גננות, גננות. יש גננות שאין להן איך להגיע, יש    מר אבי ינוס:

 רישיון, ואין לה... בגלל שהפסיקו, אין לה איך להגיע. 

 

 אבי, הן מגיעות מחוץ לאזור.   מר חנניה אווקרט: 

 

 גם.    מר אבי ינוס:

 

 יש גננת שאתם לא אוספים.   מר חנניה אווקרט: 

 

 בואו נתקדם.    גב' כבי שקולניק: 

 

 החינוך תקצב אותו, ועכשיו הוא, זה מיניבוס של גננות, שמשרד    מר אבי ינוס:

 

 זה לא תקציב מועצתי.     מר דודי אלון:

 

 לא תקציב מועצתי.    מר אבי ינוס:
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 אוקיי, אפשר להתקדם?     מר ניר ים:

 

משרד החינוך. הוא הודיע לנו על הפסקה, אנחנו הודענו על   100%   מר אבי ינוס:

 הפסקה. 

 

 ה בעניין הזה. אני רוצה להגיד שניי   גב' דנה אדמון: 

 

 כן, דנה.    מר ניר ים:

 

מדובר על גננות, או מורות, שאין להן יכולת להגיע למקום עבודתן,     גב' דנה אדמון: 

מפאת זה שאין להן רכב והתחבורה הציבורית לא מאפשרת הגעה למקום העבודה בזמן. זה תקציב 

מסייעים לזה לקרות. למשל, יש  שירד ממשרד החינוך, יוצר המון בעיות וצריך לראות איך אנחנו

 גננת שצריכה להגיע לחבל שלום, גרה באורים, והיום אין לה איך להגיע. 

יש כל מיני משמעויות לדבר הזה, זה סעיף שחשוב מאוד להתעקש עליו מול משרד החינוך, כי אין פה  

  מענה של תחבורה ציבורית.

 

שיחה של גדי ומנהל המחוז,  זה משהו שאנחנו מתעקשים עליו, כולל   מר אבי ינוס:

 שיטפל בזה באופן אישי. אני מקווה שהם יחזירו את זה. 

 

 כן, אמיר?    מר ניר ים:

 

 אבי,     מר אמיר פלג:

 

 כן?    מר אבי ינוס:
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בריאות השן, שאני רואה שהתקציב ירד לגמרי, וזה מתנהל בבתי      מר אמיר פלג:

 הספר, זה תחתיך?  

 

 זה תקציב? אי   מר גדי ירקוני: 

 

 בריאות השן.      מר אמיר פלג:

 

 100%-זה תחתיי, אבל תשים לב שזה תקציב שאנחנו מקבלים, ב   מר אבי ינוס:

 מימון, ואנחנו עושים תוכנית כזאת של שינניות שמגיעות לבתי הספר ומדברות על... 

 

 זאת אומרת, זה יימשך.      מר אמיר פלג:

 

מימון של משרד  100%שך. אבל זה תקציב אפס, זה כן, כן, זה יימ   מר אבי ינוס:

 הבריאות, במקרה הזה.  

 

 תודה.     מר אמיר פלג:

 

יש גננות שלא מגיעות היום בגלל הדבר הזה? שהיו עובדות פה ולא    מר רביבו קובי: 

 הגיעו? 

 

 יש כרגע בעיה עם גננת אחת, שיש לה בעיה להגיע.     מר אבי ינוס:

 

 שאר מגיעות? המערכת ממשיכה, כביכול?  כל ה  מר רביבו קובי: 

 

 כן, כן.    מר אבי ינוס:
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 זו הגננת מאורים, אני מבינה.    גב' מזל ערוסי:

 

 בדיוק, הגננת מאורים.     מר אבי ינוס:

 

מה האפשרות שאנשי חינוך יצטרפו להסעות התלמידים? בזמנו     גב' מזל ערוסי:

 עשינו את זה. 

 

 באה משם לחבל שלום, זה לא... היא לא מגיעה לבית הספר.   אבל היא   גב' נעמי סלע:

 

זו גננת, זו לא... אין בעיה, אנחנו מאפשרים לאנשי חינוך לנסוע     מר אבי ינוס:

 באוטובוסים. על מקום פנוי, אגב. 

 

 אולי הן יכולות להיות במקום מלוות.    מר דודי אלון:

 

 לא, אל תוסיף להן.     גב' מזל ערוסי:

 ים ביחד( )מדבר

 

 גם על זה חשנו,     מר אבי ינוס:

 

 אתה יכול לצ'פר אותן אולי, ואז הן ירצו.     מר דודי אלון:

 

 הסתדרות המורים אוסרת את זה.    מר אבי ינוס:

 

 דודי, יש להם שעות עבודה...    גב' מזל ערוסי:

 

 רגע. רגע אבי, דקה.     מר ניר ים:
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לצורך... להוסיף איפשהו את מספר הילדים  אבי, שאלה. אם אפשר   מר יובל בר:

בכל מקום, הוא משתנה משנה לשנה, הוא משתנה, שנראה שכסף פר ילד, להוסיף פשוט את המספר 

 הזה, כשאתם שולחים, על כל דבר כאן, כמה ילדים מדובר, כמה בשנה.  

 

  1034ש ביסודי וי 1714ילדים בגיל הרך, יש  1579אז אני אגיד לך, יש    מר אבי ינוס:

  בתיכון.

 

 כמה ביסודי?     גב' נעמי סלע:

 

, אוקיי? בחינוך היסודי, עיקר העלייה, זו ההחלטה  1714ביסודי    מר אבי ינוס:

, את התקציב פר תלמיד ביסודי. וזה בכל, לא רק בקריית החינוך, כי נשאלתי כבר  2להגדיל, כמעט פי 

 כל תלמידי היסודי. פעם האם ההגדלה היא רק לקריית החינוך. לא, היא ל

 

 כמה ילדים יש לנו, סך הכול, במועצה?    גב' נעמי סלע:

 

 החינוך היסודי זה כולל את החלוציות?    גב' מזל ערוסי:

 

 כן, כן, כולם הוא אומר.     גב' נעמי סלע:

 

 אז הם מעבים לנו את זה.     גב' מזל ערוסי:

 

 שיהיו בריאים.     גב' נעמי סלע:

 

 בלי עין הרע.    גב' מזל ערוסי:

 )מדברים ביחד( 
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אוקיי... רק הסיפור הזה זו עלייה של כמעט מיליון ארבע מאות,     מר אבי ינוס:

אוקיי? זה התקציב שלהם, השכר, חטיבה עליונה. המורים של החטיבה העליונה, מועסקים על ידי 

-ך, בנושא של... ובלים שכר ממשרד החינוהמועצה, כמו שאתם יודעים. רק חטיבת הביניים, הם מק

 אלף כניסה למועצה.   250

 

 רגע, רגע, כמה מורים מדובר?    גב' נעמי סלע:

 

התקציב של המורים הוא תקציב אפס. מה שהם מקבלים ממשרד     מר אבי ינוס:

 החינוך, 

 

 ,  150לא, כי יש פה מינוס    גב' נעמי סלע:

 

הם, לא נתון להחלטתנו,  גם משרד החינוך קובע מה השכר שתשלמי ל    מר אבי ינוס:

 אנחנו שקופים. נכנס למועצה, יוצא מהמועצה. הלאה. 

 

 . 150כתוב מינוס    גב' מזל ערוסי:

 

 ?  150מה זה מינוס    גב' נעמי סלע:

 

 פחות מורים.    מר אבי ינוס:

 

 .  150בחטיבה העליונה, יש לך בשכר מינוס    גב' מזל ערוסי:

 

 יש ירידה בשכר.     מר אבי ינוס:
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 יפה, זה מה שרציתי לדעת.    גב' מזל ערוסי:

 

 ירידה בשכר, או באנשים?     גב' נעמי סלע:

 

זה, כמו שאני אמרתי, זה תקציב של משרד החינוך שעובר דרך     מר אבי ינוס:

 המועצה, אוקיי? משרד החינוך הוא שקובע את התקן, הוא הכול.  

 

 ברור, ברור.     גב' נעמי סלע:

 

זה תחת החינוך, המלווים באוטובוסים, גם זה עלות תקציב הלאה.    מר אבי ינוס:

גדולה מאוד, שרובה באה על תקציב המועצה, ומשרד החינוך מממן שליש מזה בערך, מהתקציב של 

 ביכורים, זה התקציב של השכר,   פנימיית המלווים.

 

 מה עוד נכנס שם, בכללי?     גב' דנה אדמון: 

 

 אמרתי,    מר אבי ינוס:

 

 רק הליווי?    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, החינוך המיוחד, הליווי,    מר אבי ינוס:

 

 מה זה חינוך מיוחד?      מר אמיר פלג:

 

 לא חינוך מיוחד, הליווי, עובדי המועצה,     מר אבי ינוס:

 

  116ואילך, אצלכם יש...  118משורה  –תסתכלו, תחת חינוך כללי   גב' כבי שקולניק: 



 אזורית אשכולמועצה 
 11.12.2019רביעי  מיום, מליאהישיבת 

 

 65 
 

 ים הקטנים. הרבה דברים קטנים.עובדי המחלקה,  ואילך. כל הדבר

 

 מצוינות, תקשוב, בתי שלווה...   גב' כבי שקולניק: 

 

, פעולות 300כל התוכניות. פנימיית הביכורים, זה ההוצאות ... מיליון    מר אבי ינוס:

ה, . אנחנו הצלחנו לקבל הגדלת תקציב ממשרד החינוך השנה, לטובת הבניה, ולא רק לשנ1,329,000

ייצב את הפנימייה, שכדי לייצב אותה זה  גדי התעקש שזה יהיה לכמה שנים, כדי שבאמת נוכל ל

מספר התלמידים שמה, להכפיל את מספר התלמידים. ולשמחתנו, משרד החינוך הבין שיש חשיבות  

 לבנייה הזאת, לבניית מצוינות ונתן תקציב מיוחד לזה, לא קטן, כמו שאתם רואים. 

 

 ממש חדש התקציב, נכון?  זה    דוברת:

 

 כן, כן, זה חדש.     מר אבי ינוס:

 

 כמה המועצה מוציאה?      מר אמיר פלג:

 

רגע, אמיר, לא אכפת לי, אבל תחליט. אם אתה רוצה לדבר חופשי, אז    מר ניר ים:

 אל תרים אצבע. אם אתה מרים אצבע, אל תדבר חופשי. תבחר איך אתה מתנהל. רבקה, בבקשה.  

