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שלום לכולם, ברוכים הבאים. אנחנו יושבים במקום שהוא טיפה     מר ניר ים:

זה שיש לנו  ,פרובלמטי מבחינת ההקלטה של המליאה ואחר כך התמלול שלה. מה שנשתדל לעשות

ני מיקרופונים ניידים. מה שלא ייקלט במיקרופון בספק אם ייכנס להקלטה, ואז יהיה קשה ש

לתמלל. אז מי שרוצה לדבר, וזה גם יעזור לנו לשמור על סדר הדוברים, מתבקש להגיד את השם שלו 

לפני הדברים ואז נוכל לשייך, אורן יוכל לשייך אחר כך את הדיבור לאדם. זה יעזור לנו. אז בואו  

נשתדל לשמור על הסדר. מי שרוצה לדבר ירים את היד, יקבל רשות דיבור, יקבל מיקרופון ויגיד את  

 שמו ואחר כך את מה שיש לו להגיד, כמובן לעניין ובקיצור. אנחנו נתחיל במידע של גדי. 

 

 . מידע .1

 

בר  מידע קצר, אני מבטיח. א', מי שחיכה שיהיה לי היום עונש, אז כ   מר גדי ירקוני: 

נסעתי לבאר שבע ובאמצע הדרך המזגן שלי הפסיק לעבוד. אז אפשר להירגע, אם  קיבלתי אותו. 

מישהו רצה להרביץ לי, אני קיבלתי את המכות שלי להיום. ועכשיו קצת מידע. אנחנו מיום ראשון 

במועצה בעצם סיימנו לעבוד במצב חירום של הקורונה ואנחנו בשגרת קורונה. עברנו, כמו שאתם  

ודעים, והיינו אתכם ביחד גם כן, תקופה מאוד מאתגרת. אין מה לחזור עליה עכשיו. אנחנו סיכמנו י

אותה ביום חמישי ועכשיו כל מנהל ומנהל, ומשה מורג בתור רמ"ד, מתעסק בסיכום של האירוע  

הזה. חשוב מאוד שיהיה לנו תיק מאוד מסודר לאירוע כזה יוצא דופן. שאם וכאשר הוא יחזור על  

צמו, או אירוע דומה, יהיה לנו מאיפה לקחת את הפק"ל עבודה, ולא צריך לבנות הכל מחדש. אנחנו ע

בעצם ביום ראשון, כמו שאמרתי, יום שני, חזרנו ללימודים מלאים. אני יכול להגיד שהלימודים,  

אני כמה שהם חזרו בהדרגה, הם חזרו בשקט מופתי ובהבנה, גם על ידי הצוות וגם על ידי הילדים. 

הסתובבתי, גם כשהיו עוד מעט ילדים, ואני אסתובב גם מחר. אבל גם בנושא של השמירה של 

ההיגיינה, גם בנושא של ההסעות שפחדנו, גם הנושא שחששנו איך כל ילד כל יום יביא את הצהרת  

הבריאות שלו, אני חייב להגיד שביום הראשון לא היו תקלות. ביום השני גם לא היו. ואני מעריך  

שאין תקלות עד היום. בגלל שאני לא שומע על משהו ספציפי שקורה בנושא הזה. וסך הכל אני רוצה  

להגיד פה באמת תודה למנהלות בתי הספר מכל המגזרים ולמורים, שחזרו לעבודה והצליחו להחזיר  

ה ומחזירים את הנערים שלנו והילדים שלנו והגננות שלנו והמטפלות וסייעות וכולן לעבודה סדיר
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והילדים חוזרים אט אט לשגרה עד החופש הגדול. שם גם כן נתארגן במיוחד גם לתוספת זמנים  

שירצו וגם לחופש בקייטנות כאלה ואחרות. אבל אני רוצה להגיד שהחזרה לעבודה בהחלט היתה,  

 מבחינת בתי הספר אצלנו, חלקה. 

חנו קוראים לו. מי שמוביל את  של שגרת הקורונה, כמו שאנ בנוסף לזה, אנחנו הקמנו צוות במועצה

הצוות זה ניר ורננה מהאסטרטגיה. הם עושים עכשיו את צורת העבודה, שתהיה במחלקות שונות 

יהיו בצוות. וכל מחלקה או אגף יהיה צריך להכין את הדברים שלו ליום שאחרי הקורונה, ולראות  

ן הקרוב, ואז גם לכל אגף  עכשיו מהם האתגרים שלנו בתקופה הקרובה. העבודה הזאת תסתיים בזמ

ואגף נראה מה הקשר בין מה שתכננו בהתחלת השנה לבין מה שבעצם אנחנו עכשיו אחרי השגרה של 

הקורונה. אנחנו גם מתכוננים אם יבוא גל  נוסף, שנוכל לעבור אותו פה. ואם יהיה בכל המדינה, אני  

פותחים עכשיו במבצעים.   שלנומקווה שלא יסגרו את כל המדינה כמו פעם שעברה. אנחנו לעסקים 

גם אנחנו בתור מועצה, אני מקווה שגם בפרסומים הרבים שהוצאנו בכלל לתושבי המועצה, לקנות 

כמה שיוצר מוצרים מהמועצה. אנחנו מצליחים לעשות את זה במועצה. אני יודע שחד משמעית 

ת במחירים בהוראות שלנו אנחנו מנסים לעשות את זה כמה שיותר. וכל מה שאפשר לקנו

נורמאליים, לא שפתאום המחיר לא נורמאלי, אנחנו קונים פה מהאזור. אני רוצה לסיכום הנושא  

הזה של הקורונה להגיד באמת תודה לכל הפעילויות שהיו שם ביישובים. הצוותים ביישובים  

תנו פעלו  שבלעדיהם לא היינו יכולים כל כך קשובים ביישובים והיישובים היו כל כך מיומנים ויחד אי

גם א' לשמור את השגרה של הקורונה ואת הבטיחות שלנו, את הביטחון הבריאותי שלנו, ומצד שני  

לעשות פעילויות שאפשר ואני חושב שבתקופה הזאת הוכחנו, גם המועצה וגם היישובים שאפשר 

את. זה להיות יצירתיים ואני רוצה להגיד דבר ראשון תודה רבה למנהלים שלנו, שעשו את העבודה הז

היה כל שרשרת מנהלי האגפים, נווה אשכול, המרכז הקהילתי וכולם. אין צל של ספק שהנושא  

העסקי יתחיל להעסיק אותנו קצת יותר ובנושא הזה אני מקווה שנצליח להיות יותר יצירתיים. אני  

משהו  מקווה שגם הנושא של קצת תיירות פנים יתפוס אותנו פה. גם זה אנחנו מנסים עכשיו לעשות 

 מיוחד עם התיירות שלנו. אני מקווה שזה יתפוס. אלו הדברים העיקריים בנושא הזה. 

קמה לנו ממשלה חדשה. לשמחתנו, בממשלה הזאת יש לפחות שלושה שחיים פה באזור. אני לא יודע  

יש לנו את הרב רפי פרץ, שהוא שר. קודם נתחיל משם, מהדרום. אחרי זה את  אם פעם היה דבר כזה. 

שוסטר ובסוף את אמיר פרץ. אני חושב שהשלושה האלה מעוטף עזה יתנו לנו, על אף הרוח הלא   אלון
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גבית שאנחנו קיבלנו, ובייחוד בגלל הקורונה, כן אפשרות לאתגרים גדולים ולדברים גדולים שרצינו 

ובהחלט הנושא אני חושב שהמהותי ביותר, בנושא החקלאות,   232פה לעשות באזור המועצה כמו 

המחיר שלהם. אני מקווה שזאת ההזדמנות. יש עוד הרבה  א הכפלת כמויות המים והוזלת הו

משימות רבות בפיתוח אחר. אבל אני חושב שזה, אם תשים את שתי מטרות העל שלי, אני חושב  

שאלו שתי מטרות העל שישנו פה את האזור. מבחינת אשכול, אחד זה באמת להכפיל את כמויות 

, לנסות ולקדם אותו ולהביא אותו לפחות 232את השפד"ן. והשני זה באמת את  המים ולהוזיל אותן,

 עד צומת מעון, ותכנון אולי בהמשך לקטע האחרון.  

אחרי זה יש לנו כמה שאילתות, ואנחנו ננסה לעשות סדר חדש. אמנם אני כתבתי אותם יחד עם יפעת  

ה תזכרי מי הולך לקרוא את זה, אז  וניר, אבל בגלל שכתבו אותם בכתב מחשב קטן, יפעת, פעם הבא

ביקשתי מניר שיעבור על זה, כי אני בקושי רואה אותו עם המשקפיים. אחרי זה נענה על שאילתות  

שיש פה לחלק מהחברים. אני מקווה שהשיטה החדשה הזאת תיתן יותר אמון ויותר תשובות  

 מעשיות למה שאתם שואלים. אז זהו לשלב זה.  

 

אחרי מה שאמר גדי לגבי תפקוד המועצה, אני חושב בסך הכל   טוב,  : מר מאיר יפרח

באמת עברנו תקופה גם עבודה טובה של המנהלים, ובכלל, גם התושבים שלנו. התמזל מזלנו שלא 

תפסה אותנו הקורונה. לא בנושא של העובדים הזרים ולא בנושא של התושבים. סך הכל אני חושב  

מסתובב, למה הוא עובד, למה הוא משווק, אז דווקא  ענף שקינאו בו, למה הוא שאם יש איזה 

הקורונה עשתה טובה. הקורונה הקרינה על החקלאות דברים טובים. אני חושב שהאזור עבר את 

המשבר הזה של הקורונה, מה שבדרך כלל בסבבים מלחמתיים היינו עוברים את זה מאוד קשה.  

צרת טרייה וזולה וטובה. וכמה חשוב  דווקא בסבב הזה מצאנו כמה חשוב האזור הזה באספקת תו

הנושא הזה של ביטחון המזון. כשהתפרע משרד החקלאות בקדנציה הזאת של אורי ובן אליהו,  

התפרעו בנושא של יבוא בצורה שהזיקה פה מאוד למשקים, הכריחה חלק מהמשקים לא לגדל  

ניסה של אלון אפילו  עגבניות, ששם היתה ההתפרעות הכי גדולה של רשתות השיווק. אני חושב שהכ

כבר התבטאה בזה היום, באחד הראיונות שלו, שההתפרעות הזו של היבוא והיחס לחקלאות צריך 

 מאוד להשתנות.  

בסך הכל היו גם מחירים טובים. אמנם השווקים הפתוחים, הכרמל ושווקים אחרים נסגרו, בגלל  
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את כל התוצרת. וגם במחירים בעיות הקורונה. אבל השוק הסיטונאי ורשתות השיווק כמעט משכו 

 טובים. ככה שאנחנו עוברים באמת תקופה טובה.  

חקלאים שניזוקו, לא כולם היה להם טוב. חלק מהענף היו לו בעיות בעיקר בגידולי ייצוא ובגידולי  

ירק. אני יודע למשל שבעין השלושה תיעדנו שטחים, אלי הוביל את כל המהלך הזה של כל תיעוד 

וארגון מגדלי ירקות. אני לא יודע אם נקבל מזה משהו,  ...מועצת הצמחים וה שטחים באמצעותה

אבל לפחות תיעדנו, גם לצרכי מס וגם שיהיה תיעוד. כנראה שהפיצוי של חקלאים שייפגעו, זה יילך  

לפי מחזורים ואני יודע שרואי החשבון אצל כל החקלאות מתארגנים להגשת החומר הזה. זה בערך 

 . 2020-ל  2018וי, בעיקר אובדן מחזורים בין יהיה המדד לפיצ

הדבר הכי חשוב שהיה פה גם, שהיה לנו כוח אדם. העובדים הזרים היו במשקים. לא נתנו להם  

לצאת. גם לא נתנו לאחרים להיכנס. ואני חושב שהיתה לזה משמעות מאוד גדולה להחזיק את 

ני מתאר לי מה שהיה פה מבחינת אובדן  עובדים יש פה באזור, ואם הם לא היו, א 2,500-המשקים. כ

 הכנסות מאוד גדולות.  

בשעה טובה גם הזדמן כל הנושא הזה, התפתח הנושא של המשלוחים עד הבית של ירקות ופירות. אז  

ו'. זאת אומרת זה לא  -הזדמן מזלנו ומצאנו יזם שפתח את שוק האיכרים מחדש, בימים ג', ד' וה' ו

רי צהריים. הגענו למסקנה שאם רוצים שהנושא הזה יהיה מקום  רק יום שישי או יום חמישי אח

לפיתרון של ירקות יותר בזול ממקומות אחרים, חשוב שיהיה רצף מיום שלישי, שאנשים יעשו את  

הקניות. אז תפרגנו. יש שם שני חבר'ה מהאזור. אחד מעין הבשור ואחד מדדלק, שעושים עבודה 

סבירים. אנחנו עוד נעבוד עליהם, להוריד למחירים סבירים.  טובה, מביאים איכויות טובות, מחירים

משרד החקלאות היה פה בביקורת מאוד נהנה. והוא ביקר שהמחירים קצת עדיין גבוהים. אנחנו  

 נעבוד על זה, כדי שנוכל לקבל את המשך התקציב של הפרויקט של שוק האיכרים. 

 

שרון קלדרון, פה בצד,  אני רוצה להכיר לכם אתבהמשך למידע,    מר ניר ים:

 נציגת קיבוץ סופה במליאה. ברוכה הבאה.  

 

   )מחוץ לסדר היום(. שאילתה של גב' סלע נעמי * 
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בקטע של השאילתות, באמת זו לא הכוונה שאנחנו נקרא אותם    מר ניר ים:

יש פה מספר שאלות.  מהדף. אבל בגלל כמו שאתם רואים, בעיות ארגוניות, ככה זה יצא הפעם. 

שלא הוצג מבנה תפקודי של המועצה בשגרה, כמו גם שאלה הראשונה של נעמי סלע, בעניין זה ה

בחירום. נעמי רוצה לדעת אם יש שוני תקציבי בין שגרה לחירום. אז ככה. המבנה הארגוני של 

המועצה אושר בתחילת השנה, במליאה הראשונה של השנה הזו. המבנה הארגוני, כפי שאושר, וגם  

רום מופיעים באתר המועצה. צריך להיכנס. אם הייתי זוכר את הלינק בראש הייתי  המבנה בחי

אומר. אבל בגדול, כל מי שייכנס לאתר המועצה, ימצא את שני המבנים הארגונים מעודכנים לגמרי. 

נכון שהמבנה בחירום לא אושר במליאה. ויכול להיות שנכון לעשות את זה. עד היום לא עשינו את  

 זה. 

קציבים, אז אנחנו לא משנים את התקציבים. בחירום ובשגרה. אבל אנחנו כן ערים למצבים  לגבי ת

שמחייבים תקציבים נוספים, הפחתות או הקטנות ואז אנחנו מביאים אותם בצורה פרטנית  

בגדול אנחנו לא משנים תקציבים ללא אישור המליאה. וככל הנדרש, ונקודתית לאישור המליאה. 

הקודמת, שהבאנו תקציבים לקורונה לאישור, בין אם תקציב הפעלה למערך  כמו שראינו במליאה

   –שלנו ובין אם תקציב 

 

 זה היה בדיעבד.    :גב' נעמי סלע

 

כי, כי יצאה סיטואציה. אבל זה עדיין הגיע לאישור המליאה. לפעמים     מר ניר ים:

ד הזה יוצר. כמו למשל  כן, לפעמים עושים משהו בדיעבד. תיכף תראו עוד כמה בעיות שהבדיעב

בסעיפים הבאים שתראו שהחלטות שקיבלנו במליאה בזום הם, בואו נגיד ככה, הם בספק תקפות. 

ולכן אנחנו נתבקש לבוא ולאשר אותן מחדש. נגיע לזה. לגבי שאלותיו של אמיר. ארבע שאלות. קצת 

ר את העניין, הנוהל  ובשביל להסבייותר ממה שנכון לעשות. אבל ננסה לענות על ארבעת השאלות. 

 מאפשר שתי שאלות טובות וענייניות ללא דיון בעקבות התשובות.  

 

  -א', ... שתי שאלות. אבל לגבי הקצאות ... הראיתי לך כבר    :מר אמיר פלג
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 כן, כן, בוא, אני זורם איתך. אנחנו לא בויכוח.     מר ניר ים:

 

דאי לדעת שאחרי שאת מקבלת  לא, לא, אני רק אגיד שגם לנעמי כ   :מר אמיר פלג

 תשובה לשאילתה יש לך מעל לדקה לענות, אם את רוצה לענות. ולשאול שאלה נוספת. או להוסיף.  

 

 אוקיי. נעמי, אני יכול להתקדם או שאת רוצה לנצל את הזכות?    מר ניר ים:

 

אני שמחה שזה נמצא באתר, המבנה הארגוני. אבל להזכירכם,     :גב' נעמי סלע

הארגוני שהוצג לנו היה מבני. לא היה שם פירוט תפקידים. היה שם רק איזשהו שלד לאגפים.  המבנה

חלקם אושרו, חלקם לא. ומאז לא המשכנו, לא התקדמנו. זאת אומרת זה נשאר ברמת השלד. היו  

שם מקומות לשינויים שגם הוסכמו שיהיו שינויים. השינויים לא הובאו אחר כך. הבעיה שלי שכל  

ש שינויים, יש מסקנות, מגיעים להחלטות, מאשרים, לא מאשרים, זה נשאר שם. זה  הזמן י

 מתמסמס. אנחנו לא מתקדמים עם זה הלאה. לא מאשרים ולא מתקדמים עם הנושאים הבאים.  

 

אז ככה. הובאה הצעה למבנה ארגוני לאישור המליאה. עברנו עליה.    מר ניר ים:

שלד באמת של תפקידים, של פונקציות, למי הם מחוברים,  תמיד מבנה ארגוני נראה כמו איזשהו 

 לאיזה אגף הם מתכנסים. מלמעלה, מלמטה. הכל מפורט שם. אז את ההצעה הזאת הבאנו למליאה.  

 

 זה לא הובא לאישור.     :גב' נעמי סלע

 

רגע, רגע. את ההצעה הזאת הבאנו בצורה הכי מסודרת בעולם    מר ניר ים:

אה העירה מספר הערות. כל ההערות שהמליאה העירה, והיא קיבלה עליהם  לאישור המליאה. המלי

 החלטה שהן צריכות להיות, שמשהו צריך להיות שונה ממה שהוצג, התקבלה על זה החלטה. 

 

 ... השארנו את זה שם.     :גב' נעמי סלע
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לא, לא. דוגמה, התקבלה החלטה וההחלטה יושמה. והיום המבנה     מר ניר ים:

שמוצג באתר הוא מבנה ארגוני שהוא למעשה תוצאה של ההצעה ששונתה, עם סדרה קטנה   הארגוני

של החלטות שהתקבלו במליאה. כמו דוגמה, היתה מחשבה והיתה הצעה לפתוח אגף לגיוס כספים.  

והמליאה באה ואמרה האגף לא נראה לה נכון. זה צריך להיות מחלקה. והיא צריכה לשבת מתחת 

והיום כשמישהו יפתח את המבנה הארגוני, יראה  קבלה החלטה, בסדר גמור. לאגף מנכ"ל. אז הת

אותו דבר, היה דיון לגבי הרב. והכל יושם. ואם  שקיימת מחלקה לגיוס כספים, מתחת לאגף המנכ"ל. 

תסתכלי על המבנה הארגוני ותגיעי למסקנה שיש שם משהו שלא תואם את החלטות המליאה, אנחנו 

 נשמח לבדוק. 

 

כדי לא להגיע למצב כזה, צריך אחרי שיישמנו את כל ההחלטות     :מי סלעגב' נע

 האלה, להביא את זה לאישור רשמי. זה מתבקש.  

 

 )מחוץ לסדר היום(. * שאילתה של מר אמיר פלג 

 

אוקיי. ככה. לשאלותיו של אמיר. כיצד מתבטאת החלטתה של     מר ניר ים:

, בתקציב  2020סדר ראש העדיפויות לשנת התקציב מליאת המועצה לשים את נושא איכות הסביבה ב

אז ככה. נושא איכות הסביבה נמצא בסדר עדיפויות מרכזי המועצה ובמבנה הארגוני שמוצג למועצה. 

של הנהלת המועצה, בהובלה משותפת של ראש המועצה, סגן ראש המועצה, מנכ"ל ומנהלת אגף 

ם מבניים. השנה בוצעו שינויים מבניים בתוך  איכות הסביבה. זה מחולק למספר סעיפי משנה. שינויי

האגף. הוחלף מנהל התברואה, ניתנה תוספת כוח אדם משמעותית עם מינוי תפקיד חדש. רכז איכות  

סביבה. בחור בשם תומר, שנותן מענה מתוגבר בתחום הפיקוח וקידום פתרונות לפסולת חקלאית  

לנושא הגזם. הצוות מורכב מהנהלת  במועצה. גזם חקלאי. הוקם צוות מיוחד לקידום פיתרון

המועצה וחקלאים במועצה, במטרה להאיץ פתרון ביניים ופתרון קצה, לאחד האתגרים הגדולים של 

 המועצה, שזה הגזם החקלאי. 

של שירותי המועצה, ובראשם תחום איכות הסביבה, הוקם מוקד  מוקד אשכול, כחלק משיפור כולל 

. השירות כולל מעקב אחר ביצוע וטיפול של האגף  24/7ושבים חדש למועצה, הנותן מענה לפניות ת
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הרלוונטי, למרכז את הנושאים העולים מהשטח לצורך המשך טיפול ופיתרון ממוקד. אגף איכות 

 הסביבה פועל בשיתוף פעולה הדוק עם המוקד.  