 

 בשנה שעברה היה דיון מאוד גדול על העניין של פנימיית ביכורים,    בקה בן ארי: גב' ר

 

 נכון.    מר אבי ינוס:

 

ורציתי לשמוע מה התקדם, מה קרה, מה מספר התלמידים שגדל, אם    גב' רבקה בן ארי: 

 בכלל. 
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 היה שינוי שקיבלנו את החמש מאות אלף...    גב' מירב ברקאי: 

 

 אני שואלת, אבל הוא גם גדל.   גב' רבקה בן ארי: 

 

 היא שואלת, היא תקבל תשובה.    מר גדי ירקוני: 

 

 היא שואלת ואבי משיב.     מר ניר ים:

 

כן. מה שעשינו עם פנימיית ביכורים, עשינו בדיקה יסודית על כל    מר אבי ינוס:

ו ועד מנהל רציני ההוצאות, תוכנית הבראה עשינו להם, עשינו קיצוץ בהוצאות. ומצד שני, גם הקמנ

מאוד לפנימייה, שיתעסק גם בפרסום. הבעיה המרכזית היא באמת קליטה של תלמידים. היו השנה 

תלמידים שנרשמו, עברו את הקליטה, את הגיבוש, הכול ולא הגיעו כי ההורים שלהם, בסופו של דבר, 

 לא הסכימו שהם יגיעו לפה באשכול.

היינו שכגלל זה משרד החינוך הבין את הסוגיה הזאת, מספר התלמידים, הוא הבעיה המרכזית, וב

 בפגישה והעלינו.  

 

 כמה תלמידים יש?    גב' רבקה בן ארי: 

 

 תלמידים.   84כמה יש?    מר אבי ינוס:

 

 אם זה לא מאה, זה לא מאוזן, נכון?     דובר:

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

מאה. יש לנו עכשיו לפחות שלוש  כן. כדי להגיע לאיזון צריך להגיע ל   מר אבי ינוס:

שנים להגיע לאיזון הזה, וזו רשת הביטחון שמשרד החינוך נתן לנו, שלוש שנים וגדי התעקש, בצדק, 
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שזה לא יהיה רק בשנה, אלא לשלוש שנים. ואנחנו אמרנו שאם לא, אנחנו לצערנו נצטרך לסגור את  

 ה... 

 

 כמה מתוכם זה שלנו, מהמועצה?    מר דני ברזילי: 

 

 חצי בערך.    מר אבי ינוס:

 

 זה חשוב גם.    מר דני ברזילי: 

 

 חצי של המועצה, חצי לא של המועצה.    מר אבי ינוס:

 

 אני מסבסד את התל אביבים.    מר דני ברזילי: 

 

 אמיר.    מר ניר ים:

 

 רק להבין, סליחה. כמה אנחנו מוציאים מתקציב המועצה כל שנה?     מר אמיר פלג:

 

 כתוב פה.    ינוס: מר אבי

 

 הנה, כתוב.   גב' רבקה בן ארי: 

 

  ?250    מר אמיר פלג:

 

 אוקיי,    מר ניר ים:

 

זאת אומרת אנחנו מוציאים, אוקיי. ואתם, מכיוון שהנושא הזה, כמו     מר אמיר פלג:
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שרבקה אמרה, בדיון מאוד רציני, אתם באמת מרגישים שזו הוצאה מוצדקת, כשאתם רואים את זה 

 לא הבנתי. שאלתי שאלה.  אור בקצה המנהרה? או שכל שנה נוציא רבע מיליון ו...

 

אני אמרתי, שיש לנו עכשיו שלוש שנים תוכנית לשיווק של הפנימייה     מר אבי ינוס:

הזאת. היא פנימייה של מצוינות, חשוב מאוד שהיא תהיה בתוך מערכת החינוך. גם חשוב מאוד  

, יבואו למועצה ויש תוכנית גם לפתח את מגמת האמנות שמה. יתחברו  שיבואו ילדים מחוץ למועצה

לבצלאל, יש לזה הרבה פלוסים, בסופו של דבר, יש לנו אור בקצה המנהרה, שכן אנחנו נצליח לעלות  

 בשביל... אנחנו עושים את כל המאמצים.  למספר התלמידים שיביאו את איזון, ויש לנו שלוש שנים

 

 מישהו שמשווק את זה?  יש  גב' רבקה בן ארי: 

 

 כן.    מר אבי ינוס:

 

 יש, יש מנהלת חדשה.     גב' מזל ערוסי:

 

 יש תוכנית הבראה.     גב' דנה אדמון: 

 

 יש מנהלת חדשה, רצינית, היא מבצעת את תוכנית ההבראה.    מר אבי ינוס:

 

 תודה.   גב' רבקה בן ארי: 

 

 דקה חנניה, גדי.     מר ניר ים:

 

על זה דווקא, אמיר , השאלה שלך היא השאלה הנכונה. ותג המחיר     : מר גדי ירקוני

אלף ₪, אמרנו את זה גם למשרד החינוך, שזה מה שאנחנו יודעים לשים. אני  250שאנחנו שמנו, 

אם. נגיע למאה תלמידים, בטח  -חושב שאם נגיע תוך שלוש שנים, אם, תמיד אנחנו נוסיף את ה
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זה אמרנו שאין טעם להביא כסף לשנה אחת, אז זו פעילות מאוד  שבשנה אחת לא היה סיכוי, בגלל

מבורכת פה, גם אם יהיו חמישים אחוז, אולי בגלל שיהיו חמישים אחוז ילדים לא מפה, וזה שיתוף  

 פעולה עם בצלאל ועם מי עוד, אבי? בצלאל ו?  

 

 ורימון.    מר אבי ינוס:

 

 ב. ובית ספר רימון, זה מאוד נחש   מר גדי ירקוני: 

 

 מצוין, אני לא... שלא תבין שאני מתנגד, להיפך.      מר אמיר פלג:

 

 לא, אני לא אמרתי, אני אומר,    מר גדי ירקוני: 

 

 אני רק רוצה להבין...      מר אמיר פלג:

 

אני אומר, אם זה לא יגיע למספר הזה, אני חושב שהמועצה הזאת לא    מר גדי ירקוני: 

 תוכל להחזיק דבר כזה.  

 

  נתת עכשיו שלוש שנים, ואם עד אז זה...    אמיר פלג: מר

 

אם הכול... בשנה הבאה, זה עדיין יחזור לפה. לא צריך לחכות שלוש     מר אבי ינוס:

 שנים. 

 

 אוקיי.     מר אמיר פלג:

 

 אם בשנה הבאה פתאום המספר יצנח שוב, למרות כל המאמצים,    מר אבי ינוס:

 



 אזורית אשכולמועצה 
 11.12.2019רביעי  מיום, מליאהישיבת 

 

 70 
 

 ח. או יצמ  גב' רבקה בן ארי: 

 

 יצמח זה...    מר גדי ירקוני: 

 

 חברים, חנניה, בבקשה.     מר ניר ים:

 

למחשבה לכל חברי המליאה והנהלת המועצה. אני חושב הערה   מר חנניה אווקרט: 

שהחברה נמדדת לפי החלשים שלה, ולא לפי המצטיינים שלה. והמגמה הזאת למצוינים, צריכה  

למצוינים ידאגו האחרים, או שהמצוינים ידאגו לחלשים. להיות מגמה למוחלשים, ולא למצוינים. 

 ככה אני חושב. וזה לעתיד. 

 

אנחנו דואגים, אני חושב, לשני הקצוות, וזו המחויבות שלנו. עוד מעט    מר גדי ירקוני: 

תראו בחינוך, אולי כבר עברנו, אולי תראו בפירוט, אנחנו פותחים עכשיו בבית ספר בנופי הבשור, 

ו בית ספר אחר, אבל זה בית ספר בתוך נופי הבשור, דווקא לחלשים ודווקא לאלה שלא דווקא כאיל

 מתחברים בחינוך הרגיל. אני חושב שמה שאמרת הוא נכון, אני חושב ששני הקצוות צריכים...  

 

העלייה הדרמטית בחינוך המיוחד, אני חושב שבאמת אנחנו     מר אבי ינוס:

 תודה לכם.   דואגים...

 

 אפשר עוד על חינוך?    ברקאי:  גב' מירב

 

 כן, אפשר.    מר ניר ים:

 

גן שיח, אתה יכול... אני שואלת עוד על חינוך, אפשר? אתה יכול לפרט   גב' מירב ברקאי: 

על השינוי שחל בגן שיח בפועל, במתן השירות? והדבר השני, בשנה שעברה אישרתם איזשהו שינוי  

 אתה יכול להגיד האם זה עובד? איך זה עובד? בחלוקה של המלווים להסעות התלמידים, 
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טוב, אז גן שיח היה במועצה, והילדים היו מוסעים למועצה וגם זה     מר אבי ינוס:

אלף ₪ להסעות האלה. היה טרנזיט לוקח אותם מהגן, מביא אותם לפה משעות  150היה תקציב של 

ועדה מקצועית, בחנתי את הסוגיה התגבור ומחזיר אותם לגן. גם הורס להם את סדר היום. עשיתי 

הזאת לעומק, והחלטנו ביחד עם משרד החינוך שממונה על הגן הזה, שאנחנו מביאים את השירות  

 לגנים, ולא את הילדים לגן הזה. 

 זה גם חסך לנו את הכסף של ההסעות, וגם נותן שירות פדגוגי, טיפולי, הרבה יותר טוב. 

 

 נכון, בהחלט.     גב' מזל ערוסי:

 

 אנשי המקצוע חלוקים על זה.   גב' מירב ברקאי: 

 

 אנשי מקצוע לא חלוקים. אמרתי שעשיתי... מקצועי. אז כמובן,    מר אבי ינוס:

 

כן, אבל אני בקשר עם האנשים שעבדו בגן שיח, והם לא בדיוק    גב' מירב ברקאי: 

 אומרים את אותו הדבר.  

 

 נחנו בעד.  מירב, זה חוסך לנו הסעות, א   מר דודי אלון:

 

 כן, אבל...  גב' מירב ברקאי: 

 )מדברים ביחד(  

 

 דבר אחד מכל אלה, לא מסיעים את כולם. לקבל רק   גב' מירב ברקאי: 

 

 בסדר, אבל האם זה ממש אפקטיבי?    גב' נעמי סלע:
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 זה יותר טוב ממה שהיה.     מר אבי ינוס:

 

ני לא מכיר את העניין לעסק. אבל  רגע, אבי, אני רוצה שנייה להבין. א  מר ראובן פרידמן: 

אם היא אומרת שכאשר הגן הזה היה פה במועצה, הייתה סביבה של אנשי מקצוע שהילד נפגש 

בסוף, איתם, וכרגע הוא נפגש אך ורק עם ילד אחד, אז אני שמח שאתה אומר שהילד לא נפגע, אבל 

 כאילו, כנראה שיש קולות אחרים בשטח.  

 

י את כל הקולות, ואני אומר לך שאנשי המקצוע, גם של  אני שמעת   מר אבי ינוס:

משרד החינוך וגם שלנו, היו תמימי דעים שזה יותר טוב. ועכשיו, אחרי שנה שאנחנו עושים, יש לנו 

גם קבלות והוכחות שזה יותר טוב. כמובן שיש דברים שנפגעו. זה לא שחור ולבן, זה לא או מאה 

 אחוז פה ופה אפס. לא. 

בביטול של גן שיח פה, היא קטנה. והיתרון במעבר לתת שירות בתוך הגנים, , הפגיעה בסופו של דבר

 היא לא ככה, היא משמעותית.  ההטיההוא גדול. בכף המאזניים,  

 

 לילד עצמו.   מר ראובן פרידמן: 

 

  לגבי המלווים, מה שאלת?אין ספק.    מר אבי ינוס:

 

י מבחינת החלוקה של המלוות בהסעות, מלווים בהסעות, עשיתם שינו  גב' מירב ברקאי: 

 שנה וחצי.   –חלוקת השעות לכל יישוב, עשיתם שינוי לפני שנה 

 

 כן.    מר אבי ינוס:

 

 איך זה עבר? זה עובד טוב? המלוות...?   גב' מירב ברקאי: 

 

 זה עובד טוב.     מר אבי ינוס:
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 ₪ בשנה.  אלף 700זה עובד יותר מדי טוב, זה עולה לנו    מר גדי ירקוני: 

 

למרות שאנחנו  %100לצערנו, אנחנו לא בכל הקווים מצליחים לגייס    מר אבי ינוס:

עושים מאמצים, אפילו להכניס תלמידי תיכון, כדי שהם יעשו את הליווי בבוקר, כי אין, אנחנו 

מעדיפים שאוטובוס ייסע עם מלווה תיכוניסט, מאשר שלא ייסע בכלל. וזה עובד טוב, גם בשעות  

גם... אנחנו לא רק את הדבר הזה, אנחנו עם המלווים עשינו תוכנית גם של מפגשים, של העצמה, ו

תלונות של סופרים אותם והם שקופים, אז אנחנו עושים את המהלך ואנחנו עושים,  היה להם הרבה 

גם כן, כמה שעות מקצועיות עם התחבורה ועם ויקטור לגבי תדריכים, גם בחירום, מה קורה בשגרה  

 וזה עובד טוב, בסך הכול.  

 

 תודה.    מר ניר ים:

 

בגדול, רואים שינויים גדולים פה, בגדול מה שקרה לפני חודש, משרד      :אילן

הביטחון החליט להפסיק לתת את שכר הרבש"צים דרך היישוב, וכל שכר הברש"צים, שזה עומד על 

חנו מעבירים ליישוב. לא החלטה שלנו, מיליון ₪ בשנה, עובר דרך המועצה. גב אל גב, ואנ 4.6בערך 

זו החלטה של משרד הביטחון, ואז פה אתם רואים את ההבדלים בהכנסות   לא של גדי, לא שלי.

 והפעולות, זה הכול קשור לרבש"צים. 

אלף ₪, פחות או יותר, נובע מהמוקד, מהשכר של המוקד. כי כל מה   400בגדול, יש עליה של 

אלף ₪ הזה, אני כן   432 -לא אושר. אבל כדי להוריד את ה 2020-הבמחלקה של שביקשתי להעלות 

צריך תקציב, לעשות את המוקד רמה א', וכדי לעשות רמה א', להביא אנשים, מה שדיברנו להביא 

את החברות וכל מה שדיברנו לפני יומיים, אז אם לא תאשרו לי כסף לתקציב עשרים, שזה לא הרבה, 

 אנחנו נשאר ככה.   ומשהו אלף ₪, אז 200או  200

 

 ? 400-נוסף ל   מר דני ברזילי: 
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אני לא מאיים, אני קובע עובדות. אתם אוהבים את זה? תאהבו, לא       אילן:

 רוצים? הכול בסדר. גם ככה שמתם אותי בסוף הרשימה. 

 )מדברים ביחד(  

 

 סליחה, אני מנהל את הישיבה.    מר גדי ירקוני: 

 

 רגע,     מר אמיר פלג:

 

 אין שאלות לביטחון?     רננה גומא: גב'

 

 אמיר, דודי.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני אשאל שאלה אחת.      מר אמיר פלג:

 

 בבקשה.      אילן:

 

הייתה פה הצגה של המוקד החדש, וכמובן שיש עליו הוצאות וכו',     מר אמיר פלג:

   ועמד פה, יש פה אלדד, ויש למוקד הבנתי, גם עוד עובדת או מנהלת.

 

 כן.      אילן:

 

ונאמר שם שהם יחזרו אלינו כשתהיה תוכנית עבודה ומטרות ויציגו     מר אמיר פלג:

 לנו. מתי זה יקרה?  

 

אז קודם כל, אנחנו עובדים עם עופר, מנכ"ל החברה הכלכלית, כדי       אילן:

ברגע שאמיר   בואו נעשה. המוקד הזה צריך להיות רמה א'. למה רמה א'? כיבאמת להביא את ה... 
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הוא יכול להביא את   –לשורשים אני רמה א', זה אומר ברגע שאני אומר רוצה להביא, סתם לדוגמא 

 כל החיבורים ל...  

 

 למצלמות,     מר אמיר פלג:

 

. לא אני צריך את זה, הוא רגם מצלמות, גם מוקד וגם איזשהו סיי     אילן:

שה את זה לבד, אנחנו. מדובר על די הרבה כסף, כי  צריך. ואז, במקום שהוא ייקח חברה פרטית או יע

גם הקיבוצים עושים את זה גם ככה. הקיבוצים, בהרבה קיבוצים, גד"ש צאלים מת כבר להיכנס, 

זה מה יש, תתחברו. אבל זה לא  –גד"ש רעים, נירים גם כן, הם פנו אליי. אני יכול להגיד, תקשיבו 

 נותן להם את המענה המאה אחוז. 

 

 אין לי כיסוי ביטוח.     ירקוני:  מר גדי

 

זה הדבר הכי חשוב. האמת, כיסוי הביטוח שלו, של אותו מעסיק. זה       אילן:

 לא הרבה, אני לא יודע אם אתם הייתם במוקד, קודם כל אני מזמין את כולכם וגם...

 

 צריך לעשות סיור למליאה.     מר אמיר פלג:

 

 עשיתם?      אילן:

 

 לא, צריך לעשות.      מר אמיר פלג:

 

 אני חושב שכן, תבואו, תראו מה, זה נכס. קודם כל זה נכון.      אילן:

 

 התב"רים של ה... ניקח אתכם.  תגמרו לאשר את    מר ניר ים:
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קודם כל תבואו, תראו את הפוטנציאל של המקום הזה. הכסף הוא       אילן:

אלף ₪ בתוך   100זה  –י גם יכול לפרט לא כסף גדול. זה באמת משדרג את זה, וזה לא הרבה. אנ

אלף ₪.   150אם אנחנו רוצים גנרציה, כי זה צריך להיות גיבוי על גיבוי שמה, זה  50המוקד, עוד 

 בגדול, זה כל היתר אנחנו מסתדרים. למה אמרתי מאתיים? כי ביקשתי כמה דברים, 

 

 ה, לא, אבל אם אתה אומר סייר וכל מיני דברים כאל    מר אמיר פלג:

 

לא, אבל את הסייר וכל זה, אני לא רוצה שזה יהיה מהכיס שלכם.      אילן:

אני רוצה שגם בסוף, המוקדניות האלה ומנהלת המוקד והסיירים, הכול יבוא על חשבון החברה  

 הכלכלית, זה הרעיון.  

 

 אילן, אם החברה הכלכלית כרגע מטפלת בזה,     מר דודי אלון:

 

 כן?      אילן:

 

 שתתכבד, תציג לנו תוכנית,    י אלון:מר דוד

 

 הם עוד לא בנו,     מר גדי ירקוני: 

 

 יפה.    מר דודי אלון:

 

 הם יבנו,    מר גדי ירקוני: 

 

כשתהיה תוכנית כלכלית פשוטה, בסיסית, כמה זמן ייקח מרגע     מר דודי אלון:

, שנה שנייה, תוכנית שנקצה את הכסף, עד לרגע שיהיו מספיק מנויים כדי להתאזן, שנה ראשונה

 פשוטה, אני בטוח שתהיה לך לפה תמיכה. 
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אני אגיד משהו אחד בנושא הזה. אני סיירתי שם, באמת, זה נראה נהדר. ישבתי עם אלעד, הוא בחור 

מקסים. לטעמי, והתרשמתי גם מהמוקד עצמו, עם ה... התחלתם קצת, מה שנקרא, עם שכר ניהול  

את זה כרגע, כי בדיוק לזה, משמה התקציב הזה צריך לבוא.  מלא מדי על מוקד שהוא לא מצריך 

ואז, בהלימה, לעשות ניהול מלא, זה המקור התקציבי שחסר לו. לא יודע אם זה אפשרי או לא, אבל  

 זה לשיקולכם. 

 

 מה כרגע המבנה הניהולי שם?     מר אמיר פלג:

 

 יש שם מנהלת אחת, ועוד...    מר דודי אלון:

 

 למה צריך שם שני מנהלים?     מר אמיר פלג:

 

 לא יודע.    מר דודי אלון:

 

 לא, אין שם... חברים, דיברנו על זה, דודי,     מר ניר ים:

 

 כשאני הייתי, היו שניים.     מר דודי אלון:

 

 יש שם מנהלת אחת, השני,    מר ניר ים:

 

 על כמה עובדים?     מר דודי אלון:

 

  24נים. זה הסיפור. שבת, ערב, לילה, תחשבו. על שמונה, כולם מוקד   מר ניר ים:

שעות ביממה כולל בשבתות ובחגים. על זה יש בסך הכול מנהלת אחת, הבחור שראית שם, המתולתל  

 היפה הזה, הוא בכלל...  
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 אמרו שאלדד הוא המנהל.     מר אמיר פלג:

 

 לא,    מר ניר ים:

 

נה עם מאיה את כל אגף הביטחון. אלדד הוא בואלדד הוא איש      אילן:

התוכניות, עוזר למאיה לבנות את התוכניות. יש מנהלת אחת וזאת מאיה, היא מנהלת המוקד. 

אלדד, מבחינת האגף, אני פחות מתעסק עם המוקד. אלדד, מבחינת האגף, אלדד מתעסק עם כל  

 התוכניות שאנחנו עושים.  

 

 או לאלעד? אלעד.  המוקד העסקי הזה, בעצם הוא שייך למאיה,   מר דודי אלון:

 

 הוא שייך למועצה, אני אסביר. אני אסביר.     מר ניר ים:

 

 למה צריך שני מנהלים?     גב' נעמי סלע:

 

 שנייה, אני אעשה סדר.     מר ניר ים:

 

שית, לא מנהלת.  " שית, אז צריך לתת לה שכר של אחמ"אם היא אחמ   גב' נעמי סלע:

   בשכר זה משמעותי.

 

קד יש לנו שני פנים. שני פנים למוקד. פן אחד בטחוני, ופן אחד במו   מר ניר ים:

שירות לתושב. לא חשובים עכשיו שני הפנים שלו, כל המוקד יושב מתחת לאגף הביטחון של אילן.  

 באגף הביטחון, מי שמנהל את המוקד, על שני הפנים שלו, אחת ויחידה קוראים לה מאיה. 

 

 ם של הביטחון וגם של השירות.  על שני הצדדים, ג   מר דודי אלון:
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 נכון.    מר ניר ים:

 

 אוקיי.    מר דודי אלון:

 

לאילן יש סגן, שקוראים לו אלדד, שהוא בהגדרתו הוא קב"ט מוסדות    מר ניר ים:

חינוך. זה עיקר העיסוק שלו, קב"ט מוסדות חינוך. בתור קב"ט מוסדות חינוך הוא מתעסק עם 

ך, מכאן עד החלוציות, כולל ביכורים וחוץ מזה, הוא עובד ומשלים,  הקב"טים שיש במוסדות החינו

 יחד עם מאיה, את הקטע הזה של הפן התכנוני,  

 

 שכנעת אותי שיש פה אקסטרה תקציב.    מר דודי אלון:

 

לא, כי גם ללא המוקד, עדיין היה את אותו אלדד, ועדיין יש את אותו     מר ניר ים:

   אילן, וזה לא...