ק אחר  חינוך סביבתי. השנה יועד תקציב ייחודי לנושא חינוך סביבתי. חלקו להכנת תוכניות וחל

שקל.  150,000לקידום פרויקטים, לקידום מודעות ומעורבות בתחום איכות הסביבה. בסך הכל 

מושלם בימים אלו. יובא להנהלת המועצה והוועדה לאיכות הסביבה וממנו ייגזרו הפרויקטים,  

בשיתוף האגפים, מחלקות נוספות במועצה כגון מרכז קהילתי, בריאות, חינוך, דוברות והסברה.  

יין הסברה, כחלק מקידום כולל של נושא איכות הסביבה הוכן קמפיין הסברה מועצתי. הקמפיין  קמפ

לא יצא לפועל עד כה, בשל משבר הקורונה ששינה את סדר היום. ומעבר לנוהל חירום. הקמפיין עובר  

 התאמות בימים אלה בתקופה הנוכחית ואמור לעלות לאוויר בימים הקרובים. 

תוספת תקציבית לאגף למכלול נושאים כמו חינוך סביבתי, פיקוח, וטרינריה,  תקציב. השנה ניתנה 

 זאת לצד תקציב ממשלתי רחב היקף שהמועצה גייסה לקידום הפיתרון לגזם חקלאי. 

שאלה שנייה. מה הצעדים שמתכנן ראש המועצה לנקוט מבחינה תקציבית וארגונית על מנת להוביל  

 ביבה.  לשיפור בתפקודו של האגף לאיכות הס

תשובה: לצד השינוי המבני, המועצה לקחה שירותיו של איש מקצוע, יועץ ארגוני, המתמחה בליווי 

ארגונים גדולים ורשויות מקומיות כדי לבחון את מערך האגף ולאתר מוקדים הזקוקים לחיזוק או  

ודשים שינוי, כדי להיטיב את מכלול השירותים הניזונים על ידי האגף. התהליך החל ויימשך בח

הקרובים. בנוסף, עם יציאתם לגמלאות של שני עובדים מרכזיים באגף, וטרינארית ותברואה, נוצרה 

 הזדמנות ליצירת שינוי חדשנות בתחומים אלה, שמיושמת בעצם הימים האלה. 

מהם הכשלים המרכזיים של האגף? אנחנו לא מקבלים את הקביעה שיש כשלים באגף. האגף 

כבים וייחודיים למועצה כשלנו. ובראשם פסולת חקלאית, שעד היום לא  מתמודד עם אתגרים מור 

השכילה המדינה לייצר לה מענה הולם. אתגר הזבובים שנמצא על סדר היום המועצתי ותופעת  

 כלבים משוטטים, כל הנושאים נמצאים בטיפול הדוק. 

 

 איך בטיפול הדוק? כל המרפסות ...    : גב' רבקה בן ארי

 

 דווקא הייתי מצפה מכיסופים שיהיו בשקט.     : מר גדי ירקוני
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 למה?   : גב' רבקה בן ארי

 

בגלל שאם הרפת שלכם מפזרת זבל חי בשדות ולא מצניעה אותו,     מר גדי ירקוני: 

 ואנחנו באים ונותנים לכם קנסות, 

 

  גדי, מה שאתה אומר זה בדוק?  : גב' רבקה בן ארי

 

 ת מרכז המשק ומנהל הרפת ומנהל הגדה שלכם.  כן. כן. תשאלי גם א   מר גדי ירקוני: 

 

 זאת תשובה נקודתית. וזה לענות למה )מדברים ביחד(    :מר אמיר פלג

 

גדי, דקה. תן לי לסיים, ואחר כך יש זמן. אמרנו, אין דיון אבל אמיר     מר ניר ים:

מו האגף כן יש לו את האפשרות לשאול ולענות בקצרה. מהם מדדי ההצלחה והכישלון שקבע לעצ

 ? תשובה: המועצה התחייבה להציג סט מדדי הצלחה, שתהיה 2020בקשר לאגף ותפקודו לשנת 

צמודה לתוכנית תקציבית לשנה זו עקב משבר הקורונה, בשינו מהותי בסדר היום של המועצה. הדבר  

. טרם בוצע. חשוב לציין כי עד היום לא פעלה המועצה במסגרת תוכנית עבודה הכוללת מדדי הצלחה

והמועצה מקבלת את החשיבות והיעילות במתכונת זו. ותפעל ליישום בשנת התקציב, אם לא הזו, אז 

בשנת התקציב הבאה. לצד זאת חשוב לציין כי מרבית האגפים והמחלקות הכינו סט מדדי הצלחה  

מחלקית, כולל האגף לאיכות הסביבה ואין כל מניעה להציגם למליאה.  -בתוכנית העבודה האגפית 

 שה, אמיר.  בבק

 

א', תודה רבה על התשובות, כמובן. זה לא מובן מאליו. נקווה שעכשיו    :מר אמיר פלג

זה יתחיל להיות יותר מובן מאליו. אבל שני דברים. א', האמירה שאין כשלים באגף היא אמירה 

 מאוד בעייתית. אם אתם לא מזהים כשלים,  
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 יומרנית.    :גב' מזל ערוסי

 

יומרנית, וגם לא יקרה. כי אם אתם לא מזהים כשלים, שאני חושב     :מר אמיר פלג

שהוועדה לאיכות הסביבה זיהתה והתריעה עליהם מאז שאני לפחות בוועדה, הוועדה החדשה  

הוקמה לפני שנה וחצי, יש כשלים. אם לא מזהים אותם, איך אפשר לתקן? אז אם מתעלמים  

אפשר לתקן את הכשלים? כשרבקה אומרת   מהמציאות, מציירים אותה בצורה ורודה, אז איך

  –שהמרפסת שלה מלאה זבובים, אם ... הרפתן של כיסופים 

 

 היא סתם אמרה את זה. זה לא נכון.    : מר מאיר יפרח

 

 רבקה אמרה את זה כרגע.     :מר אמיר פלג

 

 היית שם?   : גב' רבקה בן ארי

 

 בים אצלך?  לא הבנתי. לא נכון, רבקה? לא היו זבו   :מר אמיר פלג

 

 כן.   : גב' רבקה בן ארי

 

 אבל זה בגלל הרפת.    : מר מאיר יפרח

 

פונג. זה הדקה  -זה עדיין לא אומר שזה לא טופל. מאיר, זה לא פינג   :מר אמיר פלג

שלי לענות. אם אין לך  תשובות טובות, גם עדיף שלא תענה, כי זה לא מוסיף לכבוד. זאת אומרת אם 

 מעל חמש, שש שנים, את הסמכויות על זה חראי על זה וקיבל אין לך תשובות כמי שא

 

 התשובות שקיבלת לא מספיקות?   : מר מאיר יפרח
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מעל חמש, שש שנים. אלו הסמכויות שלך. ואתה לא עונה תשובות    :מר אמיר פלג

טובות. כי מה לעשות? עובדה שהמליאה שמה את זה בראש סדר העדיפויות שלה, זו עובדה. עובדה 

נחנו כורעים תחת נטל הזבובים, ואפשר לשאול את האנשים פה מהפתחה וממקומות נוספים. שא

עובדה היא שיודעים שהזבובים, אמנם אין פתרון קסם, אבל כן אפשר לנתב יותר טוב. ואם אתם 

שואלים אותי מה הכשל, ולא סתם מליאת המועצה לפני כשנה החליטה משום מה אגף אחד לא  

למנהלת האגף, כי גם המליאה המכובדת הזו הרגישה שיש שם איזה כשל   להעלות את המשכורת

שבגללו לא ראוי להעלות את המשכורת. ואתם לא יכולים להמשיך לקבור את הראש בחול. יש פה  

בעיה ניהולית. שלושתכם אנשי ניהול, שניהלו כמה דברים בחייהם. יש פה בעיה ניהולית. ואתם 

ומר כרגע מה לעשות, כי זה לא תפקידי. זה תפקידכם. אבל להגיד צריכים להבין את זה. אני לא א

 שאין כשלים זה אומר שאתם לא מבצעים את תפקידכם. רק שנייה, ניר. עוד דבר אחד. 

לגבי מדדי הצלחה וכישלון, אני חושב שזה לא נכון. יש לנו פה ידע על בעיות קשות של זבובים, על 

חרי דוחות ולוודא שאכן נעשה פיקוח. ואם אתם רוצים  בעיות קשות של שריפות ואפשר לעקוב א

מימון לא פה, כי היא היתה השבוע לשאול אותי מה אחד הכשלים המרכזיים, וחבל מאוד שיהודית 

זה העדר ניהול של הפיקוח. זה פיקוח בעייתי שלא מגיע בפגישה ביבול. אחד הכשלים המרכזיים 

. ולפעמים נותן ולפעמים לא ולפעמים מתעלם. ובסוף  בזמן ולא מאתר מוקדים בזמן ולא נותן קנסות

 התושב שלנו לא יכול לשבת במרפסת. 

אז אין לי בעיה שתגידו שיש פה תהליך ארוך והבאתם יועץ, שזה באמת אני חושב נהדר. אבל להגיד 

 שאין פה כשלים, זה הופך את זה כבר לכישלון שלכם. תודה. 

 

. תראה, כשלים, אתגרים, הרבה מזה זה  רק תשובה בכל זאת קצרה   מר ניר ים:

טרמינולוגיה, מצד אחד. ומצד שני, כשלים זה דבר שהוא מדיד. צריך למדוד אותו ביחס למצבים 

כשל. וגם פה זה בעייתי, כי יש מי שיראה בשני זבובים במרחב המועצה כשל. ויש  -אחרים, שהם אל 

צב שלא נמצא בכל מקום אחר בעולם'. זאת  מי שיבוא ויגיד 'שני זבובים במרחב המועצה זה עדיין המ

אומרת הדברים הם לא חדים, הדברים הם לא חלקים. מצד שני, ועדת איכות הסביבה בהחלט 

מוזמנת לבוא ולתת להנהלת המועצה את אותה סדרת כשלים בצורה ברורה, מוסדרת. וכאמור, 

 יפים לסדר היום. תינתן התייחסות. אנחנו לא פותחים את זה לדיון. ואנחנו עוברים לסע
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באמת. אני כבר אמרתי  ניר, לגבי העניין הזה אני רוצה להגיד משהו.    : מר אלי אהרון

את זה פעם לך, כיו"ר ועדת איכות הסביבה. השאלות האלה שאתה שואל כרגע, שאלת כללית,  

קיבלת תשובות כלליות. מה אני מצפה ממך? שאת השאלות האלה אתה תשאל במסגרת הוועדה,  

ן את האנשים הרלוונטיים. כי הנושא הוא מאוד מאוד חשוב. אי אפשר לענות עליו ככה בכללי. תזמ

תגבשו עמדה במסגרת הוועדה. תכינו תוכנית על פי הממצאים שלכם. תכינו תוכנית מוצעת, צמודת  

כל תוכנית שתביאו,  תקציב, תביאו אותה אלינו למליאה. בשביל מה עכשיו כל הזה? אני אומר כרגע ש

אני חושב תקבל פה, כי באמת יש לא מעט בעיות בזה. תביאו אותה אולי לא כולה, אבל חלקה הגדול 

לפה ואנחנו נקבל החלטות עליה. דרך אגב, מעת לעת, יש לנו אישורי תקציב נוסף שנכנס וכו'. זאת  

ם  הזדמנות. תביאו תוכנית מסודרת. למה לך להתווכח איתם? תגיעו למסקנות במסגרת הוועדה. א

 אתם רוצים לקבל נתונים, תזמנו אותם. תזמן את בושמת אליך. שהיא תיתן לך תשובה. 

 

 השאלה אם תפקיד הוועדה זה להביא הצעות.      :דובר

 

תפקידה כן, להביא הצעות, מסקנות, המלצות. המלצות למליאה.     : מר אלי אהרון

 המליאה צריכה להביא. )מדברים ביחד(  

 

י. חברים, בואו. אני אנסה לסכם את זה בצורה כזאת, תודה, אל   מר ניר ים:

 ברשותכם. אני מתחבר דווקא למה שאלי אומר. אני אומר הוועדה תפקידה לשבת, לדון, 

 

  -בטח שאתה מתחבר. אבל כשבאנו    :מר אמיר פלג

 

 תנו לי, אנחנו לא בויכוח. לא, אני אגיד מה ההבדל.     מר ניר ים:

 

היינו בפגישה, הבאנו לראש המועצה שלוש החלטות מאוד בינואר    :מר אמיר פלג

 ברורות, הוא פסל אותן על הסף. 
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חברים, אני אפילו שומר מה שנקרא את הזכות לא לענות וזה בסדר    מר ניר ים:

 ואנחנו מתקדמים. זה לא יביא אותנו לשום מקום.  

 

 (.  zoom-)מליאה ב 6.4.20מיום  3אישור פרוטוקול מליאה מס' . 2

 

 הסעיף הראשון על סדר היום, אישור פרוטוקול המליאה,    מר ניר ים:

 

 מה עם השאילתה שלי?     :מר אלון דודי

 

השאילתה שלך עוד בעריכה. א'. ב', קיבלת עליה תשובה בכתב מראש     מר ניר ים:

 המועצה. בכתב. אני קראתי. הלאה. 

 

 נשלח?   זה יגיע לי למענה של המייל? זה כבר   :מר אלון דודי

 

כן. אבל לא חשוב. נציף את זה. ואם עדיין רלוונטי, יש עוד מליאות     מר ניר ים:

 בהמשך הדרך והכל בסדר. 

 

 זה לא היה בשאילתה רשמית?    :מר אלון דודי

 

לא, לא, זו לא שאילתה רשמית. כי זו היתה בקשה להביא את זה     מר ניר ים:

 לדיון בהנהלה.  

 

 לא, אתה מתבלבל.  לא,    :מר אלון דודי
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אז יכול להיות. בוא, תעיר את עיני. לא בהזדמנות הזאת, והכל בסדר.     מר ניר ים:

. זה מופיע  6.4.2020-הלאה. אנחנו עוברים, ברשותכם, לאישור פרוטוקול למליאה שעשינו בזום ב

 ואילך. אם יש למישהו יש הערות לפרוטוקול, נשמח לשמוע.   2מעמוד 

 

 אמרתם שצריך לחדש את ההחלטות, לא?     : מר אלי אהרון

 

 תיכף אני אדבר על זה.     מר ניר ים:

 

שלא היתה  בדיוק. יש לי בעיה לגבי כל הישיבה שהיתה בזום, מכיוון    :גב' נעמי סלע

באמת פשוט דיבור לכל נציג והיתה בעיה וכן ספירת ידיים, לא ספירת ידיים, היה צורך, אם כבר, אז  

אז למעשה כל הישיבה הזו ... כל ההחלטות שהתקבלו י לכל נציג, וזה לא נעשה. לעשות אישור טלפונ

 שם הן לא רלוונטיות.  

 

 זה לא נכון.    מר ניר ים:

 

 אם אתה לא יכול, אתה יכול לקבוע מי בעד ומי נגד, זה בעייתי.    :גב' נעמי סלע

 

ראויה לכל  זה לא נכון מצד אחד. זאת אומרת ישיבת המליאה הזאת   מר ניר ים:

דבר ועניין. היא אגב מוקלטת. כל אחד יכול לצפות בהקלטה שלה ולראות בדיוק את כמויות הידיים  

שהורמו בכל סעיף בשלב ההחלטות. ולא תימצא סתירה בין החלטה, כפי שהיא רשומה בפרוטוקול 

ז כל מי  עכשיו לבין מה שנעשה בשטח, באחריות שלי. אבל כיוון שזה דבר שאפשר לבדוק אותו, א

שיש לו ספק, מוזמן לעשות את הבדיקה. זה מצד אחד. ישיבה ראויה לכל דבר ועניין. הנקודה היא  

שהגוף היחידי במדינת ישראל שלא היה סגור על הנושא הזה, מה לעשות, זה משרד הפנים. יפה.  

ו מליאה  במשרד הפנים, בדיעבד, ואחרי שרוב רובן של הרשויות במדינת ישראל עשו ישיבות מועצה א

משרד הפנים קיבל החלטה ואמר, גם לאור איזשהי פסיקה בבית משפט בפתח תקווה בכלל,  בזום, 

בנושא אחר לחלוטין, קיבל החלטה שאם ההחלטה לא התקבלה פה אחד, אז ההחלטה הזאת  
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מבחינתו לא עברה. עכשיו אנחנו עומדים לקבל את ההחלטות האלה. לא פה אחד, אלא ברוב רגיל,  

שר. ואנחנו נגיע לזה. אבל לפני זה, אני מבקש לאשר את פרוטוקול המליאה שנעשה בזום.  אם זה אפ

 זה ההליך ובואו ניצמד אליו. 

 

 איך אפשר לאשר את הפרוטוקול ואחר כך החלטות, לא הבנתי?   : גב' דנה אדמון אדרי

 

  -זה לא קשור    מר ניר ים:

 

   -פרוטוקול אבל ההחלטות לא קשורות ל  : גב' דנה אדמון אדרי

 

זה לא קשור אחד לשני. לא רק. ההחלטות, נכון, אנחנו נאשר אותן    מר ניר ים:

 בנפרד. אבל הפרוטוקול, כפי שהוא, הוא פרוטוקול. הוא לא כולל רק את ההחלטות. 

 

 תהפוך. יותר הגיוני.  מה אכפת לך להפוך את הסדר?    : מר דני ברזילי

 

 . zoom-שנעשתה ב  3/2020מס' שרור החלטות שהתקבלו במליאה . א3

 

תודה, סבבה. זה בסדר גמור. אז אנחנו ניצמד להצעתו של דני. ואני    מר ניר ים:

.  7, שזה אשרור ההחלטות. ההחלטות האלה רשומות בעמוד מס' 4לוקח ברשותכם את סעיף מס' 

שה  מהראשונה עד האחרונה. אני מקווה שקראתם אותן. אני חושב, אם יש למישהו הערה בבק

, עד להחלטה האחרונה,  21שיגיד, על מי מההחלטות שרשומות. מהחלטה ראשונה שמספרה 

 . אם למישהו יש הערה על אחת מההחלטות האלה, בבקשה שיעיר. 29שמספרה 

 

. מדברת על קבלת הלוואה. ויכול  24אני רוצה להעיר על החלטה    :מר יובל בר

 דיון על הלוואה שנוגעת לחלוציות? להיות שאני טועה, תקנו אותי. היה בזום איזה 
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 מיליון,  4כן, כן. זה בפנים.    מר ניר ים:

 

אבל לא מוזכר פה במילה אפילו, זה לא מזוכר גם בפרוטוקול ולא    :מר יובל בר

מוזכר גם בהחלטות. לא יודע אם זה צריך להיות מוזכר בהחלטות, אבל זה היה אחד הדברים  

 העיקריים שדיברנו עליהם. 

 

הלוואה. ... של הבריכה הופיע  קבלת וגם  ...... רק כתב"ר על הבריכה  : ב' כבי שקולניקג

 פעמיים. 

 

 לא, לא, אבל בהחלטה עצמה, ניר, כתוב במפורש למה זה מיועד.     :דובר

 

בהחלטה עצמה כתוב שמליאת המועצה מאשרת ברוב קולות קבלת    מר ניר ים:

)מדברים ביחד( עכשיו אני מקריא ואני  רות לקיחת ההלוואה. מליון בלי שיפורטו מט 4הלוואה בסך 

אומר שהפרוטוקול יתוקן. ולכן גם כשאני אומר הפרוטוקול יתוקן, וזאת מבחינתי החלטה, נעמי, אז  

אני לא אביא את הפרוטוקול הזה עוד פעם לאישור. הוא יתוקן, הוא יתויק ככה. ומי שיחזור ויקרא  

 2.5( 1יתווסף משפט אחד או שניים שמסביר שמטרות ההלוואה הם יראה שלסעיף הזה של הלוואה 

מיליון שקל למטרת בריכה בחלוציות. אז זה   1.5-מיליון שקל למטרות של פרויקטים סולאריים ו

אם אין הערות, אז מה שאני הייתי מבקש זה להצביע על הכל יתווסף להחלטה. מה עוד, חברים? 

החלטה לחוד. מישהו מתנגד לפרוצדורה? אם לא, אז בבקשה. מי  ביחד, ולראות כאילו הצבענו על כל 

. מי שמאשר ירים את ידו.  7מאשר את אשרור ההחלטות של המליאה שנעשתה בזום? כל הדף עמ' 

 תודה. מי נגד? שניים בלבד. ההחלטות אושרו.  

 

-שנעשתה ב 3/2020: הוחלט ברוב קולות לאשרר את ההחלטות שהתקבלו במליאה מס' החלטה

Zoom . 
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 המשך הדיון  – (zoom-)מליאה ב 6.4.20מיום  3אישור פרוטוקול מליאה מס' . 2

 

 מכאן אני חוזר ברוורס לאישור כל הפרוטוקול.     מר ניר ים:

 

 יש גם נמנעים. כדאי לציין.    :גב' מזל ערוסי

 

ילו  לא מתנגדים ולא נמנעים. לא מצוין. אפלא מציינים גם ככה.   : גב' דנה אדמון אדרי

   -שביקשתי לפרוטוקול 

 

נכון, נכון. כי אין בזה צורך. אלא אם כן הדברים באמת עומדים על    מר ניר ים:

חודו של. כל עוד אנחנו רחוקים מחודו של אז זה פשוט מיותר. נמצא דברים אחרים להשחית עליהם  

ל כמובן גם דברים הלאה. בבקשה, למישהו יש משהו להעיר על אותו פרוטוקול, שהוא כולאת זמננו. 