 

 אנחנו לא מסוגלים לעשות את זה בלי מאיה, לא אני ולא אלדד.      אילן:

 

 לא, מבחינת הגדרת תפקיד, זה יכול להיות חיסכון כספי.    גב' נעמי סלע:

 

דבר אחד אני רוצה להגיד, יש פה בהחלט איזשהו עניין, כן תחת    מר אריק דניאל: 

פה ממש את המבנה, מי משלם  ההנהלה הכלכלית, תחת שירות לתושב דרך המועצה, צריך לבנות

למי, נקרא לזה ככה. כי אם זה הופך להיות, בחלקו, איזה ביזנס עסקי של מכירת שירותים החוצה,  

אז צריך לטפל בזה באיזושהי צורה. כי אם אחרי זה, אם אני אבוא אני אגיד חסרים לי סיירים, אני 

ירותים החוצה? קיצור, זה אישיו  חסרים לי סיירים למה? כי יש עכשיו מכירת ש –אבוא למליאה 

   .שצריך לטפל בו בצורה הרבה יותר מסודרת

 

 כן, אוקיי.    מר ניר ים:
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האיש הצנוע הזה, בנסיעה פרטית שלו, הביא חצי מיליון דולר תרומה,   מר חנניה אווקרט: 

על   לרכבים של הרשב"צים, אז תיקחו את זה בחשבון. גם בכל הכספים של הביטחון, הוא לא מדבר

 זה לחינם. 

 

 אדוארד, בבקשה.     מר ניר ים:

 

רגע, חבר'ה... אילן כן ביטחון, ... באזרחות, וזהו, לא אחד, לא   : אדוארד קוברסקימר 

 על קיצוץ זמן לטפל גם על ה...שתיים. הוא לא יכול גם 

 

 אבל זה מה שאומרים, לאן זה הולך.   גב' נעמי סלע:

 

 ... גם באזרחות, לא רק. וזהו, ככה  : אדוארד קוברסקימר 

 

 זה לא רק ביטחון.   מר חנניה אווקרט: 

 

 מה עוד, אילן? זהו? יש עוד שאלות בנושא הביטחון?    מר ניר ים:

 

דודי, אתה יודע, אבל מה אחת הבעיות. בהתלהבות מביאים כל מיני      מר אמיר פלג:

, ועכשיו מה עושים? עכשיו דברים חדשים, גם יש תרומות בהתאמה, אבל אחרי שנה התרומה נגמרה

 יש כוח אדם, אנשים רכבים, ואין תקציב.  

 

 , דף עשרים. עוד קצת חבר'ה, זה לא כזה ארוך. 15, שורה 20דף    גב' רננה גומא:

 

מבחינת הדוברות, השנה זו פעם ראשונה שהיחידה מקבלת לידיה את    גב' יפעת ליפנר: 

העיתון, זה לא משהו שעבר דרכי. אבל לכל ה...   התקציב. עד עכשיו היה התקציב מובנה רק עבור
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אלף ₪,   65תקציב של לשכת ראש המועצה, והשנה זו הפעם הראשונה שאני מקבלת תקציב, של 

קהילה, במגוון של  –משהו כזה, נכון? ...הדגש שלנו, בעצם, של העסקים. אחד זה חיזוק קשרי מועצה 

שה, הקמפיין למוקד, רשות המועצה, המרחב  דרכים, אם זה השקה של האתר החדש, אפליקציה חד

הציבורי של המועצה בשלטי פרסום, כל הנושא של הרשת החברתית, למקד שם יותר בעזרת מימון. 

 חוברות ופרסומים שאנחנו רוצים להוציא לתושבים.  

והאפיק השני שדיברתי עליו, זה כל הנושא של המיתוג של המועצה החוצה, כמועצה קולטת, לעודד  

קליטה והצמיחה הדמוגרפית. התקציב שקיבלתי, לא מספיק להתייחס לכל הנושאים, ולכן מה את ה

שאני אעשה, מה שאני מתכוונת לעשות, זה להתחבר לאגפים הרלוונטיים, כמו לאסטרטגיה ולצמיחה  

הדמוגרפית, לאיכות הסביבה, שיש להם בתוך התקציב שלהם גם חלק ייעודי לטובת פרסום 

ם אני אשתלב. וזהו, ויש את התקציב, חוץ מתקציב הפעולות, יש את התקציב של והסברה, ובעצם ש

העיתון, בעצם, שזה התקציב שרץ איתנו כבר כמה שנים, תקציב קבוע, כבר הצגתי במליאה האחרונה 

את זה שאנחנו סיימנו את ההתקשרות, בעצם, עם העיתון, עם המערכת הנוכחית, ואנחנו רוצים  

חנו בחשיבה, בכלל, לגבי העיתון, כי הקונספט שהיה עד עכשיו, שבו בעצם לצאת לדרך חדשה ואנ

העיתון הוא היה עסק עצמאי, שאנחנו בעצם קנינו ממנו שטחי פרסום קבועים, אבל הוא בעצם היה  

 עסק.

כלומר, הוא התבסס, זה היה נכון, הצלחנו, התקציב הקבוע של המועצה הצליח להחזיק אותו, אבל 

סף מהפרסום, מה שאפשר לו להוציא עיתון אחת לחודש. והיום, בעידן הנוכחי, היה לו תקציב נו

שאנשים פחות ופחות מפרסמים בפרינט, בעיתונים, אז לעיתון, כרגע, במועצה, יהיה קשה להחזיק 

את עצמו בצורה מכובדת וראויה כמו שאנחנו רוצים, רק על בסיס התקציב של המועצה, ולכן אנחנו  

וללת, ויכול להיות שאנחנו נשתלב יחד עם המרכז הקהילתי, לטובת תקציב,  באיזושהי חשיבה כ

 יחד איתם, שנוכל להגדיל את התקציב לעיתון ולעשות משהו יפה.  באמת, 

 

 שאלות לדוברת? אמיר?     מר ניר ים:

 

 אני רוצה, זו לא שאלה.     מר דני ברזילי: 
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 אתה אמיר? לא קוראים לך אמיר.    מר ניר ים:

 

אני חושב שזה מאוד מבורך מה שאמרת על שיתוף הפעולה בין  –א'     יר פלג:מר אמ

 האגפים. מכיוון שאתם באמת מועצה אחת, החיבור הזה חשוב. מכיוון שאנחנו, 

 

 אתם? אנחנו.   גב' רבקה בן ארי: 

 

אנחנו מועצה אחת, נתקלנו מול בשמת, באמת, בקושי שהיא לא נגד      מר אמיר פלג:

הסברה בתחומים וקמפיין, פשוט אומרת ביושר שהיא לא יודעת איך לעשות את זה, זה פרסום ונגד 

אני מאוד מאוד שמח שאמרת שזה   -לא המקצוע שלה. ועלה הנושא של, באמת, שיתוף פעולה. אז א'

אכן הולך להיות, כי זה סופר חשוב שלכל מנהל מחלקה יהיה, ידע שאת שם לעזור לו בקמפיינים 

 ודברים דומים.  

 

אני יכולה להתייחס רגע, באמת ספציפית, לנושא של איכות הסביבה.   גב' יפעת ליפנר: 

בתכנית העבודה שלי לשנה הקרובה, שקבעתי אותו כאגף במיקוד, לצורך העניין, מבחינה הסברתית.  

זיהינו, שנה שעברה זה היה אגף החינוך, סביב הנושא של הקמת בתי הספר וקריית החינוך, שם  

 משאבים.מופנים כל ה באמת היו

היום אנחנו מזהים את הנושא של איכות הסביבה והאגף, כצורך משמעותי בהעלאה והגברה של  

 ההסברה, ואנחנו על זה, בשמת גם בשיתוף פעולה, מבחינת תקציבים, מה שנצטרך, לצורך העניין.  

 

שור,  ועוד דבר אחד, לדוגמא, הגיעו אליי פניות מאנשים מעין הב    מר אמיר פלג:

שמעניינת אותם מאוד הישיבה הזאת, ולא יכלו להגיע, אז האם מתוכננת הוספת צילום, פייסבוק 

 לייב, או כל דבר כזה, שהמליאות יהיו גם מצולמות ונגישות לציבור?  

 

אני שותפה  אוקיי, אז אני אתייחס לזה. אני בדקתי את הנושא,   גב' יפעת ליפנר: 

שגם בקבוצות, בפורומים של דוברי מועצות, בדקנו את זה.  באיגוד דוברי הרשויות המקומיות,
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ובעצם ממה שכולם אמרו, שיקפו לי, וגם מה שאנחנו חושבים, כל צילום של ישיבת מליאה, אוקיי? 

 ₪. כלומר, זה מתחיל.   3000-לפייסבוק, מתחילים ב

 

 מה הכסף שהוצאנו על העיתון?    גב' נעמי סלע:

 

 מה?   גב' יפעת ליפנר: 

 

 מה הכסף שהוצאנו על העיתון השנה?    ' נעמי סלע:גב

 

 בחודש בארץ.   11    מר אמיר פלג:

 

אנחנו גם רואים, אנחנו יודעים, בדקנו את נתוני הצפייה. בדקנו    גב' יפעת ליפנר: 

והסתכלנו, אנחנו ביקשנו לקבל. נתוני הצפייה הם מאוד מאוד מינוריים ומזעריים. זה אולי בין עשרה 

ים גג שצורכים את זה בפייסבוק. אני לא חושבת שזו הבמה הנכונה, אני לא חושבת באופן,  אנש 15-ל

מנגנון אחר, שהיא גם לפי מה שבדקתי, שאנשים יכנסו לפייסבוק כדי לראות את המליאה. יש לנו 

שאנחנו בעצם מקליטים את ישיבות המליאה, הכול עולה לאתר המועצה, כל מי שרוצה יכול להיכנס,  

 רוטוקולים, גם כל המלל. מי שזה באמת חשוב לו.גם לפ

₪, על משהו שמשרת קבוצה כל כך כל   3000אני, באופן אישי, חושבת שלהוציא אחת לחודש לפחות 

כך קטנה של תושבים, כאשר יש חלופה אחרת, לא שהיא לא קיימת, פשוט בפורמט אחר, אני לא  

 חשבתי שזה...