. בבקשה, הערות  6, זה מסתיים לדעתי בעמוד 2נוספים לריכוז ההחלטות? זה מתחיל בעמוד 

לפרוטוקול הזה. חוץ מאשר ההערה שתירשם ותתוקן לגבי מטרות ההלוואה שלקחנו ושאישרנו  

התקבל   . ספרתי. מי נגד?20לקחת. אם אין, אז בבקשה, מי מאשר את הפרוטוקול הזה, ירים את ידו. 

 ללא מתנגדים. ככה קוראים לזה. 

 

 (.  zoom-)מליאה ב 6.4.20מיום  3פרוטוקול מליאה מס' לאשר את   פה אחד: הוחלט החלטה

 

 . חילופין במליאה. 4

 

אנחנו עוברים לסעיף הבא שהוא חילופין במליאה. אין מה להגיד על    מר ניר ים:

 חילופין, כי אף אחד לא מתחלף. 
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 ם.  . ועדים מקומיי5

 

זה ועדים מקומיים. גם שרון וגם שלי, שרון  6מה שכן יש בסעיף מס'    מר ניר ים:

מסופה ושלי מניר יצחק, אושרו במליאה שעשינו בזום. אפילו אז שלי הופיעה בזום, אבל שרון לא  

 הופיעה בזום. לא הוזמנה. אבל שתיהן אושרו. והן נמצאות בפרוטוקול הזה.  

או לשנים   2020על סדרה של יישובים שמבקשים אישור לתקציב לשנת למעשה מדבר  8עמוד מס' 

אחרות. תיכף אני אקרא אותן. לכל בקשה לאישור תקציב כזה גם מצורפת בקשה להאצלת סמכויות. 

גם תקציב   2020כידוע אין תקציב ללא האצלת סמכויות. אז הרשימה היא שאבשלום מבקש לשנת 

, סכום של  2019-כויות. בני נצרים מבקש לשנה הקודמת, לשקל וגם מבקש האצלת סמ 382,000של 

, והאצלת סמכויות  508את אותו סכום,  2020-כולל האצלת סמכויות. בני נצרים מבקש ל 508,000

  445,000 2020שקל והאצלת סמכויות. נווה מבקש לשנת  450,000 2019נווה מבקש לשנת . 2020לשנת 

שקל והאצלת סמכויות וסופה מבקש  670,000 2020שנת שקל והאצלת סמכויות. ניר עוז מבקש ל

 391,069וזה בסדר,  2019, אבל עכשיו הוא חזר עם 2020, שימו לב שכבר אישרנו לו את 2019לשנת 

 שקלים כולל האצלת סמכויות. אז אלה היישובים שאנחנו מתבקשים לאשר להם את התקציב.  

 

? למשל שדה ניצן, שדה  2019הגישו גם יישובים שאין כלום, לא   : גב' דנה אדמון אדרי

 אברהם, עמיעוז.  

 

   -תראי, אין לי תשובה סגורה לעניין הזה. אני יודע    מר ניר ים:

 

 לא הגישו? יכול להיות? 2019גם את של   : גב' דנה אדמון אדרי

 

 בואי נגיד ככה. . 2019-לא, כרגע לא חיפשתי מה הם עשו ב   מר ניר ים:

 

 . 2017   מר גדי ירקוני: 
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זה הולך ככה. רק אתן מילה, אם כבר נגענו בזה, אני אתן מילה ככה    מר ניר ים:

לסדר לנו טיפה את הראש. יישוב חייב לבקש מהמועצה אישור תקציב. אישור תקציב, כמו שאמרתי,  

מותנה בהאצלת סמכויות. התקציב ניתן לטובת הסמכויות שהואצלו ליישוב. היישוב מתבקש, עד 

קטובר, לפני שהשנה מתחילה, להביא את התקציב לאישור. מעבר לזה הוא מתחיל לאחר. חודש או

ויש איזשהם כללי פעולה לאישור שמחייבים אותו כל עוד אין לו תקציב מאושר. אבל היישובים כמו  

שהם, מה שנקרא בזמנם מביאים את הבקשות ואנחנו לא אוכפים את העניין הזה וגם אין לנו סמכות  

הנושא הזה. אז זו הרשימה של אותם יישובים שנזכרו קצת מאוחר. אבל יש כאלה שעוד   אכיפה על

 עוד הערות? לא התעוררו, כמו שאתם רואים. אנחנו מקווים שזה יקרה בקרוב. 

 

אני רוצה להגיד משפט. נציגים של כל היישובים יושבים פה וצריך    : גב' כבי שקולניק

ט שלנו בביקורת. זה אינטרס גם שלנו וגם שלכם כחברי לדעת שהדבר הזה זו הערה בדוח המפור

מליאה שיהיו כמה שפחות הערות בדוחות שלנו. זאת אומרת כל אחד רואה פה איזה יישוב לא הגיש.  

. לגשת למזכירות של היישוב ולדאוג שאישור התקציב של היישוב מן הסתםולפי דעתי גם אותה ... 

 יגיע למועצה. 

 

י שנתיים החלטנו על איזשהי סנקציה. למה לא ממשיכים?  לפנ   : מר דני ברזילי

 )מדברים ביחד(  

 

 אין מה לחלק, אין תמריץ, הכל בסדר.    מר ניר ים:

 

 לעשות תב"ר. תב"ר אחד לנושא הזה וכולם יגישו בזמן.    :מר יובל בר

 

 .  לא נעים לי להגיד לך, אבל מחר יש לי ישיבה להחזיר את הכסף הזה   מר גדי ירקוני: 

 

טוב, חברים. מי שבעד לאשר ליישובים, לאותה רשימת יישובים, את    מר ניר ים:

. מי  30. כמעט כמספר חברי המליאה, 29התקציב ואת האצלת הסמכויות, בבקשה תרימו את היד. 
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 נגד? אין מתנגדים. זה התקבל ללא התנגדות.  

 

לפי הרשימה ואת האצלת   תקציבי הוועדים ליישובים: הוחלט ללא מתנגדים לאשר את החלטה

 הסמכויות. 

 

 . אישור תב"רים. 6

 

 ועכשיו סוף סוף אני מזמין את כבי לתפוס את מקומי.    מר ניר ים:

 

לפני כן אני רוצה להגיד שתי מילים. אני רוצה להגיד תודה רבה על   : גב' כבי שקולניק

זה ראוי, זה יפה. זה  הצורה שבה הוגשו התב"רים בפעם הזאת. אני אומרת לשניכם תודה רבה. 

קריא, זה ברור, זה עם מידע. זה מופיע בהגדלה, סך הכל התב"ר. ערב טוב לכולם. סליחה שאני  

מדברת אתכם ביחד, אבל צריך להתקדם. אני באמת רוצה לפרגן פה לניר. החידוש הזה שעשינו זה  

לכם הערות לפורמט,  היה על פי בקשה של ניר ואני מקווה שהפורמט היה מספיק ברור ובהיר. אם יש

אם אתם רוצים נתונים נוספים, אחרים, או משהו מהסוג הזה אז תגידו לנו ונשנה על פי מה  

שמתאים. מכיוון שאני מניחה שהחברים קראו את ההסברים וגם ראו את ההרשאות, אז אפשר 

  להצבעה. אם יש שאלות, אז בבקשה, אנחנו כמובן נצביע על כל תב"ר ותב"ר בנפרד.לעבור 

, כרם שלום, בינוי כיתת גן חדשה. כמו שהוסבר, חלק מההגדלה היא עדיין מקרנות 1202אז תב"ר 

המועצה אבל אנחנו מניחים, א', שתקציב משרד החינוך יגדל, וב' שתהיה לנו תרומה לטובת העניין  

 הזה. 

 

 כמה ילדים יש שם בכרם שלום?    :גב' מזל ערוסי

 

ת השאלה הזאת ואמרו לי שילדי כרם שלום לומדים אני שאלתי א  : גב' כבי שקולניק

היום בסופה. יש להם גן בסופה. יש שם מספיק ילדים. הם קלטו שם הרבה אוכלוסיה דתית ויש שם  
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 מספיק ילדים בגיל. אני לא יודעת להגיד את המספר. 

 

 מי שאישר את הגן הזה זה משרד החינוך.     מר גדי ירקוני: 

 

של גן? כי אם אתה עובר על כל התב"רים, הצדקה לקיומו  יש כאן   :גב' מזל ערוסי

 אתה רואה כל כך הרבה גנים, שזה באמת. הלוואי והיה כל כך ילודה.  

 

חלק זה תכנון. רובם זה תכנון. רובם זה מעונות תכנון, שעוד ייקח     מר גדי ירקוני: 

 הרבה זמן, אם אני זוכר את הרשימה נכון.  

 

ה לקיומו של גן שמספר התלמידים שמאפשר תקן מלא? אם  יש הצדק   :גב' מזל ערוסי

 אין מספר ילדים מספיק, אז יהיה ... אבל לא יהיה תקן. 

 

תראו, אני רוצה להגיד משהו על כרם שלום בנושא הזה. צריך לזכור     מר גדי ירקוני: 

ת, אז איפה כרם שלום יושבת. אם רוצים לפתח את כרם שלום ורוצים להעביר לשם משפחות צעירו

   -צריכים שיהיה שם גן. בדרך כלל ההורים רוצים 

 

  -לא, אני לא מתנגדת. אני רק רוצה    :גב' מזל ערוסי

 

ובגלל זה המשרד, לא סתם, השר בעצמו נתן הוראה למנכ"ל לדאוג     מר גדי ירקוני: 

 11-ש שם כשיהיה שם גן כבר לפני שנה. לפי דעתי, אבי עוד מעט ייכנס, אבל אם אני זוכר נכון, י

זה המינימום, אני לא זוכר את המספר המדויק. כיתה אחת זה מה שצריכים שם   11ילדים בגיל הגן. 

 גן אצלם. הם מאוד רוצים גן ... לפחות, על מנת שיהיה 

 

 וברגע שמשרד החינוך אישר את זה אז, זה עובר מבחנים די רבים.    : גב' כבי שקולניק
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 המועצה.  גם תקצוב של    :גב' מזל ערוסי

 

 כן, נכון. אבל משרד החינוך בוחן את הדברים.    : גב' כבי שקולניק

 

 התקצוב הוא זמני.     מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו מקווים שהוא זמני. רובו זמני.   : גב' כבי שקולניק

 

טוב, שנדע לנצל את זה גם לזכויות נוספות של תושבים אחרים     :גב' מזל ערוסי

 גם להם. והמבין יבין.   שרוצים מסגרות מתאימות

 

 ברוב קולות אושר.   ? תודה. נגד? נמנעים?1202מי בעד תב"ר   : גב' כבי שקולניק

 

 .  1202: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

. זו הרחבת הישיבה בנווה. סוף סוף בשעה טובה, אחרי  1030תב"ר   : גב' כבי שקולניק

, קיבלנו את ההרשאה ממשרד החינוך. היא עדיין לא  שנתיים, אחרי שכבר לומדים במבנים האלה

? 1030מושלמת אבל היא די גדולה וכמובן שהכספים האלה חוזרים מיד לקרנות. מי בעד תב"ר 

 תודה. נגד? נמנעים? תודה. 

 

 .  1030: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 ד? נמנעים? תודה. תו דבר. זה האולפנא. מי בעד? תודה. נגאו 1031  : גב' כבי שקולניק

 

 .  1031: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה
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, חיזוק החוסם האזרחי. המשרד להגנת הסביבה. מיועד  1239תב"ר   : גב' כבי שקולניק

לא, בהתחלה חשבנו שזה בניין  בעיקר לפינוי פסולת, לפי תוכנית עבודה שתוחלט ותוגש למליאה. 

 ואחר כך ראינו שזו פסולת כללית. 

 

 יש כבר תוכנית.    : מאיר יפרחמר 

 

 תבוא לידיעת המליאה, לא לאישור. )מדברים ביחד(    : גב' כבי שקולניק

 

... אם היא תגיע למליאה. מוציאים אותו לביצוע. מוציאים, עוד לא     מר גדי ירקוני: 

 הוציאו. 

 

 אבל אמרנו שזה יעבור גם בוועדה, שנדע מה עושים.     :מר יובל בר

 

  רוצים לחכות בוועדה עד שמוציאים?   י: מר גדי ירקונ

 

 זה יגיע בדיעבד.      :דוברת

 

זה לוקח זמן. מי   1,332,000גם אם זה יגיע בדיעבד, בשביל להוציא   : גב' כבי שקולניק

 ?  1239בעד תב"ר 

 

  -בתנאי שיהיה רשום. זה מגיע כפוף   : גב' דנה אדמון אדרי

 

 לוועדת איכות הסביבה.   בכפוף להגעת התוכנית  : גב' כבי שקולניק

 

 אם אפשר לרשום, אני אשמח להצביע.   : גב' דנה אדמון אדרי
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? תודה. נגד? 1239לא למליאה, לוועדת איכות הסביבה. מי בעד תב"ר   : גב' כבי שקולניק

 נמנעים? 

 

 , בכפוף להבאת התוכנית לוועדה לאיכות הסביבה.   1239לאשר את תב"ר   : הוחלט פה אחדהחלטה

 

. בי"ס יסודי. קיבלנו הרשאה נוספת. אני מניחה שהיא לא  1138תב"ר   : כבי שקולניקגב' 

אחרונה. אנחנו כל הזמן מקבלים עוד ועוד הרשאות ממשרד החינוך. הבינוי הסתיים שם, ואנחנו 

 ? 1138עומדים להגיש חשבון סופי. זהו. מי בעד תב"ר 

 

 רדים?  רגע, אפשר פירוט מה ...  מכל המש   :גב' נעמי סלע

 

 מיליון,  16. התב"ר הזה מורכב ככה. יש לו  14, עמוד 1138תב"ר   : גב' כבי שקולניק

 

 הכל ברור, כן.      :דובר

 

 668תב"ר צריך לדעת שמפעל הפיס זה בעצם חלק ממשרד החינוך.   : גב' כבי שקולניק

 אותו דבר. התקבלה הרשאה נוספת. 

 

   רגע, לא הספקנו להצביע.  : גב' מירב ברקאי

 

? תודה. נגד? נמנעים?  1138לא הצבענו, סליחה. מי בעד הגדלת תב"ר   : גב' כבי שקולניק

 תודה. 

 

 .  1138תב"ר הגדלת : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה
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, זה בדיוק אותו סיפור. אצלנו זה מחולק לשני תב"רים. מי 668תב"ר   : גב' כבי שקולניק

 תודה רבה.  ? תודה. נגד? נמנעים?668בעד הגדלת תב"ר 

 

 .  668: הוחלט פה אחד  לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

. כמו שאתם רואים, אנחנו עוסקים כל הזמן באיגום 571תב"ר   : גב' כבי שקולניק

וכל פעם שיש מקור גדול אנחנו מביאים אותו. אז פה אנחנו הפעם קיבלנו הרשאה ממשרד משאבים. 

מיליון  1שאנחנו מחכים לחתימות. זה מקרן היסוד, זה  . יש עוד שני מקורות1,110,000השיכון של 

. זהו, בינתיים אנחנו לא מחזירים את הקרנות אבל אני 214,000דולר ומחטיבה להתיישבות עוד 

 ? תודה. נגד? נמנעים? תודה.  571מניחה שבסוף זה יוחזר. מי בעד הגדלת תב"ר 

 

 .  571: הוחלט פה אחד  לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

יחידות. זה תב"ר של משרד השיכון,   93, עבודות פיתוח 1238תב"ר   : ' כבי שקולניקגב

של היישוב. מימון משרד השיכון, בשלב הזה. מי בעד? תודה. נגד? נמנעים? בעבודה, כבר עוד מעט  

 אוקיי, זהו. תודה רבה לכולם.גומרים. 

 

 .   1238: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 לוועדות המועצה.  . בחירת נציגים7

 

, נציגים לוועדות. זה  8טוב, חזרנו לסדר היום. אנחנו בסעיף מס'    מר ניר ים:

. אני רק רוצה לעדכן במשהו. קודם כל להסביר את העניין ואחר כך לעדכן.  26נמצא בעמוד מס' 

ה  בהנהלת המועצה הציגו את עצמם רותם ודני. לוועדה החקלאית הציע את עצמו בר חפץ. לוועד



 אזורית אשכולמועצה 
 18.05.2020שני   מיום, מליאהישיבת 

 

 29 
 

החקלאית על משבצת החלוציות הציעו את עצמם ידידיה וצפניה. צפניה ביקש להסיר את מועמדותו  

 ונשארו עם ידידיה. ולוועדת המלגות ביקשה דנה אדמון. אז אם יש הערות או שאלות? 

 

אני חוזרת לתכתובת מייל שלנו בנושא נציג יישוב קהילתי להנהלת     :גב' נעמי סלע

)מדברים ביחד( השאלה שלי, זה לא בדיוק שאלה, זה אה. ואנחנו עדיין לא ... המועצה, שאושר במלי

יותר עניין של השגה. כי אנחנו דיברנו לא פעם שיהיה נציג נוסף בהנהלה ליישוב קהילתי. זה משהו  

 שאושר לא פעם אחת ולא פעמיים ברוב קולות במליאה. הגיע הזמן להכניס נציג נוסף. 

 

ת שהנושא הזה לא חדש לי. הבקשה ידועה. לא ברמה  כן. האמ   מר ניר ים:

הפורמאלית, אבל ברמת הדיבור. שמעתי את זה יותר מפעם אחת. אבל בעוונותי, אני לא זוכר שזה  

 עלה לדיון. 

 

 הישיבה בחדר הביטחון אושרה שם ברוב קולות.     :גב' נעמי סלע

 

 . בעוונותי אני לא זוכר שזה התקבל ברוב קולות   מר ניר ים:

 

 אז אפשר לבדוק.     :גב' נעמי סלע

 

 אפשר לבדוק. ייבדק. זה ייבדק.    מר ניר ים:

 

 אגב, בישיבה שהיינו שם לא היה תמלול. כי היינו במצב, סליחה?   :גב' נעמי סלע

 אנחנו אישרנו ברוב קולות את הנושא הזה, גדי.  

 

או שמשהו עולה  תראו, עוד פעם. ואני בדרך כלל לא, בעניין הזה,   מר ניר ים:

 לדיון, מוחלט ואנחנו רושמים את זה. זה לא זכור לי. עוד פעם אני אומר.  
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כל האנשים פה, הנציגים פה, כולם היו, כולם היו  מה זה לא זכור?   :גב' נעמי סלע

 נוכחים. 

 

נכון, אבל תראי, יש פה גם ספקולציות. יש גם מי שיבוא ויגיד    מר ניר ים:

רגע, תיכף תראי, נגיע לוועדת חינוך תראי. יש גם מי שיבוא ויגיד שבוועדת שהתקבלו החלטות, 

החינוך התקבלו החלטות, כמו למשל שאין משבצות לפי סוגי יישובים. אז כל אחד והדימיון שלו, זה  

 מצוין, מצוין.   בסדר. אני טוען, שה, שה, שה. דקה. )מדברים ביחד(

 

 רה ... אנשים זוכרים. גדי, מירב דיב    :דובר

 

אני מבקש לדחות את זה לישיבה הבאה. אני לא בטוח. תקשיבו למה.    מר גדי ירקוני: 

אני מבקש ברשותכם. על אף שאני מקבל את זה שהמליאה הצביעה. לא בטוח שלמליאה יש סמכות  

 להחליט מי יהיה בהנהלה. 

 

 תגיד 'אני חושב אחרת ממה שהחלטתם'. ...    : גב' דנה אדמון אדרי

 

  נבדוק את זה. אולי נבדוק את זה לישיבה הבאה?   די ירקוני: מר ג

 

 אין לך איך לבדוק. כי לא הקלטתם את הישיבה הזאת.   : גב' דנה אדמון אדרי

 

 תקשיבי, לא. אני מקבל את מה שאתם אומרים.     מר גדי ירקוני: 

 

  ...כדאי לך ש   :גב' נעמי סלע

 

בואו, תקשיבו. אני אומר עוד פעם. אני  טוב, חברים. )מדברים ביחד(   מר ניר ים:

חוזר ואומר. יש פה שלושה דברים. לפחות שניים מהם ראויים. ואני חושב שגם השלישי ראוי. הדבר  
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הראשון הראוי שיש בקשה כזאת. פעם אחת. הדבר השני שראוי זה שראש המועצה רוצה לעשות את 

אולי הוא ראוי, שאני עבדתכם הנאמן לא  הבדיקה שלו ולבוא עם הדעה שלו לדיון. והדבר השלישי ש

זוכר הצבעה ולא זוכר החלטה. אז אוקיי, עכשיו לצורך הדבר הזה, אני מציע שנירגע קצת. נחשוב, 

 נביא את הדבר הזה בכל מקרה. ואנחנו נביא אותו לדיון נוסף. 

 

אני מקבל את עמדתכם שהיתה החלטה. אוקיי? היתה החלטה. לא,    מר גדי ירקוני: 

אנשים שאומרים יש, היתה החלטה. אני מבקש   39מקבל. מותר שניר לא זוכר ואני יש פה  אני

 לדחות את זה. בגלל שתקשיבו טוב למה שאני אומר.  מהמליאה

 

לראות איך אני משית את ההחלטה שלי על הציבור הזה, כי אני חושב   : גב' דנה אדמון אדרי

 אחרת מכם. אז אחפש טיעון שיצדיק אותי.  

 

 לא, יכול להיות שאני אגיד לכם שאני בעד. אין בעיה, בסדר.    גדי ירקוני: מר 

 

אתם לפעמים רוצים לבדוק בפרוצדורה. גם לי מותר לבדוק    מר גדי ירקוני: 

  פרוצדורה. נכון?

 

   -כן, זה נכון. השאלה מתי אנחנו סוגרים   : גב' דנה אדמון אדרי

 

 ור. במליאה הבאה נסגר הסיפ    מר גדי ירקוני: 

 

 אבל לזכור שהחלטנו שבמליאה הבאה.    :מר בר חפץ

 

 סגרנו, מתקדמים. חברים,    מר ניר ים:

 

רגע, אני לא יכול לקבל את זה. דרך אגב, זה מתחבר, מה שגדי אמר     : מר אלי אהרון
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עכשיו, מתחבר עם ההערה שאני הערתי בנוגע להחלטת ההנהלה שהיתה לגבי בית הספר הממלכתי 

 דתי. 

 

 בוא, אנחנו לא בדיון הזה עכשיו, אלי.    ר ניר ים:מ

 

לא יכול להיות שפה מקבלים אנשים החלטה, במקרה הזה זה פה.    : מר אלי אהרון

 כי גדי חושב אחרת. לא מקובל. היתה החלטה.   ועכשיו אנחנו צריכים, למה?

 

 לא, פה הבעיה היא לא גדי.    מר ניר ים:

 

   -הדיון. כל הזמן אנחנו רק אין סופיות    : מר אלי אהרון

 

בואו, בואו, אנחנו עושים את הדיון הזה סופי. ואני אף לוקח על עצמי     מר ניר ים:

את האחריות שייתכן שהוחלט וייתכן שלא שמעתי. הוחלט וייתכן שהכל. אבל אין מה לעשות.  

הוא אומר, אלא  חברים, זהו. כיוון שזה ככה, וכיוון שאף אחד מאיתנו לא יכול להוכיח את מה ש

זיכרונו או שהוא בוגד בו או שהוא איתו. אז אני אומר עוצרים. מביאים את זה למליאה הבאה והכל 

 ומספיק, וחלאס עם הדבר הזה.  בסדר. 

 

נשמח גם שבפעם הבאה שמישהו אחר לא זוכר או שיש איזה דיון,    : גב' דנה אדמון אדרי

 שזה לא יהיה חד צדדי.  תהיה אותה סובלנות שלכם כלפי נציגי המליאה. 

 

אנחנו משתדלים. אנחנו מתקדמים. אני מתלבט איך לעשות את זה,    מר ניר ים:

 אם לעשות את זה בהצבעה אחת או בשם שם. מה? חברים, ככה.  

 

לי יש משהו חשוב לבקש ולשאול. באמת שאר הוועדות לא הגישו    : גב' מירב ברקאי

 אליהם? 
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ביא לשום הצעה. זכותכם כחברי מליאה להגיש את  לא הגישו. לא מ   מר ניר ים:

 מותר לא להגיש. לא, עכשיו תקשיבו.  עצמכם. זכותכם לא. אני צריך לשמור על זכויותיכם?

 

אני באמת רוצה לבקש, חברים יקרים, יש ועדות חשובות שעוד לא    : גב' מירב ברקאי

לפחות בשתי ועדות זה לגיטימי איישו. אני חושבת שכל חבר, חוץ מזה שהוא בא לפה פעם בחודש, 

 שהוא יהיה בהם. וחשוב שהוא יהיה. בבקשה. בפרט ועדת ביקורת.  

 

   יש פה הרבה חברים. אין שום בעיה. )מדברים ביחד(    :מר אלון דודי

 

תסתכלו על הוועדות. תמצאו את המסגרת המתאימה לפעילות    : גב' מירב ברקאי

 שלכם. 

 

ו, יש את הרצון ויש גם את הדרך לעשות את זה. לאור ההערה, תרא   מר ניר ים:

אני חושב שזה הגיוני, אני חושב שזה נכון. אבל מה לעשות, יש דרך. תנו להתקדם. יש דרך ויש  

פרוצדורה. ומי מאיתנו יודע יותר טוב שבאותה שנייה שאנחנו חורגים או חושבים לחרוג מילימטר  

ומר לנו 'חבר'ה, אתם לא עובדים לפי התקנות'. אז  מהפרוצדורה, אז יש לנו את מי שעוצר אותנו וא

למאי.   10-אנחנו כן עובדים לפי התקנות. ולכן אני בא ואומר. הוצא קול קורא. הקול קורא הסתיים ב

סליחה. מי שענה, זכותו. מי שלא ענה, זכותו גם כן. זה מה שיש לנו כרגע. אני כן חושב שצריך להביא  

וח את זה. סבבה. נביא את זה למליאה הבאה עוד פעם, נפתח את  למליאה הבאה עוד פעם, ואז לפת

הוועדות, ניתן עוד פרק זמן להגיש, נסגור את העניין. הדבר הגרוע ביותר הוא שיתחיל פה ויכוח, ואת 

זה אני רוצה למנוע, בין חברי מליאה שאחד הגיש בזמן ואחד הגיש באיחור ושניהם נלחמים על אותו 

 זה יבוא למליאה הבאה.   מקום. אסור שזה יקרה.

 

רגע, ניר. לא התכוונו למה שכבר אנשים הגישו. זה כמובן סגור.     :מר אלון דודי

 התכוונו לאלה שלא הגישו בכלל. תנסה למלא את זה עכשיו. זה מה שהיא התכוונה. 
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 ...  למה לא     :דובר

 

   -כי הוא רוצה קול קורא שאנשים יכתבו   : גב' דנה אדמון אדרי

 

 אז בואו תעשו את זה מסודר. עד המליאה. זה לא מפריע.    גדי ירקוני:  מר

 

 הוא יפתח את הקול קורא מחדש.   : גב' דנה אדמון אדרי

 

בדיוק, נכון. במליאה הבאה נחליט, אם נחליט, לפתוח את הקול     מר ניר ים:

 קורא מחדש. חבר'ה,  

 

 לא, לא קול קורא.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, ניר. מי שהגיש, הגיש.     :מר אלון דודי

 

מי שרוצה, חבר'ה, יש תפקידים שיש להם פנויים. עד המליאה הבאה,     מר גדי ירקוני: 

נבקש, לא הרגע, אפשר לשאול איזה תפקידים פנויים. נשלח במייל איזה תפקידים פנויים. כל אחד  

 מוזמן לפנות. הראשון זוכה. 

 

יהיה מסודר, כדי שיירשם בפרוטוקול. הקול   אוקיי, אז רגע. כדי שזה   מר ניר ים:

קורא יישלח שוב. אותן משבצות פתוחות כל חבר מליאה יקבל אותם. אנחנו כבר נקבע שהמועד  

ימים אחר כך. נמצא את היום. ומי שיביא את השם שלו, ואני מקווה שהרבה   10להשיב עליהם זה 

נו נקבל עליהם את ההחלטה במליאה  יביאו את השמות שלהם, כי הוועדות האלה חשובות, אז אנח

מה שיש אנחנו מאשרים. מה שאני מבקש לאשר, מה שאני מביא לאישור, היחידי שרציתי  הבאה. 

 שיגיד משהו לפני שמביאים את זה, זה צפניה. הרמת כמה פעמים את היד, אבל לא נתתי לך.  
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במסגרת   רציתי להציע את עצמי לוועדה אחרת. אבל נעשה את זה  : מר משה צפניה

 הקול קורא. תודה.  

 

אוקיי, תודה. אני מביא לאישור להנהלת המועצה את רותם ואת דני.    מר ניר ים:

לאית את בר חפץ. לוועדה החקלאית את ידידיה הוכמן  ולוועדת המלגות את דנה  קלוועדה הח

לא היו אדמון. מי שבעד כל החבורה הזאת שירים את היד. בבקשה, זה כבר לא משנה כל כך, כי 

 הערות. אז זה לא משנה. מי שבעד שירים את היד. מי נגד? תודה רבה. התקבל ללא מתנגדים.  

 

חפץ ומר ידידיה  , את בר כחברים  בהנהלה - רותם ודני ברזילילאשר את  פה אחד: הוחלט החלטה

 כחבר בוועדת המלגות.  -ואת גב' דנה אדמון  ,וועדה החקלאיתכחברים ב -הוכמן

 

 דת חינוך מועצתית. . הרכב וע8

 

אנחנו בשלב הרכב ועדת חינוך מועצתית. זה סעיף, אני יודע, זה סעיף    מר ניר ים:

טעון. זה סעיף מעורר התלהבות. הכל בסדר. תראו, אני אגיד ככה. קודם כל, לקחתי באמת, השקעתי 

ת שהתקבלו.  איזה רבע שעה כדי לתת את הכרונולוגיה של כל האירועים. מעין רשומון של ההחלטו

למה ככה. ניסיתי לתת נקרא לזה נקודת מבט מכיוון הרציונאל לדבר הזה. מי שקרא, קרא. מי 

מזל, תני לי. אני לא מפריע לך, אל תפריעי לי. ואז למעשה הצעתי שתי שהפנים, הפנים. הכל בסדר. 

תהיה הצעות. שאחת מהן אומרת להישאר עם המצב הקיים, לאשר אותו, לצאת לדרך. סוף סוף 

ועדת חינוך, אפשר יהיה לעבוד איתה. וההצעה השנייה אומרת להוסיף עוד חברי מליאה, עד שנגיע  

חברי מליאה. אלה ההצעות שלי, וזה היה בסדר שהצעתי. אני עדיין לא קובע ולא   50%למימון של 

 סוף פסוק. 

נגיע בסוף למטרה. זה  עכשיו, יש הצעות נוספות. מה שאני מציע, כדי שנעשה דיון ענייני, קצר וגם 

שאם יש מישהו שיש לו הצעה מסודרת, מובנית, שיכולה לעמוד כחלופה, יבוא, יגיד אותה בצורה  
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מסודרת. אני חושב שויכוחים במליאה על הנושא הזה כרגע הם לא לעניין. אני חושב שכן לעניין 

 להציג מספר חלופות, אם יש. ולבחור אחת מהן ולהתקדם. 

 

אני רוצה להגיד באמת שני משפטים. אני גם דיברתי עם חלק    מר גדי ירקוני: 

מהאנשים. אני חושב שמה שחשוב שיצא מפה היום, שנקבל החלטה. אלי, מה שאמרת. שלא יחזור.  

אני חושב שהוועדה הזאת כדאי שתתחיל לעבוד. אני אומר לכם באמת. פחות חשוב לי אם יהיה בה  

אני חושב שמה שתחליטו מקובל עלי. לא חושב, אני אומר.  יותר חברי ועדה או יותר חברי מליאה. 

מה שיוחלט מקובל עלי. אני חושב שזו לא דרמה, לא לפה ולא לפה. כמו שאמרנו, בדקנו עם היועץ 

חברי מליאה. אבל אם המליאה   50%המשפטי, ויש מצד אחד באמת את זה שצריכים להיות לפחות 

. בואו נעזוב את זה. אני רוצה להגיד לכם, 50%אוקיי,  מאשרת, אז אפשר גם פחות. לא אמר, סליחה.

לנו, לא לכם, סליחה, לנו, שבאמת חשוב שנצא מפה עם החלטה ושתהיה ועדה. אני חושב לנושא 

השני, אם להוציא פונקציונאליים, אנשים מהפונקציה שאנחנו חשבנו שחשוב, אני לא חושב שכדאי  

ה זה פונקציות שיש להם מה להגיד בכל מיני תחומים שניכנס לזה. בגלל שהפונקציות שנכנסנו לפ

בחינוך במועצה. לא יותר חשובים מחברי מליאה, אבל אני חושב שחשוב שבעלי תפקידים 

שמתעסקים בחינוך יהיו בכזאת ועדה שבסוף יש לה גם את האחריות לא רק להגיד ולחשוב, הנה,  

א רק אחראים ואומרים מה לעשות, אלא גם  לאבי בדיוק נכנס. אנחנו מדברים על ועדת חינוך, אבי. 

בסוף היום הם צריכים לבצע את ההחלטות. וגם לקחת את האחריות. ובגלל זה אני חושב שהאנשים  

הפונקציונאליים ששמנו בוועדה הם חשובים. אני סיימתי. כמו שאמרתי, הדבר החשוב ביותר, א',  

אשמח. אבל אני לא אבכה. מה שבטוח, אני אם יהיה דיון קצר אני אשמח. אם יהיה ארוך, אני פחות 

 רוצה שהיום נכריע את ההכרעה ונקבל והוועדה הזאת תצא לדרך, תודה.  

 

 מירב.    מר ניר ים:

 

יש לי הצעה פונקציונאלית וקונקרטית. אני אנסה להציג אותה. דבר    : גב' מירב ברקאי

ועדה שהם לא חברי מליאה,  ראשון, רק לפני ההצעה, חלק ממה שהיועץ המשפטי אמר, שחברי הו

צריכים להיות בעלי זכות להיבחר במועצה. לבחור, להיבחר במועצה. זאת אומרת שלמשל קרולינה 
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לא יכולה להיות. היא לא תושבת מועצה אזורית אשכול, היא לא יכולה. אבל זה חלק מהפיתרון  

ם, צריכים להיות שאני מציעה. אני חושבת שכל האנשים שהם שם, שהם בוועדה על בסיס תפקיד

בוועדה לא כחברים, אלא כמשקיפים. כמו שיש לנו פה במליאה בעלי תפקידים כמו כבי או זהבה  

שמחויבים להיות פה, לחוות את דעתם, לתת התייחסות. והם לא חברי ועדה מן המניין. אבל הדבר  

. ואני חושבת שזה 50-50-בעצם להוסיף רק שני חברי מליאה בוועדה. וזה יאזן את ההזה יחייב אותנו 

יאפשר לוועדה גם באמת להתכנס ולעבוד. אנחנו רוצים שהתחום הזה יתקדם. זה חשוב. תחשבו על  

 משהו שבאמת יהיה לטובת כולם. 

 

 אז מה את מציעה? לא הבנתי. לא שמות, תפקידים.     מר גדי ירקוני: 

 

י תפקיד יוסרו אני מציעה שההרכב הנוכחי יישמר. אנשים שהם בעל  : גב' מירב ברקאי

 מחברות ויהיו נוכחים,  

 

 מי? המורות? המנהלות?     מר גדי ירקוני: 

 

 המנהלות.   : גב' מירב ברקאי

 

 אני שואל. אני רוצה להבין את ההצעה עד הסוף.     מר גדי ירקוני: 

 

 המנהלות והנציגה של המרכז הקהילתי. והנציגה של הגנים.   : גב' מירב ברקאי

 

 ה מוריד חמש, נכון? ז   מר גדי ירקוני: 

 

נכון. לא, ספרנו ... צריך להוריד את כל בעלות התפקידים. להוסיף     מר גדי ירקוני: 

 שני חברי מליאה, ואנחנו בסדר גם משפטית, גם תפקודית. 
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קודם כל אני חושב שהרעיון הזה הוא ראוי לגמרי. למישהו יש רעיון    מר ניר ים:

 נוסף? 

 

ר, אין לנו הרבה ברירות. יש לנו ארבע אופציות. זה או  אני אומ   :מר אלון דודי

להגדיל מאוד את הוועדה עם חברי מליאה. או להקטין מאוד, ואז אנחנו בבעיה. או ללכת עכשיו  

 לחפש פתרון אחר. הפתרון  שלה נהדר וצריך ליישם אותו. 

 

ה. אני, ברשותכם, מעלה את ההצעה של מירב להצבעה. לי היא ברור   מר ניר ים:

 הרעיון אומר להוסיף חברי מליאה, 

 

ולפני שאתה מעלה אותה, אם מקבלים את ההצעה הזאת, אנחנו   : גב' דנה אדמון אדרי

 מחליטים מי הנציגים שנוספים עכשיו? 

 

 לא, אנחנו נוציא קול קורא.    מר ניר ים:

 

 אז הבקשה שלך לא תתגשם היום.   : גב' דנה אדמון אדרי

 

   -מה? אם תהיה פה הסכמה בחמש דקות ל   מר גדי ירקוני: 

 

 כולנו ננסה לעשות את זה בהסכמה. )מדברים ביחד(    : גב' דנה אדמון אדרי

 

 אנחנו נראה מי מתנדב, אולי נצליח לעשות את זה? ...   : גב' מירב ברקאי

 

מירב, דיברת על תושבי המקום או לא תושבי המקום. בכל מקרה,    :גב' מזל ערוסי

 הוא אבי יאנוס, הוא לא תושב המקום .... יו"ר הוועדה 
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 ... שאמרתי זה לא אני אמרתי. אני ציטטתי את ...    : גב' מירב ברקאי

 

 הוא לא יכול להיות יו"ר הוועדה?    :גב' מזל ערוסי

 

רגע, המספר, לפי דעתי, הוא התכוון שלא משנה אם זה גדי או מישהו     מר גדי ירקוני: 

  -מליאה. זה ההבדל. זה לא שיש הבדל מי גר במועצה   שלא גר במועצה, לבין חבר 

 

 , פסקה אחרונה, תקראו שנייה. זה מסדר הכל. 29עמוד   : גב' מירב ברקאי

 

 שורה שלישית מלמטה.      :דובר

 

   -לפחות אחד ממחצית יהיו חברי המועצה    :גב' נעמי סלע

 

אנחנו חוזרים   מה זה היינו קרובים לסוף.כן, אבל כבר אנחנו    מר ניר ים:

אחורנית. כן, דנה, דברי. אנחנו איתך. תנו לדנה ואחר כך הדס ומה שנקרא רשות דיבור מיוחדת. אבל  

 חד פעמית וקצרה. כן, דנה. 

 

מה שרשם היועץ המשפטי, והוא רק ציטוט מהמדריך ומהגדרות של    : גב' דנה אדמון אדרי

ונציגי ציבור. אין בכלל הגדרה של אנשי  הוועדה. אין שם שום דבר חדש. מגדירים נציגי מליאה 

מקצוע בוועדה הזו. ולכן הרעיון הזה... אולי לא נכון. שהם יהיו אנשי מקצוע. הם יוכלו לייעץ לשבת 

איתנו, לקבל החלטות ואנחנו בסופו של דבר נוכל להרים את היד. מי שלא גר במועצה לא יכול להיות  

 חבר בוועדה. נקודה.  

 

לא יכול להיות ... אם אבי לא יוכל,  ...   לא יכול להיות חבר הוועדה?   מר גדי ירקוני: 

 אני אקח את ...  
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 חברים, תנו להדס. ואז אנחנו נתקדם.      מר ניר ים:

 

שלום לכל חברי המליאה. אני הבאתי איתי היום את הצוות. אנחנו אשכול    :גב' הדס

אבל כבר מקבלת מה שנקרא פנים  שהוקמה במסגרת הרווחהאמהות מיוחדות. זו קבוצת אמהות 

אמהות, אז ככה חשוב שאם   50ושמות ודמויות חדשות ומצטרפות יותר ויותר אמהות. אנחנו מעל 

תמיד רק אני הייתי פה והייתי מדברת ברבים, אז הנה הרבים. חלקנו באנו היום לפה להגיד לכם 

להיות נציגת הורים של חינוך ולבקש מכם בעצם, אני חברה בוועדה. נבחרתי והצעתי את עצמי כדי 

מיוחד. חשוב לנו מאוד שהוועדה הזאת תוקם. כי אנחנו רואות בה כלי דמוקרטי להעביר בו מסרים,  

להעביר בו התקדמות, להעביר בו את ההוויה העתידית. לא רק מה שנפתור כאן ועכשיו. תיכף אנחנו  

לוקחות מפה הלאה את הדברים. נורא  נדבר על מה שאנחנו רוצות לפתור כאן ועכשיו. אבל איך אנחנו

חשוב לנו הוועדה הזאת. אנחנו מחכות לה, כי באמת יש לנו תחושה שדרכה נוכל לעשות המון דברים  

מיוחדים במועצה שלנו ולתת את כולנו. זה דבר ראשון. באמת, והוא חשוב, והוא ראשון במעלה,  

 שהוועדה הזאת תוקם.  

ים בקשה לדיון פתוח מולכם. לא קשור לוועדת החינוך. לדיון  ניר יודע, ואני הגשתי כבר כמה פעמ

פתוח על החינוך המיוחד מולכם. יש המון נושאים שהילדים שלנו, באמת, מגיל אפס ועד גיל חמישים 

אפילו, צריכים להמשיך לחיות פה. לא רק לקבל חינוך, אלא גם לקבל תרבות, גם לקבל מקומות  

 אוכלוסיה שלנו גם בגיל בוגר.  עבודה. גם להסתכל עליהם כחלק מה

אז לכן אני מבקשת מאינס, הוא יודע, ניר, ביקשתי כמה פעמים. אני גם רוצה דיון פתוח ואתם  

יכולים לעזור לי לדרוש בשאילתה מניר, שיהיה פה דיון פתוח על החינוך המיוחד במועצה שלנו. יש  

גיבוי  ה גיבוי מלא. הנה, אבי, נכון?פה ילדים שממשיכים ללמוד מחוץ למועצה ואין שום סיבה. יש פ

מלא על הנושא הזה, גם מאגף החינוך ואני שמחה מאוד על זה שיש פה גיבוי על הנושא הזה. ולכן 

באמת באמת חשוב לנו שגם אתם, כחברי מליאה תזכרו שמאחורי כל אחת מאיתנו יש ילד שלא לומד 

ה, באמת, אין שום סיבה וזו זכות בסיסית  פה ונוסע כל בוקר, לפעמים מעל שעה ורבע, ואין שום סיב

שלו, כמו זכות שלכם להצביע, ללמוד כאן במועצה שלנו. אז זו הבקשה שלי. בואו, אשרו את הוועדה. 