 

 .  מאתיים שקל לצופה   מר דני ברזילי: 

 

 אוקיי. כן, דני?     מר ניר ים:

 

 אוקיי.    מר דני ברזילי: 
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 בואו.    מר ניר ים:

 

 אני רוצה... את מקשיבה לי? אני מחכה שהיא תקשיב.    מר דני ברזילי: 

 

 יפעת.    מר ניר ים:

 

 סליחה, אני מתנצלת.    גב' יפעת ליפנר: 

 

מעט, גם מה ששמעתי עכשיו,  אני רוצה להתייחס דווקא לעיתון. כ   מר דני ברזילי: 

האג'נדה, וכל המכונות של הדוברות, זה בסדר, כי זו דוברות, זה מפה החוצה להוציא. כלומר, מתוך 

המועצה, זה מה שקורה, אל התושבים. מידע, עוד מידע ועוד מידע ועוד אפשרויות. מה שחסר, וזה 

ים, איך הם חושבים, איך הם  מה רוצים התושב הדבר היחיד שעיתון נותן, זה הפנימה. כלומר, 

מרגישים, מה מטריד אותם, איזה עסק חדש נפתח שם ואיזו משפחה חדשה הגיעה לפה. אלה דברים  

שקורים לתושבים, אין להם שום אפשרות אחרת, כמעט, חוץ מעיתון ועיתון טוב. בעיתון האחרון,  

ריכה לשונית בהתנדבות, בחודשים האחרונים, אמרתי באמת, אמרתי למישהו פה, אני עשיתי להם ע

 כדי שתהיה טיפה רמה שאפשר לקרוא.

צריך למצוא עורך אחר, דרך קבלן, תעשו איזה חוזים שאתם רוצים, אבל בשום אופן לא לוותר על 

הכלי הזה, שמאפשר לנו לדעת, לתושבים לתת את האינפוט שלהם אל המועצה, או לדעת מה קורה  

 ה.  בכל המקומות, שזה לא רק מהמועצה החוצ

 

אני מסכימה לחלוטין. בכל החשיבה שלי, בכל אופן, שלנו, לגבי    גב' יפעת ליפנר: 

העיתון, אף פעם לא התייחסנו לעיתון, למרות שיכולנו, כביכול, כעיתון מטעם, כעיתון שמציג רק את  

לא  ... כי ידענו, במקרה כזה, אנחנו נצא מופסדים, אף אחד לא יקרא, זה מה שהמועצה רוצה להציג, ו

 יעניין. אתה לא תקרא לראות רק מה שהמועצה רוצה. 
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 נכון.    מר דני ברזילי: 

 

ברור שברגע שיש לנו ערבוב של פובליציסטיקה, וגם נושאים שהם   גב' יפעת ליפנר: 

יותר בוערים, שהתושבים מציגים. אין ספק, וזה הקו שאנחנו הולכים אליו, כלומר, כדי שהוא יהיה  

 רלוונטי. 

 

 ניר?   ה בן ארי: גב' רבק

 

 כן, רבקה.    מר ניר ים:

 

 אני דווקא רוצה לשבח את העבודה של יפעת. אני חושבת ש...   גב' רבקה בן ארי: 

 

 למה דווקא? מישהו...     מר דני ברזילי: 

 

לא, כולם למה זה לא ולמה זה לא. עכשיו, העבודה של יפעת נראית    גב' רבקה בן ארי: 

 ם אותה, מקשיבים לה, ואני חושבת שזה חשוב ומגיע לה מה שמגיע לה.  בשטח. רואים אותה, מביני

 

 תודה רבה.   גב' יפעת ליפנר: 

 

, לא שהיה  000משפט. לגבי ההכנסות, בגלל שזה ניר, ברשותך, חצי    מר דודי אלון:

עדיף לא לרשום, אבל עכשיו בלי ציניות, האם אין דרך שאנחנו יכולים לייצר הכנסות מעולם  

ת? לא יודע, שלטי חוצות, שלטים כאלה ואחרים ברחבי המועצה, כנסים כאלה ואחרים הדוברו

 שנעשים במסגרת לא יודע מה, וניקח חסויות. יש איזושהי חשיבה בכיוון?  

 

האמת, שזה דווקא משהו שגדי דווקא העלה בפניי, עלתה אפשרות   גב' יפעת ליפנר: 

רים, כלומר כאלה ... כמה זה ישנה סדרי עולם פה אולי בנושא של האפליקציה, לשלב פרסומים ובאנ
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 מבחינת ההכנסה? אני לא יודעת. אבל שווה, כן,  

 

 כל שקל שיכנס לך לטובת פעילות כזו או אחרת, הוא מבורך.    מר דודי אלון:

 

 זה לא מסחרי המועצה. זה לא עסק.   גב' כבי שקולניק: 

 

 הוספת סעיף אישור תב"רים לסדר היום. אישור 

 

 

חברים, אנחנו מתקרבים לארוחת הערב. אנחנו עוד לא קמים, יש לנו     ר ניר ים:מ

אני מבקש להביא להצבעה במליאה, אם אנחנו את הסשן של התב"רים. לפני שאנחנו נכנסים לזה, 

מצביעים היום על התב"רים, כיוון שהם לא הופיעו בסדר היום של המליאה. אז אני מבקש, מי שבעד  

יש הרבה מאוד תב"רים, הם לא עברו במליאה... רוב רובם של  פים האלה היום...להכניס את הסעי

 התב"רים הגיעו ישירות למליאה. 

 

 השאלה היא מה אומר הנוהל.    מר דודי אלון:

 

הנוהל לא מחייב, הנוהל כן מחייב שזה יהיה סעיף בסדר היום.    מר ניר ים:

 ומכיוון ש... 

 

 ,  תבדוק את זה   מר דודי אלון:

 

זה בדוק. חברים, אני מעלה להצבעה. מי בעד להצביע היום על סעיפי    מר ניר ים:

 התב"רים השונים, שירים את ידו? 

 

 רק על הדחופים.      מר אמיר פלג:
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על הדחופים. ומי נגד? ירים את ידו. התקבל ברוב קולות שאנחנו     מר ניר ים:

 נכנסים לסעיף הזה. 

 

 להוסיף את סעיף אישור התב"רים לסדר היום   : הוחלט ברוב קולותהחלטה

 

 

 כאמור, אני רק רוצה להגיד, אלה תב"רים, רק הדחופים.    מר ניר ים:

 

אבל כשיש הצבעה, תספור את הקולות, בפעם הקודמת הייתה הצבעה     מר אמיר פלג:

 ה... מאוד צמודה על הנושא של 

 

יר, בוא לא נזלזל, אפילו לא בי. לא, זה לא היה צמוד, אני יודע. אמ   מר ניר ים:

 אני יודע מה זה צמוד ומה זה לא, זה רחוק היה מלהיות צמוד. כבי, בבקשה.  

 

 תב"רים  אישור 

 

זה אחד התב"רים מבתי הספר היסודיים, אנחנו קיבלנו  - 1138תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

ה הנה היום, כי גם ככה הרשאה נוספת ממשרד החינוך, חשוב לי מאוד, באופן כללי, להביא את ז

הפרויקטים האלה הם במינוס, וכמה שהמינוס יהיה יותר קטן, עדיף מבחינת הביקורת. ובגלל  

שתב"רים עוד צפויים... צריכים ללכת מפה לאישור משרד הפנים, אז אי אפשר לדחות את זה, או 

 רצוי לא לדחות את זה. 

 4,412,608-הפעם הקודמת, ממפעל הפיס. ואלף ₪, שזה מ 238-ב 1138אז אנחנו מגדילים את תב"ר 

הרשאה של משרד החינוך. צריכה להגיע עוד הרשאה של תוספות, אבל היא כבר לא תגיע השנה, כי  

 אין תקציב במשרד החינוך.
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 כמה סך הכול היינו אמורים...?    גב' נעמי סלע:

 

 מיליון.   2/3-יגיע עוד כ  גב' כבי שקולניק: 

 

 הם ביחד.  שני   מר גדי ירקוני: 

 

 מיליון ₪ נוספים ממה שיש פה.  2.5לתב"ר הזה יגיעו בערך   גב' כבי שקולניק: 

 

 כבי, מה הכוונה לסדר גודל סופי מתוכנן?     גב' נעמי סלע:

 

זה אומר סך הכול הפרויקט המתוכנן, כפי שהוא נראה, ביום     מר ניר ים:

 אלף אלפי שקלים.   38זה  שהחלטנו להיכנס אליו.

 

 ? תודה. נגד? נמנעים? נגד אחד. 1138אוקיי, מי בעד הגדלת תב"ר   בי שקולניק: גב' כ

 

 . 1138: הוחלט ברוב קולות לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 )מדברים ביחד( 

 

... שוב, הרשאה נוספת של משרד החינוך. יש פה במקורות 668תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

מיליון ₪, אני מקווה שפחות. מי בעד   42ך לעלות עד המימון, את סך כל המקורות שמימנו, וזה צרי

 ?  668הגדלת תב"ר 

 

 ההגדלה נובעת מ?     גב' נעמי סלע:

 

 מתקציב נוסף של משרד החינוך. מי בעד? נגד? נמנעים? תודה.   גב' כבי שקולניק: 
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  668: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

אלף ₪. אנחנו מבקשים פה   89י בטיחות, עוד סימון כבישים והתקנ  גב' כבי שקולניק: 

  אלף ₪, זו הגדלה של משרד התחבורה? ₪80 ועוד  9000 -קצת הגדלה של המועצה, ב

 

 למה זה?   מר ספקטור שמואל: 

 

מה שעושים עם זה, זה מסמנים את הכבישים. כאילו, אם אתם    גב' כבי שקולניק: 

הספר, גם תמרורים, מחדשים את התמרורים, גם  רואים, גם בתוך היישובים שלנו, וגם סביב בתי 

ויקטור ויהושע ביחד, השנה עושים מזה פרויקט גדול,   שמים את הכבישים. זה תקציב שבדרך כלל...

 סביב גן באבשלום, של... 

 

בדרך כלל, כשנכנסים ליישובים, זה רק באזור של החינוך, לא    מר ספקטור שמואל: 

 נכנסים ממש לכל היישוב.  

 

 נכון, רק האזור שהמועצה אחראית עליו.    בי שקולניק: גב' כ

 

 מה עשו באבשלום, כבי?     גב' דנה אדמון: 

 

 סביב הגנים שם, עשו כביש חדש ו...   גב' כבי שקולניק: 

 

 כבי, אפשר להסביר את ה...   : אדוארד קוברסקימר 

 

 מעקות בטיחות.    גב' כבי שקולניק: 
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 רגע, דקה.    מר ניר ים:

 

התחלה חניה, לא מול השכונה.  דנה, זה שביל שצריך להיות במקור, ב  : ארד קוברסקיאדומר 

חניה של... זה המקור. לא היה כסף באותה שנה, עשו כניסה מהשכונה. עכשיו סוגרים את הכניסה  

 לשכונה, וכולם הולכים ברגל לגן. 

 

דום לבן,  מה שהוא מציע, זה לצבוע את המדרכות אצלו ביישוב בא   מר אלי אהרון: 

 לגבות חניה, ואחר כך עם זה לסמן.  

 

אני לא יודעת, דיברתם עם סימון ותב"רים וכו', אני רוצה שזה ירשם    גב' רבקה בן ארי: 

, אז אפשר לסמן שפה נוסעים לסופה, ופה  232באיזשהו מקום, שגם אם הפסיקו את העבודות של 

 ואין שילוט.  נוסעים לחולית. זה פשוט, השילוט בכביש הורידו אותו, 

 

הכבישים, הצירים המרכזיים, כמובן שהם לא   –תראו, קודם כל ככה    מר ניר ים:

 שייכים לרשות. יתרה מזאת, הרשות אפילו אסור לה לגעת בהם. 

 

 אז צריך לדאוג שזה יקרה.   גב' רבקה בן ארי: 

 

 בקשר עם זה, נכון. לתמרץ אותם, צריך לדאוג לזה, צריך להיות    מר ניר ים:

 להמריץ אותם, אבל צריך לזכור מה של מי.  

 

שאלה, הכבישים בין היישובים, הם תחת אחריות המועצה? או שזה    גב' נעמי סלע:

 גם... כי מה קורה כשכבישים משובשים, בורות בכבישים? 

 

 . 2021*  גב' רבקה בן ארי: 
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 תנו לרננה, היא תיתן פה...    מר ניר ים:

 

י אמר שנפגשנו עם הנציגים של נתי. בין היתר, יושב שם באופן  אז גד   גב' רננה גומא:

קפיצות שיש בכביש, גם העיקולים קבוע המנהל של האזור שלנו. ובהקשר של דרום המועצה, גם ה

שעשו... וגם השילוט, דיברנו איתו וזה מטופל. ואני חייבת להגיד שבפעמים הקודמות שאמרו לנו 

 מטופל, הם טיפלו. זאת אומרת, 

 

 אין שלט.   גב' רבקה בן ארי: 

 

 כשפנינו על דברים אחרים, כולל הרחבה של שוליים ש...    גב' רננה גומא:

 

 אין שלט.   גב' רבקה בן ארי: 

 

 מה?    גב' רננה גומא:

 

 אין שלט בסופה.    גב' רבקה בן ארי: 

 

ה, ייקח  אמרתי, אנחנו השבוע העלינו את זה ואני מקווה... אני מניח   גב' רננה גומא:

אולי עוד שבוע, אבל כשהוא אומר שהוא מטפל, בדרך כלל זה מטופל. לגבי הכבישים, יש לנו היום 

 מיפוי מאוד מסודר בכבישים... 

 

 רגע, רננה מדברת אבל.     גב' נעמי סלע:

 

ביצע עבורנו יואב מההנדסה מיפוי מאוד מאוד מסודר של כבישים    גב' רננה גומא:

שהו שיח עם נתי לגבי האפשרות להעביר בעלות אליהם, זו איזושהי פרוצדורה ללא אבא. יש לנו איז

פנימית של משרד התחבורה ונתי, שבמסגרתה מעבירים את הבעלות אליהם, ואז הכביש מחויב 
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 בתחזוקה מצידם. 

בואו תעבירו את כל   –אנחנו בשיח איתם על זה, אנחנו בהתחלה פנינו ליישוב אחד, ואז הם אמרו 

כל כך, דרך אגב, רוב הכבישים, הכניסות היום ליישובים ובין היישובים, הם כבישים אין  הכבישים.

של נתי. צריך להבין, שבסדרי העדיפות שלהם, זה לא תמיד נמצא. וגם אם הם רשמו את זה בתוכנית 

 העבודה שלהם, זה לא תמיד בסוף מתבצע. 

כמה שאנחנו כבר, באמת, מריצים, כל  יש כמה שאנחנו כבר באופן סיסטמטי חוזרים על התאורה... 

ישיבה עם נתי אנחנו מעלים את זה. בסופו של דבר, אני מניחה שנקבל את המענה. אנחנו לא  

, זה לצערי נכון גם ליתר 232ראשונים בסדר העדיפות, לצערי. זה נאמר כאן מאוד מסודר גם על 

, שיש לנו לא מעט בכיוון ההפוך, הכבישים שלנו, וחשוב לי עוד דבר להגיד לכם, כנציגי היישובים

נעמי כדאי לך להקשיב, שהכיוון ההפוך של הדבר הזה, לא באמת, כי זו אמירה מאוד משמעותית,  

, הכניסה לצוחר, לגוש  2310שהם דורשים מאיתנו להסדיר כניסות לא חוקיות, על הכביש של 

יר אותם, והתושבים עושים  והן לא חוקיות וצריך להסד מבטחים. יש אינסוף כניסות לא מוסדרות,

 דין לעצמם, ואנחנו בבעיה, כי לבוא ולבקש משהו וביד השנייה אנחנו לא... 

 

 למה זה לא מוסדר מול היישובים?    גב' דנה אדמון: 

 

 אנחנו מנסים, א' זה לא יישובים, זה התושבים, זה מאוד מורכב...     גב' רננה גומא:

 

 עם... עכשיו זה...  זה אותו סיפור שהיה   מר גדי ירקוני: 

 

 חברים, אוקיי, הבנו את הסעיף.    מר ניר ים:

 

 מי בעד אישור ההגדלה? תודה. נגד? נמנעים? משה... 1128  גב' כבי שקולניק: 

 

 . 1128: הוחלט ברוב קולות לאשר את הגדלת תב"ר החלטה
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בעד תב"ר  תוספת של משרד השיכון לתקציב. מי  –בני נצרים  – 1177  גב' כבי שקולניק: 

 ? תודה נגד? נמנעים? נגד. תודה.1177

 

 . 1177הוחלט ברוב קולות לאשר את הגדלת תב"ר  : החלטה

 

 שער חשמלי בעין השלושה, מימון משרד הביטחון.   – 1213תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 לא היה?     דובר:

 

מקומות אחרים.  היה, זה כל פעם היה בנירים, ובניר עוז ובכל פעם ב   גב' כבי שקולניק: 

 בעין השלושה עוד לא היה. מי בעד? תודה. נגד? נמנעים? תודה.

 

 . 1213הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר  : החלטה

 

טוב, פה אני רוצה טיפונת להסביר. אנחנו, בזמנו,  – 6688תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

אז, בזמנו, בתב"ר רק קיבלנו ממשרד הרווחה מיליון וחצי שקל לשיפוץ מבנה הרווחה. רשמנו 

היו בסימן שאלה. נכון לעכשיו, הם מסכימים לנו, מכיוון שברווחה הספיק לנו  300כי  1,200,000

מיליון ₪ והיו מקורות נוספים, אז הספיק מיליון ₪ ומשרד הרווחה אישר לנו להעביר חצי מיליון ₪  

כמו   אלף ₪,  200טנה של בתשושי נפש. אז מה שאני מביא פה, זה מצד אחד, במבנה הרווחה, הק

ובצד השני, בתב"ר של שיפוץ והרחבת נווה אשכול, תשושי  1,200,000שאמרתי, רשמנו בזמנו רק 

 נפש, הגדלה של חצי מיליון ₪.

אלף ₪, בתב"ר של שיפוץ נווה אשכול, שזה עוד נשאר משהקמנו  100-זהו, ויש פה קרנות מועצה ב

עד שהתב"רים לא נגמרים לגמרי, ואנחנו רואים איך הם   את התב"ר. אני בוחרת לא להוציא את זה,

 ? תודה, נגד? נמנעים?  688מסתיימים. אז מי בעד השינוי? הקטנת תב"ר 
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 .  688לאשר את הקטנת תב"ר   פה אחד: הוחלט החלטה

 

? הגדלה בחצי מיליון ₪? תשושי נפש? תודה, נגד? 676מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

   נמנעים? נגד אחד.

 

 .  676לאשר את הגדלת תב"ר   פה אחד: הוחלט החלטה

 

יחידות דיור במגן, משרד השיכון. מי בעד   16 -מרכיבי ביטחון לתב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 ? תודה, נגד? נמנעים? נגד אחד. 1214תב"ר 

 

 יחידות דיור במגן. 16-: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר מרכיבי ביטחון להחלטה

 

אנחנו הבאנו אותו פעם קודמת, אבל שכחנו אז להביא   – 1094תב"ר   ולניק: גב' כבי שק

אלף ₪, ואנחנו חשבנו שיש לנו מספיק כסף בתב"ר הזה מהמשרד לקבל את   300את המאצ'ינג. זה 

אלף ₪ מקרנות המועצה, שזה מאצ'ינג  90זה, והוא לא קיבל את זה. אז אנחנו צריכים להגדיל עוד, 

 ? תודה. נגד? נמנעים? תודה רבה. 1094התחבורה. אז מי בעד השינוי בתב"ר  אלף ₪ ממשרד 210של 

 

  1094לאשר את עדכון תב"ר   ברוב קולות: הוחלט החלטה

 

זה פה תב"ר שאנחנו סוגרים אותו בעצם, זה תכנון  – 1126תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

ור את זה, כמו שהסברתי  אלף ₪, אנחנו רוצים לסג 22מרכז המבקרים. היה שם גירעון בתב"ר של 

אלף ₪,  22בפעם הקודמת, למנוע כמה שאפשר את הערות הביקורת על חריגות בתב"רים. זה כולה 

 נראה לי... 

 

 זה גם ככה... טוב.     גב' נעמי סלע:
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 זה כסף שיצא, צריך להעביר אותו למקום אחר.     גב' רננה גומא:

 

? 1126יך שנראה לכם. מי בעד תב"ר אתם הבנתם אותי? תצביעו א  גב' כבי שקולניק: 

 , אוקיי, אז ברוב קולות הוחלט. 1,2,3,4אוקיי. מי נגד? 

 

 . 1126: הוחלט ברוב קולות לאשר את סגירת תב"ר החלטה

 

 דרך אגב, בתב"ר של נווה אשכול אני הצבעתי בעד עם כולם.   מר משה טל:

 

ז כמו שאמרת, פיצלנו את  חברים, כדי לשמור על ערנות וגם ... א   גב' רננה גומא:

 הישיבה הזאת לשתי ישיבות. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אני אתן לכם...  

 

 שאלות.    גב' דנה אדמון: 

 

לא. אתם יכולים אחד משתיים, אפשר לצאת לארוחת ערב עכשיו    גב' רננה גומא:

לשמוע אותי.  אופציה אחת היא לצאת לארוחת ערב, עשרים דקות, לחזור ולשמוע אותי אחריה. 

 אופציה שנייה, היא לשמוע אותי, ואז לצאת לאכול.  

 

 לא, לא.    גב' דנה אדמון: 

 

 יאללה, עשרים דקות חבר'ה, עשרים דקות חוזרים, לא חצי שעה.    מר גדי ירקוני: 

 ***הפסקה*** 

 

...בקשת התקציב, ואז נדהמתי לגלות שהייתי כל כך צנועה וביקשתי    גב' רננה גומא:

 , אז אני מתנצלת.  פחות
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אני אגיד כבר שמבחינתי, אנחנו הוצאנו מכאן את נושא הצמיחה הדמוגרפית, כי הוא יוצג לכם בנפרד 

העוגנים שגדי הגדיר, אז למרות שזו בישיבה הבאה ביום שני. מבחינתי, בגלל שהוא עלה כאחד 

רד, לחשוב על  החלטה שיושבת בתוך האגף שלי, אני חושבת שחשוב, לדעתי, להציג אותה בנפ

 צורית תציג את זה ביום שני. אז  הפעילות שלה בנפרד, להקדיש לה זמן ייעודי.