 תנו לנו להתקדם ותביאו את הדיון המיוחד כמה שיותר מהר. תודה רבה.  
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יגי, אני שמי לאה די אני רק אוסיף כמה מילים על הדס. בסדר?   :דייגיליה גב' 

תושבת יבול מזה כעשר שנים. אני באתי לגור במועצה הזאת בגלל החינוך של מועצה אזורית אשכול. 

אני הגעתי מרמת נגב, שהיא מועצה לא פחות טובה, אם אתם מכירים. ואני רוצה להגיד לכם שעד  

גור, עמום.  לפני חצי שנה, אני לא ידעתי שיש לנו צרכים מיוחדים במועצה. זה היה נושא עלום, ס

כנציגי יישובים, כל אחד מכם צריך לדעת שאין היום יישוב במועצה שאין בו מישהו בעל צרכים  

מיוחדים. זה לא רק חינוך. זה תרבות, זה חברה, זה טיפול רפואי. אנחנו מדברים על הבאת הדיון  

-נים קרוב להזה למליאה, כי הוא כולל את כל הצרכים המיוחדים של כל תושבי המועצה. אנחנו מו

משפחות. זה לא הולך ברגל. זו כמות עצומה. אנחנו מבקשים מכם, נציגי הציבור שלנו, כי זה מה  80

באמת, נמאס לנו, כל הזמן אנחנו  שאתם, נציגי הציבור שלנו, לשים את זה על סדר היום הציבורי.

שהם קולות  מרגישות שאנחנו צריכות להידחק במסדרונות של האגפים השונים כדי לייצר איז

שישמעו אותנו. אנחנו רוצות נוכחות כאן. רוצות לדעת שהילדים שלנו והמבוגרים שלנו יקבלו את 

זה מועדונית. זה שירותי טיפול פרא הזכויות שמגיעות להם. זה לא רק כיתת תקשורת בבית ספר. 

השמיע את מה רפואיים. זה עוד הרבה מאוד דברים. בבקשה, תביאו את זה לסדר היום ואנחנו נבוא ל

   שצריך. תודה רבה לכם. 

 

 תודה, ליה. תודה הדס. תודה לחברות שלכם.     מר ניר ים:

 

אני אנסה לקצר. אני אקצר, אני לא אנסה. א', תודה על הדברים     מר גדי ירקוני: 

המאוד מרגשים והחמים, אבל אני חושב שא' הנושא הזה בטיפול מאוד מאוד הדוק במועצה, ואתן  

זה. הדס יכולה להיות עדה שמהיום שלפחות אני, ואני מעריך שלפני, הנושא הזה מאוד  יודעות את

מאוד קרוב לכל מנהלי המועצה. ואני יכול להגיד לכם שלא היה יום או פגישת חירום של קורונה  

שלא דיברנו על הסוגיה הזאת. וזה חשוב. זה אחד הדברים שאני חושב שקהילה, אם היא רוצה  

היא חייבת לדעת איך להתייחס ואיך לטפל באנשים כאלה, עם מגבלויות מסוימות.  להיות בריאה, 

אני חושב שאני הייתי מת, והדס יודעת, שהיינו מצליחים להקים פה איזשהי כיתת חינוך מיוחד,  

מפני שאני חושב שזה ערך. פה, לצערי הרב, לפחות בשנתיים האחרונות, לא הצלחנו בגלל מספר 

נצליח. אבל זה לא מה שעוצר. מה שעוצר אותנו זה מספר הילדים שאנחנו   הילדים. אולי השנה
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מצליחים לגייס. מה? עזבו, לא ניכנס לויכוח. חבר'ה, לא שווה. בקשר לדיון שאתן מבקשות. א', אני  

חושב שהוא חשוב גם בוועדת חינוך הזאת, אבל אני חושב שלפני שמביאים הנה את הדיון, כדאי 

, יחד אתכם, יכינו את הדיון הזה כמו שצריך. גם בשירותים חברתים, גם  שהמנהלים של המועצה

ואז בשמחה נביא את זה הנה לדיון. לא סתם להגיד, אלא גם  בחינוך, גם במתנ"ס, מרכז קהילתי. 

   –להראות מה עושים ואיפה צריך לשפר. אבל אני אומר עוד פעם, אני משוכנע 

 

 מחכה להזמנה.     :גב' הדס

 

אני משוכנע שבמועצה אזורית אשכול אנחנו צריכים, כמו שאנחנו    וני: מר גדי ירק

מתייחסים למצטיינים, צריכים להתייחס לזקנים וצריכים להתייחס למוגבלים מכל שכבות הגיל. זה 

 ערך שאסור לנו לשכוח ולזלזל בו. 

 

שלא כמקובל, אם יש שני חברי מליאה שמעוניינים להצטרף לוועדת     מר ניר ים:

 נוך, אנחנו פותחים פה את חלון ההזדמנויות. מי מרים את היד?  חי

 

אני חושבת אחרת. אני חושבת שנקבל את ההצעה של מירב. נאשר     :גב' מזל ערוסי

את הוועדה כמו שהיא, ותפתח בקול קורא. שזה יהיה גם מסודר כמו שצריך. ויצטרפו האנשים. לא 

 כן רוצה או לא.  רוצה עכשיו שאף אחד יעמיד את עצמו, אם אני

 

רגע, רגע, בתנאי אחד. שאם אבי יצליח בחודש הקרוב לפני המליאה     מר גדי ירקוני: 

 הבאה, יהיה לו אישור להתחיל להפעיל את הוועדה.  

 

אז זה מה שאני מבקשת. לא אם הוא יצליח. הוועדה תבין שהיא     :גב' מזל ערוסי

 נבחרה. צריך שבוע הבא כבר לקבוע ישיבה.  

 

מזל, היא לא יכולה לעבוד. היא לא עובדת. היא צריכה להיות לפי     :אלון דודימר 
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תקן. היא לא יכולה לעבוד. זה ש, עם כל הכבוד למערכת היגוי, היינו צריכים קצת לפני להבין את 

המתמטיקה ולהביא אותה נכון. לא קרה כלום. הציעו כאן מתווה מצוין. אפשר בארבע דקות לסגור 

להוציא את הקול קורא. אפשר גם את הקול קורא הזה לגמור אותו, מה שנקרא. יכול  את זה. אפשר

  -להיות שלא יהיו מספיק קופצים. ונוכל אפילו לפני מליאה 

 

אני מבין מה שמזל אומרת. בואו, אני מרגיש שהנושא הזה חברים,    מר ניר ים:

 כבר, 

 

 ינות האלה.  ... גלגלים, ואחר כך לסגור את הפ   :גב' מזל ערוסי

 

אנחנו עושים דבר כזה, ברשותכם. מה לעשות, ילכו עוד שלושה או    מר ניר ים:

ארבעה שבועות לאיבוד. אבל אני כן רוצה לעבד את ההצעה של מירב ולשים אותה בצורה מדויקת על  

השולחן. מה שמירב מציעה זה דבר כזה. נכון לעכשיו קיימים בוועדת החינוך של המועצה ארבעה  

רי מליאה. זה גדי, רבקה, מזל וזאת רונית. לארבעה האלה אנחנו נוסיף עוד שני חברי מליאה. יהיו  חב

שישה. כנגד השישה האלה, צריכים להיות שישה בעלי זכות הצבעה שהם אינם חברי מליאה, ואני 

,  מקריא את השמות שלהם. אבי יאנוס, שגיא, איילת, לילך, אושרי, והדס. אלה האנשים. למעט אבי 

הם לא אנשי מערכת. הם אנשי ציבור. ואלה השישה. אני מציע לכלול את אבי בתוכם. בואו, ניתן 

לשולחן הזה לעמוד על ארבע רגליים ולא על שתיים. זאת ההצעה. כל השאר, זמירה, טלי, קרולינה,  

מוזמנים  דיגי, ודלית קוטלר יהיו בוועדה ללא זכות הצבעה. ניסחתי נכון? הובנתי נכון? הכל בסדר. 

 קבועים, 

 

הגדיר אותו פה  אני מאוד אוהב ומכבד את אבי.  אבל אתה לא יכול ל   :מר אמיר פלג

 כבעל זכות הצבעה עד שלא ... 

 

אנחנו נבדוק את זה. דנה גם מבינה את זה קצת אחרת, הבנתי, כמוני,     מר גדי ירקוני: 

 נכון? שכאילו מותר. אני מבקש לבדוק את זה, אוקיי? 
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 לא, אני לא ... על זה.    : נה אדמון אדריגב' ד

 

 טוב, בואו נאמר ככה. חברים, בואו. אבוי לוועדה שתעבוד ...    מר ניר ים:

 

 ניר, אני שלחתי באופן אישי את הסעיף הזה עוד לפני שהוועדה  קמה.     :מר אלון דודי

 

 והקראתי אותו גם ...    : גב' דנה אדמון אדרי

 

 ללה. התקדמנו. חברים, יא   מר ניר ים:

 

 התקדמנו לאן?    : גב' דנה אדמון אדרי

 

אני אסביר. התקדמנו לזה שאנחנו עושים דבר כזה. פותחים קול    מר ניר ים:

קורא לשני חברי מליאה. מחליטים שששת השמות שהקראתי כבעלי זכות הצבעה בתוך הוועדה אלה 

ת או אין זכות הצבעה. היה ויימצא  האנשים. בכפוף לאישור של יועץ משפטי על האם לאבי יש זכו

שיש לו זכות, סבבה. הוא משלים את השישה. היה ויימצא שאין לו זכות הצבעה, לא קרה כלום. אז  

יהיו חמישה בעלי זכות הצבעה נציגי ציבור מול שישה בעלי זכות הצבעה חברי מליאה. נראה לי  

 הלאה.  בסדר. עומד בקריטריונים. )מדברים ביחד(. מקובל, התקדמנו 

 

 . בי"ס ממלכתי דתי באשכול. 9

 

ואני עוד יותר שמח לפנות את הבמה לנושא שנקרא בית ספר ממלכתי    מר ניר ים:

 ואני מעביר לגדי את רשות הדיבור.  דתי. 

 

   -גם הפעם אני אדבר    מר גדי ירקוני: 
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מדמיינת דברים. לסעיף הקודם. לגבי, שאני שנייה. ... ניר העיר הערה   : גב' דנה אדמון אדרי

זה משהו שמאוד חשוב לי. אנחנו עובדים מאוד קשה על איחוד הקהילות ועל ההבנה שהסקטורים  

הגדרנו, למורת רוחי, אבל קיבלנו את זה ברוב קולות, אני א משמעותיים. בישיבה שהיתה ב... הם ל

ת אין שום  מתיישרת. הגדרנו שההנהלה והוועדה החקלאית הם סקטורים חשובים. ובשאר הוועדו

משמעות לציון הסקטורים. ולכן אני חושבת שאפילו מירב אז במר"פ נעמדה שם בצד ימין ונשאה  

נאום מרגש, באמת, בעניין הזה. כי זהו, איחדנו את בתי הספר, את התיכונים. אין שום משמעות 

 לציון של הסקטורים במקום הזה, ואני אשמח בבקשה, 

 

לי, אני מוכן לקבל את עמדתך ואם יש שניים מאותו  אם לא יכעסו ע   מר גדי ירקוני: 

סקטור שירצו, אז אני לא רואה בזה סוף העולם. אוקיי? ניר, מקובל מה שאמרתי? אני יכול  

להתקדם? טוב, א', אני רוצה להגיד לכולם שהנושא הזה מגיע אחרי שהוא היה בהנהלה. הנושא הזה  

 ם,  כבר אני מכיר אותו כשנתיים. יש פה אנשים באול

 

 שנה.   15אני מכיר אותו    : מר אלי אהרון

 

הועלה אני, אני, שלוש שנים, סליחה. בערך. אתה גם יותר זקן ממני.    מר גדי ירקוני: 

בפני גם פעם לפני כמה שנים ופניתי אז למשרד החינוך ואז משרד החינוך ביקש ממני לרדת מהעניין  

ם הרב ועם אנשים אחרים, שבית הספר הזה  ולחכות כמה זמן. ולאחר מכן המשכתי ליצור קשר ע

חשוב להם. בתקופה האחרונה ניהלתי איתם שתיים או שלוש שיחות, שבהם גם ביקשתי מהרב  

משפחות שרוצות להיכנס לאותו בית   30להביא לי רשימה של מספר ילדים, והוא הביא לי מספר של 

בית ספר ממלכתי דתי. בנושא  ספר. אני אגיד קודם את עמדתי, לא בנושא של התזמון אלא בכלל

ובכלל. אני בעד שנצליח לענות על כל הצרכים של האנשים שצריכים פה חינוך. זה לא עומד מול 

אז כמו שאמרתי, זה ערך ראשון. ואם היו לנו היום  החינוך המיוחד, שאולי מחלקת דפים על זה. 

רואה שאני מעדיף ורוצה שכל   ילדים, כבר היה בית ספר כזה. מצד שני, אני גם אמרתי שאני בהחלט

הילדים של אשכול ילמדו במועצה אזורית אשכול. ובקטע הזה גם התקדמתי בבית הספר של 
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הממלכתי דתי. התנאי שאני שמתי לי ראשון במחשבה, שאמרתי שאם אנחנו הולכים ובודקים מהם  

ים. אני לא מדבר על בתי הספר שיש לנו, אז אנחנו כמעט עונים לכל הנושאים של בין דתיים לחילוני

כל סוגי בתי הספר, בגלל שתיכף גם זה יעלה. וסוג אחד שעדיין חסר לנו, והודיעו לי, אמרו לי שיש 

עליו צריכה שלו, זה בית ספר ממלכתי דתי מעורב. שהבנים והבנות ילמדו שם תמיד ביחד. ואז אנחנו  

היהודית ללמוד במועצה, שראיתי   בעצם יוצרים מצב שאנחנו נותנים לכל סוגי הילדים מכל סוגי הדת 

 בזה ערך. 

 

 יש ערך לעוד דברים. מכל גווני הקשת ...   : גב' דנה אדמון אדרי

 

ברור, אמרתי שיש עוד בתי ספר. אמרתי, רק דתי. אני ציינתי  כן, כן.    מר גדי ירקוני: 

שאני לוקח את זה. לאחר שיחת זום שהיתה לי עם הרב ועם אלי ועם עוד כמה אנשים, אמרתי להם 

את הזמן לחשוב. בגלל שבאמת הדבר הזה לא היה ברור לי, אם אני נכון לבצע אותו השנה. וגם בגלל  

זה לא נתתי תשובה חד משמעית אם אני הולך לפתוח אותו השנה או לא. לעומת שהיתה לי נטייה,  

כמה   חשבתי בהתחלה כן. כשהתחלתי לדבר אצל האנשים שעובדים במועצה וקרובים, הבנתי עד

הנושא גם טעון וגם אולי לא נכון ברגע הזה. ופה אני רגע קופץ ואני אחזור לכאן. הבאתי את הדיון 

להנהלה. כשהבאתי את הדיון להנהלה אני אמרתי שיש שתי אופציות. שיש אופציה אחת שזכות  

לספטמבר הקרוב, ותמיד אני אומר אם משרד   1-ההנהלה להחליט לקבל את בית הספר שייפתח ב

חינוך ייתן לנו. והאופציה השנייה, שאני חושב שהיא יותר נכונה, אחרי שחשבתי וגם שקלתי  ה

ושמעתי אנשים נוספים, שהוא לעשות תהליך יותר ארוך. תהליך של שנה. לפתוח בית ספר ממלכתי  

דתי, ויש לנו אפילו מקום, בבית ספר יובלי הבשור הישן, שהוא מקום נפלא. לא ממוגן מלא, אני לא 

ומר שזו סוגיה שלא בגללה לא צריך לפתוח. אבל עוד פעם, הוא לא ממוגן כמו בתי הספר החדשים  א

שלנו ובנינו. ואמרתי שיכול להיות שאפילו יטפסו אולי על הסיפור הזה. אבל אמרתי זו לא עילה לא 

 לבנות בית ספר.  

לל המצב שאנחנו חשבתי והגעתי למסקנה שמאוד חשוב שיהיה פה תהליך. יהיה פה תהליך גם בג

עברנו, ואבי תיכף יציג את הכל. ואני החלטתי, על אף שבהנהלה, יכול להיות שלא הכנתי את החומר  

נכון, יכול להיות שהייתי, כמו שלפעמים אני חושב שאני אעביר החלטות יותר בקלות ממה שאני 
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בצדקת דרכי, חושב, הבאנו דף עם חמש שורות, שבו חשבתי שבו אני אצליח לשכנע את ההנהלה 

אני הצבעתי נגד לפתוח את בית הספר השנה. לא  שצריכים לדחות. ההנהלה לא קיבלה את עמדתי. 

נגד לפתוח בית ספר ממלכתי דתי פה. אלא לדחות אותו בשנה. וההצבעה היתה שברוב קולות הוחלט 

   -בהנהלה לקבל 

 

 ... היחידה ...     : מר אלי אהרון

 

 לא, לא,    מר גדי ירקוני: 

 

 היו נמנעים.    :מר יובל בר

 

 היו נמנעים.    מר גדי ירקוני: 

 

 ... נמנעתי, אבל רצית שזה יבוא לפה.    : מר אלי אהרון

 

רגע, רגע, אלי, אלי. אני יכול אפילו להגיד לך ארבעה, חמישה     מר גדי ירקוני: 

 שהצביעו בעד.  

 

 וארבעה נמנעו.     : מר אלי אהרון

 

 ד והשאר נמנעו. אמרתי, אז זה רוב קולות. אין ויכוח. אני נג   מר גדי ירקוני: 

 

 אני הצבעתי נגד,      :דובר

 

 לא, לא הרמת את היד.     מר גדי ירקוני: 
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 הרמתי את היד. גם את הקול הרמתי.     :דובר

 

את הקול הרמת, נכון. חבר'ה, רגע. רגע. ופה אלי אמר את הדברים     מר גדי ירקוני: 

א גם שלח לי מייל היום. וזה בסדר. אני חושב שזו הידברות נכונה. אני לא בא שאמר מקודם עלי, שהו

בטענות על המייל, אלי. עניתי לו גם, שאני חשבתי לא מעט על הנושא הזה באותו יום, ואמרתי 

שאחרי שדיברתי וראיתי והרגשתי עד כמה הנושא הזה רגיש, ועד כמה הנושא הזה מצד אחד נכון, 

עושים אותו, ומצד שלישי יש לו עוד השלכות, ומצד רביעי אנחנו לא במצב   ומצד אחד חשוב איך

פשוט, אחרי כל הקורונה ואחרי כל המצב של בית הספר החדש, נכון לנו ונכון לי בתור ראש המועצה 

להביא את דעת המיעוט להחלטה פה של המליאה על אף שאני דוגל שצריכים ללכת עם דעת הרוב,  

י אומר את זה כאחריות ציבורית שלי על הקהילה הזאת, מותר לי וחובתי  אבל לראש מועצה, ואנ

להביא את העמדה שאני חושב שהיא נכונה לקהילה, ברגע שאני רואה שהקהילה זאת יכולה להיסדק  

מאותו תהליך. אני אומר עוד פעם, לאחרונה מה שאני רוצה להגיד בדברי לפני אבי, אם המליאה 

מדתי, אני מתחייב, מקווה שלא, אבל אני מתחייב להוביל אותה  היום תקבל החלטה הפוכה לע

ולהביא את עמדת המליאה בכל מקום שצריך. מפני שאני כן רואה את הדמוקרטיה כדבר חובה. מצד  

שני אני רואה גם את הזכות ואת החובה שלי בתור ראש מועצה להביא למליאה שלי את ההסתייגות  

בנו תקציב על איך אני רואה ואיך אנחנו רואים את הנושא של שלי וזהו. גם שלחתי לכם דף שבו כת

פתיחת בית ספר השנה. אני חושב שבסוף דבר המנהלים שלי יחד איתי בעמדה הזאת והם חיזקו  

אותי בעמדה הזאת, שבאמת צריך לעשות תהליך כזה. ואני מקשיב גם למנהלים, בדרך כלל. לא 

 תמיד אני מקבל, אבל כשזה כל כך נחרץ.  

 

 מי זה המנהלים? העובדים שלך?   : ר מאיר יפרחמ

 

 כן, כן. מנהלי האגפים שלי. רגע, אני אתן לך לדבר, אני לא אפריע.    מר גדי ירקוני: 

 

 ... בשביל זה מליאה.    : מר מאיר יפרח
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 נכון, נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

 אל תגיד לי מנהלים, שאתה מפעיל אותם ומקבל החלטה.   : מר מאיר יפרח

 

 לא, לא, לא. הלוואי שהייתי, לא הלוואי,     מר גדי ירקוני: 

 

אין לי בעיה שהמנהלים, א', לא היה דיון על זה, אצל המנהלים. לא   : מר מאיר יפרח

היה דיון מסודר לפני, עם הצוות המצומצם. לא הבאת את זה לדיון בכלל. ותגמור לדבר אני ארצה  

   לדבר על זה. אחרי אבי. )מדברים ביחד(

 

חבר'ה, תנו לי רגע. אחד הדברים שאנחנו מעלים בבדיקות, במה    מר גדי ירקוני: 

הדברים הרחבים האלה שאתם מעלים. אני מציע לסדר הדיון שאני אתן  שאבי הולך להציג, זה כל 

רגע לאבי, לפני אבי? בסדר. לא, רגע, רגע. חבר'ה, אני מבטיח, רגע, אלי. בואו נעשה את זה בשקט  

ובאותה נמרצות, כל אחד בעמדתו. מי ביקש להגיב לפני אבי? אני אתן למאיר להגיב ואחרי  ובשלווה 

 זה אבי יציג את המצגת.  

 

 לא, אני מבקש לפני.     : מר אלי אהרון

 

לא, לא. יש סגן, זה מקובל. אלי, אני מבקש שאתה תדבר ראשון אחרי    מר גדי ירקוני: 

להציג את המצגת. ואחרי זה אתה תפתח את הדיון אבי. אחרי אבי אתה תדבר. תן לאבי קודם 

 מהבחינה הזאת.  

 

זוכר שהיה דיון. לא בהנהלה  טוב, אני רק רוצה לתקן את גדי. לא   : מר מאיר יפרח

המצומצמת ולא במנהלים. ואני מכבד את המנהלים. כמובן יכלו להביע את דעתם. אבל הנושא הזה, 

רנו להם שאנחנו נדחה את זה לשנה הבאה. אלא להיפך.  שנתיים. מעולם לא אמאני מלווה אותו כבר 

תביאו רשימה שמית של מספר אנשים שמשרד החינוך יאשר, אנחנו נלך אתכם. בשנה הראשונה של  
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ולכן  התארגנות לא הצליחו להביא מספר ילדים שיש הצדקה לפתוח את הכיתה הראשונה, כיתה א'. 

שר. מספר הילדים, גם הצוות של ההורים שארגנו  באמת לא היה מה לעשות, כי משרד החינוך לא מא

את כל הנושא הזה לבקשת פתיחת הכיתה הזאת, לא היתה בעיה. לא נאמר אף פעם, גם גדי לא הכין, 

כשישב גדי, ישבנו עם כל הצוות של ההורים, אנחנו כבר שנתיים עשינו סיור בבית ספר יחד עם הרב  

שרד  ה שהבאנו את הנושא לדיון כדי להריץ את זה למשחר ולא זכור לי, הפתיע אותי בישיבת הנהל

החינוך ולהתחיל להריץ את העניין, אז גדי חשב שצריך לדחות את זה. אני חושב שלא צריך לדחות  

את זה. אני חושב שצריך לתת מענה. יש מספיק שלושה חודשים להתארגנות. במידה ואבי יאנוס את 

את זה  כל האישורים ממשרד החינוך, אין סיבה לדחות את זה לעוד שנה. אנחנו יודעים מה זה לדחות

לעוד שנה. אולי אחר כך זה לא יהיה. אני חושב שזה חשוב. חשוב שהילדים שנמצאים פה לא יסעו כל 

ק"מ מפה. דיברנו עכשיו על החינוך המיוחד, שרצוי שכל הילדים יהיו פה. אז אני חושב  30, 20יום 

באיכות טובה  , שגם הנושא הזה צריך לתת לו מענה. אני חושב שנתנו מענה בבית ספר יחיד ומיוחד

ובבנייה טובה לכל המגזר הלא דתי. אני חושב שאם היינו יכולים לשלב אותם בחלוציות אז היה יכול  

להיות הרבה יותר טוב. אבל זה לא ניתן, כי זה בית ספר מעורב. אני חושב שבאמת לא להביא את 

חושב שצריך להיות   הנושא הזה לאיזה פיצוץ מיוחד או משהו. אני חושב שצריך לתת פה מענה. אני

בוגרים בעסק הזה. אני חושב שגם בנושא של ההסעות, זה יחסוך למועצה כסף. אני חושב שהולכים 

פה לשלושה מקומות, למרחבים, לבאר שבע, לסעד. גם זה שיקול לחסוך את הוצאות הנסיעות. ואני  

תובבתי אני ואבי מאוד מבקש שהנושא הזה ייכנס כבר השנה, וזה אפשרי. כולה זו כיתה אחת. הס

בבית הספר. יש מספיק מקום. יש גם כניסה מיוחדת, היות ויש לנו עכשיו כיתה מכינה. אני חושב  

שאנחנו מוכנים. לא צריך לעשות עכשיו מזה, את התהליך אפשר לעשות אחרי שקיבלנו את  

אני לא נגד   האישורים ואחרי שהילדים נכנסו לבית הספר, תעשה איזה תהליך. אני בעד התהליך, גדי.

התהליך. לכן אני ממליץ שהמליאה היום, לאחר שההנהלה קיבלה את ההחלטה ברוב קולות ולהעביר 

את זה למליאה, אני מבקש היום באמת להתגבר על כל האמוציות. לא להקצין פה את הנושא של 

. אין  ק"מ 40, 30דתיים, לא דתיים, אלא לתת מענה למשפחות שלא רוצות להסיע את הילדים שלהם 

שום סיבה שאם זה אפשרי ומשרד החינוך מאשר אני בעד שהמליאה היום תאשר להיכנס לתהליך  

אני חושב שאזור שנתן מענה לביקורים לתושבים  הזה. יש לנו זמן של שלושה חודשים להתארגן. אבי. 

מענה שקל, אז כל שיקול כספי פה לא נמצא. יש פה נושא שצריך לתת  700,000מהחוץ, וזה עלה לנו 
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למשפחות האלה. ולא כדאי להתחיל על הדבר הזה, כל כך יפה הלך השילוב של בתי הספר, הקמת  

בתי הספר של שני המגזרים. אני חושב שצריך להמשיך בתהליך הזה ולחשוב על המשפחות האלה, 

שקל. לא   700,000שצריך לתת להם את המענה, שהילדים שלהם לא יסעו מפה. ועלו לנו הביקורים 

 לא תושבים שלנו.    50%תי פה שום צעקה שהיתה. אפילו יותר. וזה לא תושבים שלנו. חלקם, ראי

 

ערב טוב. אני אנסה באמת להציג את התמונה הרחבה, עם כלל    : מר אבי יאנוס

ינת בשוני ושונות בין הקהילות. מאמץ גדול של יהשיקולים. רקע: קהילת אשכול מגוונת, מאופ

למה ממלכתי דתי?  ן שונות ואחדות ומכנה משותף בתחומים שונים. המועצה לגשר על המתח בי

בשנתיים האחרונות, נכון שאלי, והוא יציג את זה תיכף, היתה היסטוריה לפני כן. בקשה. בשנתיים  

האחרונות הנושא הזה עלה שוב על השולחן. ואכן לפני שנה וחצי לא היו מספיק תלמידים כדי לפתוח 

השנה שוב פעם פנו קבוצה של הורים עם ד החינוך לא רצה לדון כי לא היה. בכלל בית ספר כזה. ומשר

ילדים שרשומים שם. צריך גם אותה לבדוק, בסופו   30הרב שחר וקבוצה מסוימת וארגנו רשימה של 

של דבר אם הורים לא שינו את דעתם. גם זה יכול להיות. וביקשו בית ספר ממלכתי דתי מעורב. כי  

תם יודעים, בית ספר ממלכתי דתי בנצרים. אבל הוא לא מעורב, הוא מופרד  יש במועצה, כמו שא

בנים בנות. כיום יש תלמידים שהם וההורים שלהם בחרו ללמוד בבית ספר ממלכתי דתי מעורב והם 

נוסעים לסעד, לשדות נגב ולמרחבים ולאופקים. כי אין בית ספר ממלכתי מעורב כרגע במועצה, והם  

קשה שלהם. מה האתגרים המשמעותיים שעומדים לפתחנו? ובדגש על החינוך.  רוצים שיהיה. זו הב

 משבר הקורונה.  

 

אם אפשר שאלה קטנה? הסבר ממש קצר. מה ההבדל בין בית הספר    :גב' נעמי סלע

 שקיים אצלנו עכשיו לבין הממלכתי דתי מבחינת תכנים? מה השוני?  

 

 אני מוכנה לענות לה.     :גב' מזל ערוסי

 

בעיקרון אין הבדל. יש רק תוספות של מקצועות שהם קצת יותר בעלי     :תדובר

 אופי של ערכים יהודיים. יש תפילה בבוקר. ...  
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 לא בכל בתי הספר. זה מדיניות של בית הספר עצמו.     :גב' מזל ערוסי

 

 חבר'ה, בואו נגמור.     מר גדי ירקוני: 

 

ים איתו עומד לפתחנו.  אנחנו עדיין משבר הקורונה שאנחנו מתמודד   : מר אבי יאנוס

לא יודעים להגיד את כל ההשלכות שלו. כי רב הנסתר על הגלוי. כמה זמן הוא יימשך, האם יהיה גל 

שני. אבל כבר עכשיו אני יכול להגיד לכם שאין ספק שיהיו משמעויות תקציביות גדולות מאוד בגלל 

תקציבים ואפילו תקציבים שאושרו, נתנו  משבר הקורונה. ואנחנו כבר רואים את זה בעצירה של

הנחיה לעצור אותם ולא להמשיך בתוכניות. קרית החינוך שנפתחה השנה שם צריך הרבה משאבים  

והרבה תשומות כדי להמשיך ולפתח אותה. אנחנו דיברנו מראש על שלוש שנים כדי לפתח גם את  

של בתי הספר, כדי שבעוד שלוש שנים  התפיסה הפדגוגית של כל בית ספר ובית ספר וגם את ייחודיות 

נוכל ללכת לבחירה מבוקרת של הורים, ואנחנו רק בתחילת הדרך והקורונה, עם המשמעויות שלה, 

וזה ימשוך לשנה הבאה, עם כל הפערים שנוצרו, ונוצרו פערים בחודשיים  מעכבת את התהליך הזה. 

 האלה וצריך לטפל בהם.  

ל החלפת מנהלת בית הספר. גם זה יהיה דיון השבוע, בגלל  בית הספר התיכון. על הפרק הנושא ש

הקורונה, אם אנחנו הולכים למהלך הזה או לא הולכים למהלך הזה. דוחים אותו בשנה. וגם זה  

 ההחלפה של מנהל/מנהלת זה דורש גם משאבים, גם תשומות רבים בשנת הלימודים הבאה. 

ל דבר תקציבים שמערכת החינוך קיבלה כל הנושא של ההיערכות התקציבית. גם הוא בסופו ש

,  50%-באשכול מעוטף עזה, אני כבר יודע להגיד היום שכבר השנה קיצצו לנו את התקציבים האלה ב

ביחס לשנת הלימודים הקודמת. ואני יודע להגיד שיקצצו   50%-עוד לפני משבר הקורונה. קוצצו ב

אה תקציב עוטף עזה. ואם יהיה, הוא  לנו, יכול להיות בכלל שלא יהיה למערכת החינוך בשנה הב

 יהיה קטן ואנחנו נצטרך לעשות סדר עדיפויות אחר לגמרי. 

גדי דיבר על הנושא של התהליך. ואמר גם מאיר שבעצם זה נכון שהיו בקשות, היו פגישות שעלו 

הנושאים, אבל לא היה תהליך של דיון ארוך ומקצועי כמו שמוצג פה. לבחון באמת את הצרכים של 

 ל המכלולים ושיקולים סדרי עדיפויות. לא, אני אמרתי שלא היה. אני לא אמרתי שהפריע. כ
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 לא, מי הפריע לעשות שנה וחצי ...   : מר מאיר יפרח

 

   -לא, אני לא  מציג    : מר אבי יאנוס

 

 ... אחת לצערי,    : מר מאיר יפרח

 

א היה. אני מציג מצב  נכון, אתה צודק. אני לא אמרתי למה היה או ל   : מר אבי יאנוס

שהיה. אף אחד לא הפריע. בפועל לא היה. אני לא מציג את הסיבות למה לא היה. יש, כמו שנאמר 

 פה, בקשות וצרכים קהילתיים נוספים בתחום החינוך. 

 

אבי, אמרו פה הערה נכונה. )מדברים ביחד( למה לא היה דיון מסודר?    :מר אלון דודי

 לצורך זה? ולמה זה מגיע בדקה התשעים? איפה כל השנה וחצי?   או למה זה לא הגיע להנהלה

 

 לא דנו בזה.    מר גדי ירקוני: 

 

 התשובה בגוף השאלה.     :מר אלון דודי

 

אז אמרתי מה היה. היתה פגישה אצל גדי, שבאה הנציגות והציגו את    : מר אבי יאנוס

הלכו ואספו את השמות של  הבקשה שלהם. אחר כך נתנו להם אור ירוק להמשיך בתהליך. הם

הילדים, כדי שנוכל להתקדם עם התהליך. ובסופו של דבר הם הביאו את הרשימה של השלושים  

ילדים האלה שאמרתי, עם שמות, שרוצים, מעוניינים בתהליך הזה, כדי לפתוח כיתה א'. מדובר על  

כמובן אם רוצים לקבל בית ספר צומח, כבר נאמר. ובסופו של דבר לא היה תהליך. שם זה הסתיים. 

החלטה כזאת מושכלת, אז על בסיס נתונים. גם את הנושא של התקציבים שאמרתי, העלויות, לשים  

עלויות. חלק מהתקציב כמובן בא ממשרד החינוך. וחלק אמור לבוא מהמועצה. אנחנו לא מסתכלים  

על כיתה אחת. אבל רק על השנה הראשונה, כי שנה ראשונה היא פשוטה. זה בית ספר צומח. מדובר 
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אנחנו מסתכלים כמה שנים קדימה, שזה יהיה בית ספר ממלכתי יסודי רגיל. ועלתה גם הסוגיה איפה 

הוא יהיה. כרגע אם הוא יהיה במיידי, אז המקום היחידי שהוא יכול להיות זה ביובלי הבשור, עם  

ת שלנו. גם זה צריך לראות  היתרונות והחסרונות שם. ואם הוא יהיה בטווח הארוך, הוא כן יכול להיו

 איפה יותר נכון. או להתחיל שם ולהעביר אותו. או שמראש לבנות אותו.  

מה בעצם הנימוקים כדי לדחות בשנה? קודם כל, כן לעשות דיון עמוק בחלופות. ולהביא את זה  

ר לוועדת החינוך שתקום, אני מקווה, בחודש הקרוב. ולהביא את זה לפורומים נוספים שצריך ואח

כך להחלטה יותר מנומקת. הקמת ועדת החינוך הרשותית, שתוביל את השיח. התמודדות עם סוגיות 

של רגישות קהילתית בכלים הנכונים, להביא להסכמות וגם לשים, בסופו של דבר נאמר פה, יש פה  

עוד הורים שרוצים להקים בתי ספר והם גם היו אצלי, גם הם. בית ספר אנתרופוסופי או דברים  

אלה ואחרים. יש קבוצה כזאת של הורים. אני לא יודע כמה ילדים יש שם, כי הם לא הביאו  כ

 רשימות, אבל הם באו לדבר על הנושא הזה. זה לא קשור. אני רק אמרתי שיש עוד הורים שרוצים.  

 

 אני לא רוצה למשוך את זה. אני רוצה להציג, אני לא מושך.    : מר אלי אהרון

 

משהו בפעם הקודמת לגבי מה העמדה שלו. הוא שינה אותה אבי אמר     :דובר

 עכשיו. 

 

לא שיניתי את העמדה. אני לא שיניתי את העמדה שלי. אני בסוף     : מר אבי יאנוס

גורם מקצועי. אני יודע לעשות את העבודה. ברגע שיקבלו החלטה, אני אקח את ההחלטה ונבצע 

העבודה. ברגע שמקבלים החלטה, אנחנו יודעים  אותה הכי טוב שצריך. ואנחנו יודעים לעשות את

לבצע אותה. כל החלטה שתתקבל, כמו שגדי אמר, אנחנו נעשה אותה במלוא הכוח. אבל אני מדבר  

על עכשיו, ההחלטה שתתקבל. האם מקבלים את ההחלטה בדיון מעמיק, שמים את כל הנתונים כמו 

חליטו בסוף זה לפתחה של המליאה. שמוצג פה? או מקבלים את ההחלטה עכשיו בהצבעה. מה שת

המטרה המשותפת של כולנו היא באמת יצירת מענה מותאם לצרכי האוכלוסיה המשתנים. וגדי אמר  

אין פה התנגדות להקים בית ספר ממלכתי דתי. אם יש צורך כזה, אז צריך להקים את בית את זה. 

בית ספר כזה, צריך להקים.  הספר. וזו גם העמדה שלי שהצגתי. אם יש צורך של הורים להקים 
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השאלה אם מקימים אותו עכשיו או מקימים אותו עוד שנה. וזה מה שעומד על הפרק. גם אם צריך 

או לא. אבל אני אומר, בסופו של דבר, אם יש אוכלוסיה שמבקשת את זה כמענה וכרגע נוסעים מחוץ 

תת מענה לעוד אוכלוסיות למועצה, ויש כאלה, אז כן. צריך לתת להם מענה. אבל לא רק להם. ל

 וזה בעצם מה שמוצג וזה מה שעומד לפתחכם להחלטה. שצריך. 

 

 אלי ביקש רשות דיבור.     מר גדי ירקוני: 

 

אני לא סתם אמרתי קודם שהסוגיה הזאת, היא לא שנתיים או שלוש     : מר אלי אהרון

דיברנו על העניין הזה, על  שנים, עוד מהתקופה שלי שהייתי במועצה. וכל הזמן  15שנים, אלא בערך 

הצורך הזה, לתת מענה לסוג מסוים של אוכלוסיה כאן, במסגרת המועצה. לצערי הרב זה לא הסתדר  

אצלנו, מכל מיני סיבות. לא היה בינוי , משרד החינוך לא אישר וכל מיני דברים. וגם בסופו של דבר  

ין הזה מול משרד החינוך וכו'. היום אני אומר, אחר כך אנחנו נשמע פה את הרב שחר, מה קורה בעני

זה מצב, לפי דעתי, שלא היה לנו בעבר. אז קודם כל ככה. שיהיה ברור דבר אחד, על מה אנחנו 

מדברים. אנחנו מדברים על קבלת החלטה כרגע עקרונית להקמת בית ספר. כאשר בפועל, בעוד  

זה בית ספר צומח, שתוך שש  שלושה חודשים כולה אנחנו מדברים על הקמת כיתה אחת. כיתה אחת,

שנים הוא יושלם והוא יהיה שש שנתי. זה בעוד שש שנים. כרגע מדובר, אני פשוט רוצה לסבר לכם 

את האוזן, שזה לא איזה מונסטר שצריך עכשיו לעשות עליו, אני א' אומר על כל דבר צריך לעשות 

דור. רק תזכרו דבר אחד. תהליך. חייב לעשות תהליך מסודר, בכדי שלא נתפשל ושהכל יהיה ס

כשאנחנו עשינו את איחוד בתי הספר, גם בתי ספר תיכון וגם בתי הספר היסודיים קודם כל קיבלנו  

החלטה ואחרי זה נכנסנו לתהליך. הקמנו צוותים, הקמנו את כל המונסטר הגדול לצורך הביצוע. אוו  

גיד 'לא, חבר'ה, אנחנו לא  דבר צריך פה. אין טעם לקיים תהליך, אם בסופו של דבר המליאה ת

רוצים'. לכן הסדר צריך להיות קבלת החלטה עקרונית. כמובן מותנית. כי יכול להיות שאנחנו נקבל 

היום החלטה עקרונית לפתוח את הכיתה הזאת כבר בספטמבר. ובסוף יסתבר לנו, אני לא יודע מה 

חינוך לא יאשר, ואז ממילא  יקרה, כי ממשלה התחלפה, שרים יתחלפו וכו', יכול להיות שמשרד ה

 נרצה או לא נרצה, זה יידחה לשנה הבאה. זה ברור.  

יש לי הרגשה שאם אנחנו נחמיץ את .  "מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה"אבל אמרו כבר חכמים, 
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ההזדמנות הזאת, ואנחנו נשמע את הרב שחר לאן הגענו מול הגורמים השונים, שביקשנו ממנו שיגיע 

ביל את המהלך הזה, גם מול משרד החינוך וכו', אנחנו רוצים לשמוע ממנו איפה  לפה, כי הוא הו

העניין הזה עומד. בואו לא נעשה מזה מונסטר גדול. מדובר על כיתה אחת. את ההחלטה חייבים 

לקבל עכשיו. אם לא נקבל אותה עכשיו, יכול להיות שבשנה הבאה נוכל לברבר עד מחר ולא יהיה עם 

 תהיה הזדמנות. היום יש לנו כנראה הזדמנות. מי לדבר, כי לא 

 

 זו כיתה אחת.    : גב' דנה אדמון אדרי

 

 איך? לא הבנתי. זה בית ספר צומח.    : מר אלי אהרון

 

אני מבינה מה זה צומח. אבל אי אפשר להתייחס לזה ככיתה אחת. כי    : גב' דנה אדמון אדרי

 בית ספר זה בית ספר.  

 

י אין ויכוח, דנה, רציתי להגיד לך. גם לדעתו הויכוח הוא לא  ברור. הר   : מר אלי אהרון

האם לקיים בית ספר כזה או לא. גם גדי אומר 'צריך לעשות את זה', וכולם אומרים צריך לעשות את 

לא עכשיו, בשנה הבאה. אז מה זה משנה? אנחנו צריכים באמת לחשוב, גם  זה. רק מה הוא אומר? 