בגדול, מה שעשינו כאן, זה קצת רישאפלינג, דומה קצת למה שאילן עשה... אני, בשנה שעברה,  

עבדה אצלי רכזת שהייתה לוקחת, עובדת מועצה, לקחתי את הנושא של עסקים קטנים ויזמויות, 

למועצה, היא עובדת תחת האגף שלי, ובעצם הוצאתי אותה מהאגף שלי, העברנו אותה שהייתה 

 במרכז הקהילתי, לא חשוב תחת המועצה, אבל היא לא עובדת אצלי יותר.  

את דנית... והיא עובדת  ותחת זה הכנסתי רכזת תעסוקה, יזמויות של עסקים קטנים של מעברים. 

שכר. ולכן, אפשר לראות כאן את המעבר הזה. בעצם, ירד אצלי בחצי משרה, דרך פעולות ולא דרך 

 החלפנו אותו ב... פה תקן, לצורך העניין. פשוט הורדנו בן אדם, עובד שלי ו

המטרה הייתה, גם על הדרך אולי לחסוך קצת כסף, אבל בעיקר לטייב את השירות שאנחנו נותנים,  

השירותים האלה, ממילא הם  נים אתולעשות את החיבור הכול כך מתבקש למעברים. הם ממילא נות

הגוף שאמור, שיודע להגן ולתת מענה אזורי לנושא של עסקים ויזמויות, הוא הגוף שנמצא בקשר עם 

מעוף ועם משרד הכלכלה. אין שום היגיון שאנחנו נחזיק את זה בכפל תפקידים וכפל כובעים. ולכן,  

מרוצה. היא מחזיקה לנו את הפרויקט של  אני מאוד, אני חייבת להגיד על דנית, שאני מאוד מאוד 

 , ובאמת היא עושה עבודה מצוינת.  19נגב 

 

בעניין הזה, מתי זה עושה חבירה לרישוי עסקים וטיפול בעסקים    גב' דנה אדמון: 

 הקיימים? 

 

 לא השנה.    גב' רננה גומא:

 

 איפה? זה מתוכנן?     גב' דנה אדמון: 

 

בר כמה פעמים, הסיפור של רישוי עסקים הוא סיפור דנו בזה כאנחנו    גב' רננה גומא:
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שהוא, למרבה הצער, מורכב. הוא סיפור שצריך לתת לו, באמת, זה סוג אחר של כישורים, של מענים. 

הייתי אומרת הכישורים שנדרשים פה, הם כמעט הפוכים למה שנדרש מרכזת יזמויות ועסקים. כי  

יצירתית ולזה, הסיפור של כן? זקוקים למעוף, לחשיבה בעוד שרכזת יזמויות זקוקה, רכזת או רכז, 

ומאוד טכני. לי אין באגף שלי לתת את המענה הזה, ואם יוחלט  ירישוי עסקים הוא מאוד ביורוקראט

שמצרפים את זה, מאיזושהי סיבה, אז אני אצטרך לחשוב איך עושים את זה. אנחנו עובדים בתיאום  

 זאת אומרת, נניח,  מלא, 

 

 זה לא בשמת נותנת עכשיו?   בן ארי: גב' רבקה 

 

 מה?    גב' רננה גומא:

 

 בשמת עוסקת ברישוי עסקים.   גב' רבקה בן ארי: 

 

בשמת עוסקת בזה, כי היסטורית זה יושב שם. מדי פעם היא מציפה     גב' רננה גומא:

היה דיון על  רגע, אולי תיקחי את זה ממני? זה לא כיף לעסוק בזה. יתרה מזאת, ... –את זה ואומרת 

מלווה  שהיה האיש הרע, האיש הטוב וכן הלאה. רכז יזמויות עסקים,  בזמנו,  וועדה המקומיתב

 עסקים בהתהוות ובתהליכים, והוא האיש הטוב, ורישוי העסקים הוא הרבה פעמים... 

 

 רישוי עסקים יש...     גב' דנה אדמון: 

 

 ם או ביד אחת. זו שאלה אם עושים את זה בשתי ידיי   גב' רננה גומא:

 

 בינתיים רישוי עסקים הוא אצל בשמת, והיא מטפל בזה.    מר גדי ירקוני: 

 

 לרישוי עסקים יש שני צדדים, לא רק הצד הרע.     גב' דנה אדמון: 
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 ברור, ברור.     גב' רננה גומא:

 

 לא, לא, לא, בסדר.     מר גדי ירקוני: 

 

 בר כמה פעמים. כרגע זה שם, זה עלה לדיון כ   גב' רננה גומא:

 

 כמה זה מעסיק...     מר דודי אלון:

 

 בשמת תהיה, אני לא רוצה לדבר בשמה, זה מעסיק אותה לא מעט.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא מעט?   מר דודי אלון:

 

חבר'ה, היא תשמח לקבל... טוב, בואו נדבר איתה כשהיא תהיה, עזבו     מר גדי ירקוני: 

 את זה. 

 

 ק ארבעה ימים. בלעתי את השאלה חזרה.  נתאפ   מר דודי אלון:

 

תרשמו לכם את זה. אז זה בנושא של שינויים בשכר. השינויים של     גב' רננה גומא:

קהילתית, וכאן אנחנו בעצם ציבי שעוסק בהעצמה קהפעולות, נובעים בעיקר מהעברה של סעיף ת

מצעות תב"רים, פשוט כי  עושים את יוצאת מירב הפעילות שלנו. העברנו אותו בעצם, לעבודה, בא

שוב, כמו שהסברתי לכם, ליד התקציב הרגיל עובד התב"ר והסיפור הזה הוא סיפור של תקציב, 

 שאנחנו מקבלים אותו, ייעודי, לתוך הפעולות הספציפיות האלה. 

... הנושא של ההכנסות. ההכנסות, זאת ירידה צפויה בהכנסות לטובת תיירות, לטובת מפעלי תיירות  

 ן. אני הנחתי ש...  ומועדו

 

 קיבלתם כסף?    גב' נעמי סלע:
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לא. קיבלנו, בשנים קודמות קיבלנו כסף, גם ממשרד התיירות, גם    גב' רננה גומא:

ממשרד החקלאות. הנחת העבודה שלי היא שהשנה, סביב ה... אנחנו לא... אני כן אגיד בזהירות, אני 

 י, לפני חמש דקות. מבקשת, שפנינו ל... גדי תקשיב, כי זה ממש טר

פנינו למשרד ראש הממשלה בבקשה למצוא את הדרך שיעבירו לנו, בכל זאת, רק את ה... דרום 

מדובר  אדום, כי אחרת פשוט לא יהיה פסטיבל. הובטח לנו משם שזה בטיפול ושתמצא הדרך. 

 בסכומים קטנים, אבל לנו... 

 

   הוא יבטיח לך מה שאת רוצה, זה בסדר.   גב' נעמי סלע:

 

לא, זה לא ביבי. זה המצב כרגע, כרגע אני לא רוצה לבנות על הכנסות    גב' רננה גומא:

 שאני לא בטוחה בהן.  

 

 רננה, קיצרנו לך את התקציב והעלית את הזמן, יאללה.    מר גדי ירקוני: 

 

 להיפך, דווקא בגלל זה מגיע לי עוד זמן. זהו, אלה הדברים.    גב' רננה גומא:

 

 הצגה יפה ומפורטת.   : אווי בן יעקברוויטל דג'

 

 תודה.    גב' רננה גומא:

 

יש לי שאלה קטנה, אני פונה אלייך, כי את מריצה את כל המצגות    גב' נעמי סלע:

האלה. אתם עכשיו דיברתם ממש בגדול, על מה העשייה. אנחנו כנגד התקציב, כשנצטרך לאשר  

, בזה עמדתי כך 2019אלה היו היעדים שלי לשנת  – אותו, תהיה אופציה שכל אגף במועצה יבוא ויגיד

 וכך אחוזים, בזה עמדתי כך וכך אחוזים?  
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 יהיו.   2020לא, בסוף    מר גדי ירקוני: 

 

 זה כן עשיתי?    גב' נעמי סלע:

 

 , 2020לא, בסוף    מר גדי ירקוני: 

 

 אבל ככה אפשר יהיה לדעת איך אנחנו מתקדמים.     גב' נעמי סלע:

 

 בשביל זה אנחנו עושים תוכנית עבודה עכשיו כזאת.     ירקוני: מר גדי 

 

רצינו להגיש תראי, אני אגיד, שוב, בזהירות המתבקשת. אנחנו מאוד    גב' רננה גומא:

לכם טיוטה של חוברת, שבה יש את כל תוכניות העבודה שהזכרתי קודם, כל אגף, באמת, ישב ובנה  

 אנשים עשו עבודה.תוכנית מפורטת, לעילא ולעילא, באמת. 

יחד עם זאת, כרגע, זה נמצא פורמט שהוא פורמט אקסלי, הוא מאוד לא נוח ולא קריא. אין לי שום 

בעיה לשלוח לכם את חומר הגלם, להספיק לעשות את החוברת עד יום שני הבא, לא יהיה. התגובה 

  הייתה של...

 

 זו המהות של תקציב, לדעת אם אמרנו...     גב' נעמי סלע:

 

שוב, אנחנו ניסינו לבנות. באמת, שיהיה משוב בסוף התהליך הזה, יש    גב' רננה גומא:

בין איך שמוצגים   דיון וקשרהיא לאפשר הרבה מאוד למידה לעשות כאן, אבל המהות של הדבר הזה, 

האגפים, לבין הבקשות שלהם, לבין המטרות שלהם. בסוף, אני לא בטוחה שההתעסקות בסעיף קטן 

 הסיפור. אבל אני אומרת.... זה  2ב' 

 

 זה...    גב' נעמי סלע:
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 רגע, רגע, רגע, נעמי,     מר גדי ירקוני: 

 

אני מודה, הניסיון היה לייצר צמצום. הרדוקציה הייתה אמורה     גב' רננה גומא:

 לעזור לכם לשרוד את המהלך הזה. 

 

 אנחנו,    גב' דנה אדמון: 

 

 רגע, רגע. רגע. רננה, רגע, רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

שנייה, ביקשו ממני לבנות את הפורמט, ואני חשבתי שנכון לעשות     גב' רננה גומא:

 צמצום. 

 

 רננה, תני לי להסביר מה רצינו שתבני.    מר גדי ירקוני: 

 

 יאללה.    גב' רננה גומא:

 

גו , בונים מסגרת עבודה חדשה. היו פה המנהלים הצי2020 -אנחנו ב   מר גדי ירקוני: 

נראה באילו יעדים הם  2020, ובסוף 2020. במהלך 2020-לכם את האתגרים ואת המשימות שלהם ל

 עמדו, מה הם לא עמדו ולמה הם לא עמדו ומה הם כן עמדו, ומה זה.  