הבאה, לחשוב על כל בית הספר, על שש כיתות. לא רק על כיתה  בשנה הבאה, אם זה יהיה בשנה 

אחת. אני אומר כרגע, מבחינת הביצוע, זה לא דומה. כשאת בונה בית ספר ואת צריכה לבצע את 

הפעולה הזאת ויש לך שש כיתות שעכשיו צריך לארגן אותם לבין זה שמה שנדרש ממך עכשיו זה 

נקבל החלטה היום, בשנה הבאה גם לא נוכל לקבל לארגן כיתה אחת. החשש שלי הוא שאם לא 

   –החלטה. כי זה לא תלוי רק בנו. זה תלוי גם במשרד החינוך. לכן אני מבקש 

 

גם  ההשוואה לשני התהליכים שנעשו בין בתי הספר לבין קרית    : מר איתי ציפורי

  -החינוך, שבעצם היו שני בתי ספר שעבדו. והיה ברור שצריך 

 

היה הרבה יותר מסובך. לכן קיבלנו קודם כל החלטה   נכון, ושם זה   : מר אלי אהרון
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 ואחרי זה חייבים, גם פה, לעשות את התהליך.  

 

  אתה רוצה החלטה? תן ביצוע.    : מר דני ברזילי

 

חבר'ה, אולי לא הבנתם אותי. אני בהחלט רוצה, הכוונה שלי היא    : מר אלי אהרון

, השנה, כן. אנחנו מדברים על עוד שלושה חודשים. בכדי להגיע להגיע לביצוע. בכדי להגיע לביצוע

לביצוע, אחרי שנקבל החלטה פה, יש לנו שלושה חודשים להתארגנות לקראת הביצוע של אותה  

כיתה. כרגע כיתה אחת. מדובר על כיתה א'. צריך לעשות את התהליך. אי אפשר לעשות תהליך אם  

 , בשביל מה להתחיל לברבר סביב משהו שעוד לא הוחלט?  לא קיבלנו החלטה. מה הטעם? אין החלטה

 

תודה, אלי. בואו להמשך הדיון, חברים. לכל אחד כנראה יש  אוקיי,    מר ניר ים:

מה להגיד. בואו נסכם שכל אחד יגיד את הדברים שלו בתורו. לא להיכנס לויכוחי ביניים. זה לא יביא 

בר. אבל בבקשה דברו קצר, דברו לעניין. אל תחשבו  אותנו לשום מקום. תינתן לכל אחד האפשרות לד

שאתם חייבים לשכנע את כולם ולעשות את כל המאמץ. תביעו את עמדתכם. תסמכו שלמליאה יש  

היגיון לאמץ דעה כזאת או אחרת ואת ההיגיון שלה, ונתקדם לדיון מסודר. לפי הסדר, רשמתי אותך, 

 צפניה. קודם הרב שחר, לפני כולם. 

 

רק ברשותכם, אני לא יכול לדבר כשאני עם הגב לאנשים. ברשותכם,    : בוצחקשחר הרב 

 15אני אעמוד כאן. רקע ואיך הסיפור הזה נולד, ברשותכם. אז הוא אמר שנתיים, שלוש, הוא אמר 

שנה. אז כתושב מבטחים אני יכול לספר לכם כשכשדוד בן גוריון הגיע למבטחים אז אמרו 'אנחנו 

. ומאז היו כמה וכמה ניסיונות עד היום להקים. ואני צריך להוקיר תודה קודם רוצים בית ספר דתי'

כל לשני אנשים שיושבים איתנו פה, כי בסוף בזכותכם בכלל הנושא הזה עלה, מבן גוריון ועד היום,  

בסוף שני האנשים האלה שכאן ביחד העלינו את זה למליאה. זאת אומרת ששניהם מסכימים שצריך  

תושבים  16,000-אלה בתזמון. בסופו של דבר טובת התושבים לנגד עינינו. יש לנו כלהתבצע, רק הש

יישובים, ואין לנו אפילו בית ספר דתי מסורתי אחד. יש לנו במגוון  32בערך במועצה, תקנו אותי. 

קצוות. יש לנו בית ספר ממלכתי רגיל. יש בית ספר תורני מאוד. נקרא לזה דוס, בשביל הסלנג, 
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ולכל המסורתיים שהולכים לבית כנסת בשבת ורוצים תפילה בבוקר, אין מענה. כמה  וחרד"לי,

תלמידים זה יכול להיות? מאות, ואולי אפילו יותר. רק לסבר את האוזן, אני התחלתי את התהליך 

הזה לפני בערך שלוש שנים. והתחלנו פשוט משיחה בחנייה במושב אוהד עם כמה הורים. אמרנו 

ות טלפונים'. וחמישה הורים עשו טלפונים אחד לשני וישבנו אז עם יעל הדר בזמנו,  'בואו נתחיל לעש

תלמידים שרוצים מא' עד ו', שלא מחלקת חינוך עמדה לידינו ולא  110ועם מורדי ביטון והצגנו 

 110-טלפנים ולא כלום ולא פרסומים. רק חמישה הורים שרוצים לבצע את הדבר הזה. הגענו ל

חשוב לציין, לי אין שום נגיעה אישית לסיפור הזה. הילדים שלי התקבלו גם תלמידים בקלות. 

ולכן גם אם ייפתח, זה לא רלוונטי לילדים שלי. אני בא בנצרים רוצים. אני לא קשור לסיפור הזה. 

 בשביל טובת המשפחות.  

יש   תלמידים למועצה. הם הסתכלו על המספרים, אמרו בסדר גמור, 110לפני שלוש שנים הגענו 

  200, 150, אנחנו כמועצה נוכל להשיג אפילו 110מספיק בשר להקים בית ספר. אם אתם השגתם 

תלמידים. זה אמור להתקדם. רק מה, בואו נראה מה קורה עם מבנה וכו'. ואז אמרו 'תשמע, בוא נלך  

  עם משהו יותר קטן.  נתחיל מבית ספר צומח, כיתה א'. תביאו לי עכשיו רק כיתה א''. במשחק 

 15לא מספיק. אי אפשר  15כיתה א', לצורך העניין. אמרו ' 15-מכיתה ו' ו 30תלמידים היו לדוגמה 

תלמידים בכיתה א'. ואחר כך גם המבנה נדחה ולפני כמעט שנה ישבתי עם גדי במשרד שלו. קיבלנו  

נוך,  צריכים להשיג תלמידים. פנינו למשרד החי החלטה, מקימים בית ספר, יובלי הבשור, רק מה?

תלמידים. עשינו עבודת שטח, בנינו. ושוב   25תלמידים להקים כיתה'. זהו.  25אמר 'אנחנו צריכים 

אני רוצה לציין שמחלקת החינוך פה לא היתה איתנו בתהליך הזה. הכל התנדבות שלנו. אני מכיסי,  

ורים שרצו  ה 31-הוצאתי כסף לשלם לאיזשהי בחורה שתעשה טלפונים לאנשים, לגני חובה. והגענו ל

 לשלוח את הילדים שלהם בשנה הקרובה לבית הספר. 

 

   מועצה.  תכעובדהזדהתה   : גב' דנה אדמון אדרי

 

לא, היא אמרה שהיא עובדת בתיאום עם המועצה. זאת אומרת אנחנו    : שחר בוצחקהרב 

מועצה.  ישבנו עם גדי ועם אבי, אנחנו רוצים, תשיגו לנו שמות של ילדים. התיאום היה מוחלט עם ה

רק אנחנו עשינו את העבודה במקומם. אין לי שום בעיה. רק תבינו כמה מתנדבים עשו וכשכל 
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המועצה שהצליחה להקים את הקרית חינוך הנפלאה הזאת, גם כן תירתם לסיפור, לכמה אפשר 

תלמידים. המועצה שלחה מכתב בקשה רשמי למנהל המחוז,  31-להגיע. אז לכן אנחנו הגענו ל

נוך. מנהל המחוז אישר את הבקשה, העלה את זה לארצי. שר החינוך הגיע, קיבל את זה  מחלקת החי

ללשכה שלו ומבחינתו זה היה מאושר. הרל"ש של שר החינוך דיבר עם אבי. אמר 'אנחנו רוצים  

להתקדם', ובסופו של דבר התהליך נעצר כאן במועצה. ברשות המקומית, כי ההתלבטות היתה איך  

יזה וריאציה, כאן, עכשיו, מחר, מחרתיים. אבל כולם מבינים שצריכים לעשות את  לעשות את זה, בא

לפני שנה קיבלנו את זה והתהליך התבצע. אני מבין תהליכים, אבל בפועל יש פה ילדים ללא זה. 

,  80מענה. כשהחינוך המיוחד דיבר זה מאוד נגע לליבי ואמרו תלמידים, שאני אומר לכם עכשיו, לא 

ינוך מיוחד. מדברים איתך על מאות תלמידים שכרגע אין להם מענה.  זאת אומרת יש וזה המון בח

הרבה ילדים שכרגע הולכים לבית הספר הממלכתי הרגיל, והם לא רוצים. הם רוצים משהו יותר  

מסורתי. הם רוצים בבוקר לשמוע את תפילת שחרית ורוצים שביום שישי תהיה קבלת שבת. ויובלי 

ק מקרית החינוך הנוכחית, יכול להיות שזה מענה לרגישות הנצרכת עם קהל הבשור, שהוא מנות

אוכלוסיה שאולי קשה לה לקבל את הדברים האלה. ולכן זה דבר שהמועצה צריכה לשים את רווחת  

 התושבים ואת מה שהתושבים רוצים. 

פה כמה מבנה האוכלוסיה של בית הספר יהיה מעורב. הוא בעיקר יהיה מבני המושבים. יש לנו 

אמהות שהגיעו ממושב אוהד, שבאו לייצר אותנו. יש לנו גם משלומית. ולמעשה אנחנו מדברים על  

תלמידים לכיתה   31משפחות צעירות עם ילודה גבוהה, שהדמוגרפיה רק עולה. אם אנחנו לבד השגנו 

דש  אחת, בדמוגרפיה עולה, כשעוד הרבה אנשים ישמעו שבית הספר הזה קם והוא לא בית ספר ח

וכבר ירדו מהגדר, אז זה רק יעלה. לכן החשש שמא אולי זה לא יצליח, אין חשש כזה. אנחנו מדברים  

ילדים לפחות בבית הספר תוך כמה שנים. בסופו של דבר, מבן גוריון ועד היום, הגענו  200, 150על 

קרובים,  לחדר הזה. והחדר הזה פה צריך לקבל את ההחלטה האם הולכים על זה בשלושה חודשים ה

להקים כיתה אחת, שהכיתות כבר מוכנות. סך הכל צריך למנות מנהל, מחנכת כיתה ושומר בכניסה.  

 זה מה שצריך. את הכל כבר יש. יש אולם ספורט, יש חדר מחשבים, יש מזכירות, יש חדר מורים.  

 

 יש לי שאלה. ... בנו את בית הספר, אי אפשר היה לצרף?   : גב' רבקה בן ארי
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 מסודר, מסודר.     ירקוני:  מר גדי

 

אפשר לצרף. המועצה הגישה בקשה למשרד החינוך לעשות בנייה   : שחר בוצחקהרב 

נוספת לבית הספר הדתי. והלוואי וזה יקרה, וכולם יהיו באותו מתחם. אבל כרגע זה יכול למוסס.  

למה? כי להורים זאת אומרת, ההורים, אני אגיד לכם ככה מאחורי הקלעים, מאוד פגועים מהסיפור. 

האלה מאוד חשוב להם, והם לא נפגשו אפילו פעם אחת עם נציג רשמי של המועצה. לצערי הרב. 

אנשים, לא היתה שום פגישה רשמית של קהל ההורים,  110אנשים, והגשנו  31למרות שהגשנו 

ות  וביקשנו לעשות אסיפה רשמית של ההורים, ולא זכינו למענה. זאת אומרת אנחנו רוצים להי

שותפים לתהליך, רוצים להיות, אפילו בקרית חינוך החדשה. רק כרגע המבנה היחיד שעומד לרשותנו  

זה יובלי הבשור. אז אי אפשר לבצע בבית ספר ממ"ד. הוא צריך להיות מתוחם בפני עצמו. משרד 

 החינוך לא מאשר להקים בית ספר בתוך בית ספר.  

אחר כך, אם יהיה מבנה חדש שיבנו אפשר להעתיק. או  אז לכן האפשרות, להתחיל ביובלי הבשור. ו

אני לדעתי מכין ... מידע בחדר  להישאר. זו כבר החלטה שאפשר להרגיש בשטח, לראות איך זה יהיה. 

הזה, בתהליך הזה, כי אני מלווה אותו הכי הרבה, אז אם יש שאלות על המספרים, על הצפי וכדומה,  

 זה הזמן לשאול.  

 

ר, תודה רבה, שחר. ברשימה שלי, שנייה, מזל, דקה, כדי לתת בסד   מר ניר ים:

לכם מה שנקרא, שתהיה לכם סבלנות לחכות לתורכם, אז יש את מזל, יש את סילביה, יש את דנה, 

יש את שמעיה, יש את אריק ויש את חנניה. יש גם את צורית, חנניה, אתה רשום. וזה בינתיים.  

 בבקשה, מזל. 

 

 דקות.   10הנושאים אחרים גם לקחנו זמן, עד  על   :גב' מזל ערוסי

 

 לא אמרתי כלום.     מר גדי ירקוני: 

 

אני קצת מערערת, ולי יש תחושה מאוד לא נעימה לגבי קודם כל,    :גב' מזל ערוסי
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מקומה של ההנהלה והחלטותיה והשינויים שמתקבלים אחרי שמסתיימת ישיבת הנהלה ואתה חוזר 

  -עם ניר. אז יש לי הרגשה  למשרד שלך או לפגישות שלך

 

  -לא, לא, זה לא הדיון, תראי, מזל, דקה. הדיון הוא בית ספר    מר ניר ים:

 

 אתה יכול לא לקבל, אבל זו ההרגשה שלנו.     :גב' מזל ערוסי

 

 את יכולה להגיד עלי, לא קשור לניר.    מר גדי ירקוני: 

 

את אומרת, אל תפסיקי אותי,  לא חשוב. גם אם כן, זה לא הדיון. ז   מר ניר ים:

אם הדיון היה על תפקודה של ההנהלה, היה מקום לדברים שלך. זה לא הדיון. הדיון הוא בית ספר 

 ממלכתי דתי. 

 

   -זו התחושה שלי כחברת ההנהלה. ואני לא    :גב' מזל ערוסי

 

  מזל, מזל, אנחנו מדברים, כל מה שיש לך, דקה, גדי, אל תפריע לי.   מר ניר ים:

 

 ... ליחסים שלי עם ניר ...  אני לא תוקפת אותו.    :גב' מזל ערוסי

 

לכן כל מה שתגידי בעניין חיוב או שלילה על בית ספר ממלכתי דתי,     מר ניר ים:

 זה מקומם. 

 

גם אתה אל תפסיק. והתחושה הזאת על ההנהלה היא לא רק תחושה    :גב' מזל ערוסי

ז אם אנחנו מדברים על זכות בסיסית של תושבים במועצה הזאת,  שלי. ולכן אני גם אומרת אותה. א

אז זאת בהחלט זכות בסיסית של מספר משפחות לא מבוטל, שמבקש לתת חינוך מסורתי לילדים  

שלו. אי אפשר לקבל את זה, לא בבתי הספר שלנו וגם לא בחלוציות שאין שם שום קשר. ילדים שלנו 
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ואחרות לא התקבלו. למרות שהם באים מבתים דתיים. אז  שניגשו להתקבל שם, בגלל שאלות כאלה

ילדים שבשבילם נפתח גן, אז  15או  10, 11אם אנחנו מדברים על זכות בסיסית של יישוב שיש בו רק 

תלמידים. אני מדברת רק על ילדי א'. שאמורים לנסוע  30-גם כאן יש מקום לפתוח כיתה ל

אותם אחרי הרבה, באמת בדחילו ורחימו, כי הם  למרחבים, לבאר שבע, לסעד, וגם שם מקבלים

 משלימים תקנים ואחר כך יותר אין מקום.  

 

 סעד הפסיקו.    : מר אלי אהרון

 

אני חושבת שנפלה לידינו הזכות לקבל  סעד הפסיקו, כן. זה גם נכון.    :גב' מזל ערוסי

מת בידיים רחבות. ובו  כאן החלטה ואם יש היענות גם ממשרד החינוך, אנחנו צריכים לקבל זאת בא

זמנית לעשות תהליך. בו זמנית לבצע את כל מה שצריך לעשות. לא צריך לפחד מבית ספר צומח.  

בהחלט. בהרבה מאוד בתי ספר בארץ יש בתי ספר צומחים ועושים בהם את כל התהליכים ואף אחד  

ל הפיתרונות. בית  לא נפגע מזה. לא פסיכולוגית ולא התפתחותית ולא חברתית. מוציאים לזה את כ

ספר צומח הוא בית ספר שצריך לתת מענה לאוכלוסייה המיוחדת הזאת. ואם יש לנו כיתה אחת עם  

גילי. בהחלט נעשה את זה  -ג' עוד שלושה או נעשה רב-ב' עוד שניים או ל-תלמידים, לא נחפש ל 30

את זה. כל מה שעשינו  כמו שאתם רוצים, בתהליך מאורגן, מובנה. נביא מי שיעשה את זה, מי שיוביל

לגבי בית הספר הרגיל. מדברים על רגישות קהילתית? מה זה רגישות קהילתית? מישהו מוכן להסביר 

לי? רגישות קהילתית לקבל אוכלוסייה שהיא אוכלוסייה מסורתית? ריבונו של עולם. איפה הרגישות  

ה נחסוך מהילדים האלה  הקהילתית כאן? מדברים על הקורונה? אולי דווקא בגלל תקופת הקורונ

להסתובב בבתי ספר מחוץ ליישוב? אני חושבת שזה הזמן שלנו לקבל החלטה, להוביל תהליך מובנה.  

כמו שאתה מדבר עליו, אני מקבלת את זה ממש. אבל לאפשר לפתוח את הכיתה הזאת. לא צריך  

שזאת החלטה שאם  מבנה, הכיתות שם גם מצוידות וגם ערוכות ומוכנות לקבל ילדים. ואני חושבת 

 נקבל אותה, יפה שעה אחת קודם. רגישות קהילתית לא קיימת כאן. נאמרת, נכון, מה לעשות?  

 

 תודה, מזל. סילביה.     מר ניר ים:
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אני מציעה הצעה לסדר. כך שלפחות שתקום ועדת חינוך, ידונו שם    : גב' סילביה גרין

דר, לא צריך לפתוח בית ספר. צריך לבדוק  ילדים אפשר לפתוח ח 30בכל ההיבטים. אני חושבת שעל 

גם מה המצב הכלכלי של המדינה בכלל. אם בכלל יהיו תקציבים. אני באופן אישי אני מרגישה  

חלוציות של מדינה בתוך מדינה, בכלל המועצה. ועם כל הרגישות, עם כל מה שאתם רוצים, סבבה,  

כית, יש ועדת חינוך שתקום ושתתחיל אבל גם צריך לבחון את הדברים כלכלית. וגם מבחינה חינו

לעבוד, גם בנושא הזה. ולפי דעתי, הרגישות, גם יש ילדים עם צרכים מיוחדים שמגיעים עד אשקלון,  

 בגלל שיש בעיה. אני חושבת שקודם כל צריכים להקים את זה בבית ספר אצלנו, די, חאלאס.  

 

 דנה.    מר ניר ים:

 

 ת לסוף.  מעדיפה לחכו  : גב' דנה אדמון אדרי

 

 הסוף רחוק, דנה. לאט, יש סדר. שמעיה, בבקשה.     מר ניר ים:

 

אני בעצמי למדתי בבית ספר כזה. אבל אני חושב שבכלל כל התפיסה   : מר שמעיה אלי

שלנו כרגע צריכה להשתנות. עם כל הכבוד לבית ספר דתי ומסורתי, וזה צריך להיות וחייב להיות  

משפחות שזקוקות לזה, אבל מה שיותר דחוף כרגע לדעתי זה החינוך   לדעתי באזור שלנו, כי יש הרבה

המיוחד, שאנחנו שמים אותו בצד. דנים, דנים, דנים, וכולם רגישים אליו. ולא ראיתי דיון כזה 

במליאה על הנושא הזה, שהוא לדעתי יותר חשוב. שהילדים האלה באמת, אין להם לאיפה ללכת, אין 

, יכול פה, מסתדרים. עד היום הסתדרו. גם את זה צריך לעשות, אבל  להם פתרונות. דתי, לא דתי

הדיון צריך לבוא כרגע, אם כבר רוצים לפתוח בית ספר או חדר או לימוד או משהו, לשלב את החינוך 

המיוחד. ילדים מוגבלים, שיש להם בעיה פיזית וזו לא בעיה מסורתית או מצפונית או מה הסבא 

לל. זה ילד שצריך את הצרכים האלה ולדעתי אנחנו צריכים להתמקד חושב, שיתפלל או לא יתפ

בקבוצה הזאת לפני כל דבר אחר. זו המחויבות שלנו, לפני כל דבר אחר. זה השלב המיידי שצריך 

דיברו גם אנשים שם חצי לעשות אותו מחר בבוקר. לפני כל דבר אחר. דיברנו על זה, בחצי מילה. 