שבנו אותה אחרת לגמרי, בלי כזאת חוברת, ולשים אותה לכזאת חוברת   2019היום, לקחת את 

 הם, זה לא ייתן לנו...בשביל לראות את היעדים שעמדו ב

 

 אז איך עד עכשיו ידעתם איך מתנהלת כל מחלקה, אם היא...    גב' נעמי סלע:

 

 זה לא מה שאמרנו.     גב' רננה גומא:
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תקשיבי, לא זה מה שאמרתי, נעמי. אני אפילו לא בטוח שזאת    מר גדי ירקוני: 

שיטה הלא נכונה, אני מקווה שכן.  השיטה הנכונה. אמרנו שיכול להיות שבסוף השנה נחליט שזאת ה

עשינו שינוי השנה. אנחנו מציגים את תוכנית העבודה אחרת. כל ההצגה השנה היא אחרת, גם מה  

שהמנהלים הציגו, שיטת ההצגה שלהם הייתה אחרת, עם יעדים ומטרות אחרות, לא רק לגבי 

 תקציב, אנחנו רוצים לקשר את זה גם תקציב לחלק מהמשימות, לחלק. 

לך השנה, ולקראת סוף השנה, נהיה צריכים לראות, וזה גם לא בא ביחד. יש סיכום שנה ויש במה

 תחילת שנה. קשה מאוד, בדרך כלל עושים סיכום שנה כמה חודשים, אחרי שעושים תחילת שנה.  

 

גדי, אפשר אולי, עד יום שני, לפחות לשלוח לנו את היעדים והמטרות     מר אמיר פלג:

 של כל אחד? 

 

 ראיתם את זה לפני...     ר גדי ירקוני: מ

 

אין בעיה, אני בלחיצה שולחת לך את זה. באמת, הכול מרוכז, הכול    גב' רננה גומא:

 קיים. שום דבר פה לא סודי. 

 

 רגע, מה הקשר בין זה לאישור התקציב? אישור התקציב זה אישור...    גב' כבי שקולניק: 

 

 ות...  זה מורכב, עם המטר    מר אמיר פלג:

 

 זה צריך וזה נחוץ, אבל זה לא ...   גב' כבי שקולניק: 

 

 חבל שאת אומרת את זה.      מר אמיר פלג:

 

 למה חבל?   גב' כבי שקולניק: 
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 כי זה מראה על חוסר,      מר אמיר פלג:

 

... התקציב באיזשהו מקום? אני לא מבינה. על מה? על חוסר מה?   גב' כבי שקולניק: 

 של דבר, זה המספרים, זה הדו"ח...  התקציב, בסופו 

 

תקציב זה להגיד מה אתה צריך השנה, כמה זה יעלה לך, כמה זמן   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 ייקח לך לעשות את זה, ואז... 

 

 לא, לא, לא, זה מטרות, יעדים,   גב' כבי שקולניק: 

 

 אז זה... זו המטרה של ניר. כל תקציב...    מר אמיר פלג:

 ביחד(  )מדברים 

 

אני לא מזלזלת בניר, אבל את האישור שאנחנו צריכים לאשר עד סוף    גב' כבי שקולניק: 

 השנה, שמוגבל בזמן, זה אישור של כסף.  

 

 לפי מה את מצפה, כבי, שאני אאשר את המספרים?     גב' דנה אדמון: 

 

ארבע על פי כל מה ששמעת ביומיים האלה, אנחנו יושבים פה כבר   גב' כבי שקולניק: 

שעות, וישבנו עוד ארבע שעות ונשב עוד ארבע שעות. אפשר לשאול את המנהלים הכול. צריך להבין  

שרוב התקציב פה, הוא תקציב קשוח. הוא לא תקציב גמיש בכלל. הסעות את חייבת לעשות, אשפה 

ש  את חייבת לפנות? ועוד כהנה וכהנה. שכר את חייבת, וזה הזמן שלכם לשאול את כל השאלות שי

את המנהלים שיושבים פה. אבל בסופו של דבר, זה הנייר. על זה נצטרך להחליט. ואם מישהו  לכם, 

רוצה לשנות פה משהו, אז תגידו עכשיו, ונשנה. אבל בסופו של יום, נחליט על הפורמט הזה, לא על  

 משהו אחר. 
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ישיבה  חברים, תנו לי רגע להסביר לכם, את הפתיח שאמרתי לכם ב   גב' רננה גומא:

הקודמת. זה לא היה מזמן, אבל עברו המון שעות של מטחנה, אז אני סולחת. אני אזכיר לכם את מה 

שאמרתי בתחילת הישיבה הראשונה. אנחנו, השנה, מבקשים בסך הכול לעשות, באמת, זה מהלך של 

ודה. לעבור לתבנית אחרת של עבשינוי תפיסה ארגונית. שינוי שמחייב אנשים שעבדו במשך שנים, 

אני אמרתי אז, שהציפייה שלי, בסך הכול, אם נצליח לעמוד בזה, שתהיה כאן תוכנית עבודה 

מוסכמת, שיהיו לה מטרות ברורות שהסכמנו עליהן ביחד, ושיהיה תקציב מוסכם שמתחבר 

באיזשהו אופן, שאתם יכולים לראות את הקשר. לא רק שכתוב, לראות גם ולשמור את הקשר, בין  

 יציגו לכם, לבין מה שהם מבקשים תקציבית. מה שהמנהלים

אם נעמוד בזה, ובסוף תהיה חוברת יפה שתצא ותהיה שקופה מספיק, מבחינתי עמדנו ביעד, היא  

תהיה בתבנית אחידה, אחודה, כל המנהלים ישבו וחשבו על המטרות שלהם, מלמעלה למטה 

   ומלמטה למעלה, עשו את החיבורים המתבקשים, מי יותר ומי פחות.

אם נצליח להכניס את כל זה לתבנית אחת אחידה ואחודה, ואז דרך אגב, גם נוצרים אותם שיתופי  

פעולה, אמיר, שדיברת עליהם. כי פתאום אנחנו רואים את המטרות שעולות בכמה אגפים במקביל, 

וצר,  או פעילות שעולה, ואז מושיבים אותם ביחד, ועשינו את זה. אז אני אומרת, אז זה מבחינתי, הת

 ברור לגמרי שיש פה תהליך עבודה ולמידה. זה יהיה מעולה. 

 

 מה השאיפה לשנה הבאה?    גב' דנה אדמון: 

 

 אוקיי, רגע דנה, אני אגיד גם לשנה הבאה.     גב' רננה גומא:

 

 כי אז,    גב' דנה אדמון: 

 

דעת  תני לי לסיים את המשפט, תאמיני לי, את תדעי כל מה שאני יו   גב' רננה גומא:

 על זה, את תדעי.  

אמרתי גם, במסגרת המפגש הראשון, שאנחנו בונים, בגלל הזמנים, אנחנו בונים בדיעבד, גם כלי  

י במסגרת הפרקטיקום שלה, שיישם... ויהיה מעקב מאוד  מעקב ובקרה. מי שתבנה אותו זאת קרנ
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ה, כבר ההרגל של  מסודר, על הקשר בין תוכנית לביצוע. ובסופו של דבר, בשאיפה שלי בשנה הבא

המשותפת עם המליאה ועם לעבוד בתבנית, ושל לחשוב מטרות ויעדים, ושל לעשות את כל העבודה 

פורום... כל זה כבר יהיה מוטמע. יהיה לנו תהליך סדור שיתחיל מספיק מוקדם, ואז אפשר יהיה גם 

לסעיפי  לעשות את מה שאתם תראו באקסלים שאני אשלח לכם, את החיבור המלא בין מטרות

 התקציב.

השנה, הוא יהיה חלקי, אני אומרת את זה כבר. הוא יהיה חלקי, יש מקומות, אגפים, שבהם יותר  

הצליחו לעשות את זה, יש אגפים שפחות, יש מקומות שהצליחו רק להביא יעדים ומטרות, אבל לא  

,  90%, כבי אומרת הצליח עדיין להבין, איך בונים מלמטה את החיבור לתקציב. וגם, כמו שכבי אמרה

מהתקציב הנתון, הוא משהו שאי אפשר לשחק איתו.  70%זה לא כל כך משנה.  ,70%אני אומרת 

אחוזים, תלוי איזה אגף סוגרים. שוב, הוא לא רק שאי אפשר, יש בו יחסית  20/30/10-השפיל הוא ב

 מעט מקום ליצירתיות ולשינויים. זה לא אומר שלא צריך לעשות את זה.  

 

 רננה, מה שאלי אהרון דיבר על מדדי הצלחה, יהיה?     די אלון:מר דו

 

 כן, זה תהיה בקרה.    גב' רננה גומא:

 

 אני ביקשתי לשאול שאלה לפני זה.    מר דני ברזילי: 

 

 סליחה, אני פשוט מנסה לענות לשאלה הקודמת, דני, אתה צודק.    גב' רננה גומא:

 

 נכון, נכון,    מר דני ברזילי: 

 

 אתה פשוט מנומס.     ננה גומא:גב' ר

 

... יש לי זמן. חזרה  אני רוצה להוריד אתכם בחזרה לקרקע, אני אין לי   מר דני ברזילי: 

אסטרטגית. התקציב הכי גדול זה הפסטיבלים שמה. טיפה פירוט, מה אתם מתקצבים? האם זה  
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 ולך? טיפה. תלוי בכם? כי אני יודע רק על דרום אדום ועל אינדי, יש עוד? איפה זה ה

 

אלה, בגדול, שני הפסטיבלים. אנחנו בעצם סוג של... שלושת    גב' רננה גומא:

הפסטיבלים האלה, אנחנו בעצם סוג של צינור. אנחנו לא באמת משתתפים, אנחנו מקבלים הכנסות 

ומוציאים זה, במקומות שבהם אנחנו, כדי לקבל את התקבולים, זה משרדי ממשלה. הם לא יודעים  

 ד מול יזם פרטי.  לעבו

 

מה אחוז ההכנסות מתוך הפסטיבל הזה? מתוך המימון, מה האחוז    מר דני ברזילי: 

 של ההכנסה? 

 

זה משתנה. אני לא יודעת את המספר, זה משתנה. כי מצד אחד... זה    גב' רננה גומא:

ות אבטחה  עלויות שהולכות ומטפסות, בעיקר עלוימשתנה משנה לשנה ומפסטיבל לפסטיבל. יש לנו 

ושיטור, כל שנה, כל הזמן, כל פסטיבל רבים. אני יכולה להגיד שפסטיבל שושן שהיה אמור להיות 

אני לא עומד בזה. זה אני לא יכול, יש  –בחו"ל, בוטל בגלל הדבר הזה, העלות שהיזם פשוט אמר 

, אנחנו  גבול. גם ככה מקטרים על מחירים הכרטיסים. אז יש כאן שאלות שזה, אז אנחנו בגדול

 בסעיף הזה צינור. 

 

 כן, חברים?    מר ניר ים:

 

 פסטיבל גחליליות זה בחנוכה?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 שאלות נוספות? בקשות נוספות?    מר ניר ים:

 

 גחליליות, עכשיו, כן.     מר דודי אלון:

 

 זה בחנוכה?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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 לנו...  עכשיו, כן. זה ש   גב' רננה גומא:

 

 אוקיי. אנחנו נשוב וניפגש,    מר ניר ים:

 

 זה פסטיבל חנוכה.     גב' רננה גומא:

 

 , תודה רבה ולילה טוב.16:30 -חברים, נשוב וניפגש ביום שני ב   מר ניר ים:

  

 

 

 

 __________________ 
 גדי ירקוני

 המועצהיו"ר 

__________________ 
 ניר ים

 המועצה מנכ"ל
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