 מילה. זה נזרק לפינה.  
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 זו דעתו. דנה, את לא מחכה לתור שלך בסוף.     ניר ים:מר 

 

אני רוצה על זה דיון, שעל זה תהיה הצבעה היום, מה לתת לחבר'ה    : מר שמעיה אלי

 האלה. 

 

אוקיי, זו דעתו וזה בסדר גמור. כל אחד ישמור את דעתו ואף יביע    מר ניר ים:

 אותה. אריק, בבקשה.  

 

להגיד כמה דברים מאוד קצרים. אני מאוד תמכתי ערב טוב. אני רוצה   :מר אריק

בהקמת ועדת חינוך בדיוק מהסיבות האלה. אין לנו היום שום מידע ושום נתונים מסודרים. נאמר 

משפחות. אני לא יודע. צריך לתפור איזשהו פיתרון שהוא לא   110ילדים, אחרי זה נאמר  30פה 

לתור, ואחרי זה אני לא יודע מה יהיה ההמשך  ייראה כמו איזה אלתור. שמתחילים עכשיו מאיזה א

שלו, לא מבחינת המיקום ולא מבחינת המבנה ואני לא יודע מה עוד. באמת. אני רוצה, לא בגלל איזה  

הרכב אקראי כזה או אחר של ההנהלה, משקל כזה או אחר. ועדת חינוך, בדיוק זה הגוף שצריך  

כמה משפחות, כמה ילדים. זה חייב להיות  להביא איזו תוכנית סדורה, שלמה. איך זה ייראה,

מחובר, אני מניח, לכל הנושא של הצמיחה הדמוגרפית. ואז נראה מה עושים. באמת, אני לא רואה 

גם, בנוסף לזה מדבר גדי, מבקש ראש המועצה בקשה, לדחות את זה. אבי מדבריו אני גם מבין  

ת את זה. אז אנחנו עכשיו מה? נחליט שהפוקוס שלו כרגע הוא בדברים אחרים. הוא גם מבקש לדחו

לעשות איזה אלתור ונכפה אותו? באמת, אני לא מצליח להבין את זה. אני מציע להיצמד לבקשה של  

גדי. לתת לוועדת חינוך או לעוד גופים כאלה ואחרים שצריכים לעבוד על הפיתרון. להציג פיתרון  

זה ידרוש באמת לחכות לשנה הבאה, אני גם  שלם, מלא, למועצה ולהתחיל לפעול בכיוון הזה. אז אם 

מטיל ספק בכלל ביכולת, גם כשאתם אומרים שהמבנים, הזה, ההוא, יש עוד המון דברים שאנחנו 

בכלל לא יודעים אותם, לא מכירים אותם. צריך לטפל בהם. ועכשיו נכניס את עצמנו לאיזה  

כנס להוצאות ולכל מיני פיתרונות  סחרחורת, שבגלל החלטה רגעית, ככה, מהבטן, נצטרך עכשיו להי

 ולאלתורים. בקיצור, שורה תחתונה, אני מבקש להיצמד, 
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 אתה דואג לכיתה אחת של הוצאות?   : מר מאיר יפרח

 

 אני דואג לצורה שבה זה נעשה.    :מר אריק

 

תודה, אריק. מאיר, אנחנו מבקשים מהציבור הנכבד לא להיכנס,    מר ניר ים:

 נו זה לא טוב. חנניה, בבקשה.  ואנחנו מרשים לעצמ

 

ברשותכם אני אקריא מהכתב מה שהכנתי לפני הישיבה, את    : מר חנניה אווקרט

,  2015-התייחסותי לנושא. זה ייקח ארבע דקות, אבל אני אגע בנושאים שלא התייחסו אליהם כאן. ב

ם. בית ספר נצרי-גדי, במשמרת שלך כראש מועצה, הוקם בחלוציות בית ספר ממלכתי דתי, נועם

אשר בתוקף החוק היה צריך לתת מענה חינוכי כתקווה לכל המשפחות המסורתיות ולכל אלה אשר  

נצרים במשמרת שלך, ובלי שנקפת -מאסו  בחינוך הממלכתי המנוכר לדת. לצערי, בית ספר נועם

ות אצבע, הפך תוך זמן קצר לשני בתי ספר מופרדים. בית ספר לבנים ובית ספר לבנות, עם מנהל

נפרדות, עם גוון חרדי. אלה קיבלו לשורותיהם רק ילדים יהודי סוג א', רק כאלה שהוריהם וגם 

סביהם, שנחקרו, עברו את מסננת הכשרות שהוכתבה.  כמובן שאף משפחה באזור לא קיבלה את 

חותמת הכשרות שלהם ואף תלמיד לא נקלט שם כתלמיד מן המניין. את הילדים האלה, המקסימים, 

נצרים השקופים, ילדיהם של חלק מההורים פה, העדפנו, או אתה גם כן, להסיע מדי יום כמעט  פסולי

שעה הלוך ושעה חזור לכל כיוון כל יום. מפוזרים בכל בית ספר, עם תלמידים זרים, שאחרי שעות  

כל  הלימוד אין להם כל קשר זה לזה. ומאותה סיבה היו מנותקים ומבודדים מכל בני גילם ביישוב. 

זה מתנהל, לצערי, במשמרת שלך גדי, שאתה מודע לעניין. וזה מוסווה במילים יפות כאן במליאה,  

 של גאווה על החינוך וחזון חינוכי, הנותן מענה לצרכים המיוחדים לכל תלמיד.  

שנה,  40או  35אני מניח שנצרים הקימו גוף משפטי או עמותה, כפי שהקיבוצים הקימו לפני 

לחסום את כל מי שאינו מתאים לתפיסתם. רק שתבינו שזה בית ספר ממלכתי שתאפשר להם למדר ו

דתי, ממומן על ידי המדינה בתוקף חוק, אסור שיהיה סלקטיבי, והוא בנה לעצמו מסגרות שהוא 

 קולט רק את מי שהוא רוצה. ואנחנו יושבים ושותקים ואף אחד לא יודע פה.  
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יכול חוקי. אבל איך ייתכן שהריח הרע שעולה אני מבין שקשה לך להתמודד עם משהו כזה שכב

שנה ראש מועצה מבארי התפטר בגלל נושא כזה   40מהבטלנות הזו לא מפריע לך. דרך אגב, לפני 

דומה. במחלוקת בין היישובים של הקיבוצים והמושבים. חשוב להגיד לחברי המליאה שהנציגים  

ך לפני שנה, בשמם של עשרות משפחות שהגיעו לכאן, לאחר שקצה נפשם וקולם לא נשמע, פנו אלי

תלמידים שמבקשים לתת להם מענה חינוכי במסגרת   110-שקטות, עם רשימה, כפי שהרב אמר, של כ

בנות, כאשר יקלוט כל תלמיד שחפץ בכך, בלי לבדוק בציציות, גם -חינוך ממלכתי דתי  מעורב בנים

לך היתה מאוד חיובית ותומכת, אבל אם הוריו כופרים גמורים. או חלילה אוכלים טרף. התשובה ש

הוספת שכרגע אתה מבקש לדחות את העניין לשנה הבאה, בגלל הפרויקט המורכב של פתיחת 

הקמפוס החדש. אמרתי לרב שחר 'לא נריב על העניין. חיכינו חמש שנים, נחכה עוד שנה. העיקר  

הפניות האלה, גם בדיונים  שיהיה'. תקנו אותי אם אני טועה, אבל אף אחד במליאה הזו לא שמע על 

ובמצגות של מנהלי המחלקות, הבקשה של המשפחות האלה נשארה סמויה ושקופה, ולא הוזכרה  

 בשום מקום. 

', ובלחץ של ההורים, יצא מכתב רשמי מהמועצה, מופנה  19בהמשך, לפני כחמישה חודשים, בדצמבר 

ספר ממלכתי דתי מעורב וצומח.   למנהל אגף החינוך מר זהבי, ובו נאמר שקיים צורך בפתיחת בית

אני מניח שהוצגו נתונים ונימוקים. אחרת הבקשה לא היתה נענית בחיוב. ואכן נענתה בחיוב. 

השמחה של ההורים הסתיימה תוך זמן קצר, כאשר גדי, לצערנו הרב, במקום לקחת את העניין  

אומץ להגיד אותה בקול ולדחוף אותו, לא ברורה לי עד לרגע זה מה הסיבה האמיתית שלא אוזרים 

רם. אבל היא עוצרת את העניין. התחושה שלחי שכל המהלך הזה מלווה בחוסר יושר ויושרה 

ציבורית. להורים האלה זה עלבון ואכזבה גדולה מהתירוצים הבלתי ברורים. אני משוכנע שהקמת 

ם שלנו תעשה מסגרת נוספת של ממלכתי דתי בתוך הקמפוס הכללי, שיקבלו את כל הטוב שיש לילדי

המהלך הזה יהווה תרומה ערכית ענקית לכל התלמידים  צדק ותתקן משגה חברתי ארוך זמן. כמו כן, 

 במועצה, לתושבים ולקהילה שלנו בכלל. ויפה שעה אחת קודם. 

אני מסכים עם גדי שיש עבודות הכנה רבות. כי אסור שיקרה מה שקרה בחלוציות. שבית הספר הזה 

חרתיים למה שקרה בחלוציות, שהוא יהיה סלקטיבי. הרב שחר בתור תלמיד  ממלכתי דתי ייהפך מ

 לא היה מתקבל לבית הספר הזה בנצרים.  
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 זה נכון.   : שחר בוצחקהרב 

 

כי הוא גם למד בבית ספר מעורב. וצריך גיבוש מסגרת על כל היבטיה.    : מר חנניה אווקרט

ם אצבע ותכריח אותך להצטרף. הייתי  אבל זה אפשרי, גדי. אני לא הייתי מבקש שהמליאה תרי

מעדיף שאתה תהיה חלק מהעניין ותסיר את ההתנגדות שלך לדחות את העניין ולנסות להגיע לזה  

 גם אם זה לא יהיה בספטמבר הקרוב, אבל התהליך יתחיל לנוע. תודה רבה.  כמה שיותר מהר. 

 

 צורית.    מר ניר ים:

 

לכאן כמנהלת המחלקה לצמיחה דמוגרפית.   אני הגעתי שלום לכם.   : ירחי גב' צורית

אני מתעסקת עם הקליטה באשכול, ואני רוצה פשוט להביא לכם עדות מהשטח. רק בחודש האחרון,  

תוך כדי הקורונה, דיברתי עם שלוש משפחות של נקלטים, שמגיעות למועצה ורוצות בית ספר  

יד לכם שלאורך כל השנים, שלוש  ממלכתי דתי מעורב. שזה בית הספר שמתאים להם. אני יכולה להג

שנים אני מנהלת את המחלקה ותשע שנים אני מתעסקת בקליטה באשכול, יש ציבור גדול מאוד  

שרוצה להגיע לכאן ליישובים שלנו, ושמגיע ליישובים שלנו וזה הצורך שלו. הם לא מתאימים ולא 

תי מעורב, שמתאים לאורח  רוצים לחנך את ילדיהם בבתי ספר של החלוציות. הם רוצים בית ספר ד 

החיים שלהם. ויש גם משפחות שלצערי לא הגיע אלינו בגלל שעדיין אין לנו בית ספר כזה. יש  

משפחות שבחרו לבוא לכאן, וזה הרצון שלהם וזה הצורך שלהם. אחד היעדים הגדולים ביותר של  

מאמצים בשביל  המועצה הוא קליטה ביישובים, במושבים ובקיבוצים. אנחנו עושים הרבה מאוד

הקליטה הזאת. הכוונה שלנו שנוכל לקלוט את כל המשפחות. שלא תהיה כאן משפחה, שלא יהיה  

יישוב  באשכול שמתאים לה ושלא יהיה בית ספר שמתאים לה. הצורך הזה עולה מהצרכים של 

של  הצמיחה הדמוגרפית. ואם היעד שלנו הוא להביא לכאן, גם להחזיר לכאן בנים שלנו, יש בנים 

המושבים שרוצים לחזור לאזור, אבל הם רוצים את החינוך הזה. ואם יש לנו את השאיפה הזאת 

להגדיל את היישובים שלנו ולהחזיר לכאן את הבנים שלנו ולקלוט לכאן עוד משפחות, אז אנחנו 

צריכים חינוך טוב ואנחנו צריכים גם בית ספר כזה. וזאת חוות דעתי המקצועית. ואני אומרת לכם  

 שהיא מבוססת על עובדות. אני יכולה לתת למי שיבקש. 
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אוקיי, שנייה, לפני שממשיכים, אני רוצה להזכיר לכולם את בסיס     מר ניר ים:

הדיון. אנחנו לא דנים כרגע אם צריך בית ספר דתי או לא צריך בית ספר דתי. אנחנו מדברים כרגע על 

תם של אנשים. או שאנחנו צריכים לעשות תהליך  תהליך. האם לעשות משהו חפוז, כאן ועכשיו, לדע

הבאה בתור, רויטל, סדור, איטי קצת יותר, כולל קצת יותר, לדעתם של אחרים. זו מהות הדיון. 

 בבקשה. 

 

טוב, אז כמה דברים. סליחה שהקול שלי רועד, אני קופאת מקור.   :גב' רוויטל דגאווי בן יעקב 

צריכים להשתנות או להתחדד בדיון. אחד זה עניין הצורך  קודם כל, יש כמה מושגים, אני חושבת, ש

אגב, אני רוצה להגיד משהו למזל, על הדאגה לילדים שילכו לבתי ספר אחרים וקורונה. בבית הספר. 

אף אחד פה לא עם מסיכה ולא שומר מרחק. אז הדוגמה צריכה להתחיל מפה. הערה צדדית שהיתה  

לתשומת לבכם. חזרה לגופו של עניין. העניין פה הוא לא   לי חשובה מאוד. בסדר, אני רוצה לציין

הצורך בבית ספר. צריך לצאת ממושג, לשכנע אותנו שצריך. כולנו משוכנעים שצריך בית ספר כזה. 

מעצם זה שיש אוכלוסיה שדורשת. השאלה היא על אופן התהליך שבו זה יתבצע. העניין הזה של תוך  

בעיה, ברור שזו לא בעיה. אבל לא מדובר פה על להרים  שלושה חודשים לתקתק כיתה כי זה לא

ילד. מדובר פה על להקים בית ספר צומח. זה תהליך. זה מוסד. לא עושים דבר כזה  30כיתה של 

בשלושה חודשים. בואו נרים כיתה, מורה, מנהל, שומר, ואז נצא לדרך. זה לא עובד ככה. זה לא  

לגבי זה שאנשים כאן, סליחה, בעלי  בעלי תפקידים, אחראי. בהקשר הזה של שינוי דעתם פה של 

תפקידים, משנים את דעתם, לא צריך להתרעם ולהתרגש מזה. זה רק מראה על חשיבה שהיא  

 אחראית. אתה יכול לקבל נתונים חדשים ולשנות. לחשוב מחדש. לא צריך להזדעזע מהעניין. 

חילוניים, קיטוב וכו'. אפשר להתייחס לזה  -דבר נוסף, גם להפסיק להפוך את זה לעניין מגזרי. דתיים

כעניין של גישה חינוכית או של מסגרת לימודית נוספת שנדרשת פה. נאמר שוב ושוב, יש פה מסגרות  

לימודיות אחרות שאין להם מענה. מדובר פה על משפחות או תלמידים שרוצים להתפלל בבוקר או  

וד טוב. יש פה תלמידים אחרים לא שרוצים,  רוצים לעשות קבלת שבת ביום שישי, זה יעשה להם מא

אלא שצריכים מענה חינוכי, ולא מקבלים אותו. מבחינתי זה ראשון בסדר העדיפויות וצריך לבוא 

 הרבה לפני, אוכלוסיה הרבה יותר גדולה.  
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יורשה לי להגיד גם שלגבי המספרים, אם כבר ירדו פה לרזולוציות של מספרים, המספרים המוצגים  

ויקים. לא כל הילדים הרשומים הם באמת כאלה שמתכננים ללמוד בכיתה א'. זה מה  הם לא מד

 שאני יודעת, מהרשימה. בנוסף, אני יודעת, אני אומרת מה שאני יודעת.  

קרית חינוך, עכשיו, צריך לקחת בחשבון. האגף פה הוא בהרצה. קרית חינוך בהרצה. ועדת חינוך היא 

תוכנן, לא אחראי,  לא מסודר להתחיל תהליך כזה בנוסף. בהרצה. זה נשמע מאוד חפוז, לא מ

ותשובה אחרונה לצורית. הקליטה במועצה לא צריכה להיעשות בכל מחיר. כל מי שרוצה שיבוא. 

ובואו ניתן לו הכל כדי שיבוא. צריך להתאים גם למרקם החברתי פה. אנשים צריכים לבוא אם הם 

בשבילם משהו שהוא לא קיים, אם זה בא על חשבון  מוצאים באמת את מה שמתאים להם. לא לייצר

 קליטה חשובה, לא בכל מחיר. תודה.  דברים אחרים. 

 

תודה, רוויטל. אמיר, בבקשה. אמיר, סוף סוף בזכות דיבור. אתה    מר ניר ים:

 יכול לתת בראש.  

 

רגע, איתי, נחכה שאתה תדבר, נראה. א', אני רוצה להגיד מה שאריק     :מר אמיר פלג

אמר. אני באמת מסכים במאה אחוז. יש פה גורמי מקצוע שבאו ואמרו וביקשו לעשות תהליך. זה גם 

הגיוני ואני לגמרי מסכים. אני חושב שמה שרוויטל אמרה, אני מסכים. אני רוצה להוסיף עוד משהו  

ד את  קטן. אני זוכר שלפני עשר או יותר שנים כתבתי פה מאמר שאורי נעמת היה זה, על הצורך לאח

הקהילות. וואלה, התהליך הזה קרה בזכות החמאס, בזכות ראשי המועצה והסגן, בזכות אני לא  

יודע, אבל באמת קרה פה תהליך היסטורי שאוחדו הקהילות, והוקם בית ספר יסודי וזה באמת,  

ופה אני מרגיש מבחינתי, זה מדהים. כמי שבא מהקיבוצים וגר במושב וטעם את כל הטעמים. 

הזו יכולה להיות נמהרת גם במובן הזה, ואני אסביר למה. כי אם יש מושבים שפתאום   שההחלטה

בית ספר חדש, קטן, בוטיקי, צומח, נחמד, עם צרכים מסוימים, זה בסדר. אני מניח שבגוש צוחר 

לדוגמה יש לא מעט תושבים שאמנם הם לא חלמו ללכת לבית ספר כזה, אבל למה לא? יתפללו קצת, 

ר. זה גם אולי מדבר אליהם. ופתאום אנחנו נגלה שמפצלים פה קהילות. כי למה שחצי  זה בסדר גמו

מהילדים מצוחר, או מכל יישוב אחר או מאוהד או מישע לא ירצו ללכת לשם? כי יהיה להם יותר  

טוב, כיתות קטנות והכל. ואז אנחנו מתחילים את כל הפיצול הזה מחדש. אני חושב שזה גם שיקול 
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וזה שיקול שבהחלט דיון ותהליך של קרוב לשנה יכולים לעזור ולהגיע להחלטות  שצריך לקחת.

בסופו של דבר. אני חושב שבלי לקבל הבנה כספית של הדבר הזה, אפשר לזרוק פה עכשיו מספרים  

וססמאות, אף אחד לא יודע באמת מה העלות הכספית של זה למועצה. מה זה אומר מבחינת הסעות.  

חוגים, מה זה אומר מבחינת עוד המון המון דברים אחרים. מה זה אומר   מה זה אומר מבחינת

מבחינת בכלל יובלי הבשור, שמתכננים עליה כל מיני דברים. פתאום יש שם בית ספר. זה אולי ישלול 

המון דברים אחרים שאפשר לעשות שם. גם את זה צריך לבדוק. ובגלל זה אני טוען שיש פה מצד 

. מצד אחד, אין פה מה למהר. ניקח תהליך, נלמד, נדע, ואולי עוד שנה תובא  אחד צורך שאפשר להבין

 החלטה בנושא הזה.  

 

... ואתה אותם תדחה לעוד שנה. ... יש פיתרון. אנחנו מדברים לא על    : מר אלי אהרון

כאלה שנקלטו אתמול. אנחנו מדברים על אלה שחיים פה קצת לפניך ... היו פה קצת לפניך, שתדע  

 ה. ואין להם פיתרון.  את ז

 

 בואו ניתן כבוד לכל הדעות.    מר ניר ים:

 

 אני אענה רק לאלי. לא, זה לא קשור.    :מר אמיר פלג

 

 זה כן קשור.    : מר אלי אהרון

 

 סליחה, תירגע.     :מר אמיר פלג

 

 אם לבן שלך היתה בעיה, לא היית מדבר ככה.      :דובר

 

אנשים שדיברו עם בעיות מאוד קשות שלא טיפלו לא נכון. יש פה    :מר אמיר פלג

בהם עד עכשיו. ויש פה אנשים שבאו וביקשו חינוך מסוג אחר, מצאלים. ביקשו בית ספר, ולא נתנו 

  -להם פיתרון. אז אל תציג 
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 נכון, צפניה.     מר ניר ים:

 

ערב טוב לכולם. ככה, את האמת, שזו פעם ראשונה שאני שומע על    : מר משה צפניה

שבע שנים במועצה. שנה. בכל זאת, לא בית הספר הזה ועל הצורך הזה. פעם ראשונה. דעתי בעניין: 

שמעתי על הדבר הזה עד היום. דעתי בעניין: אני חושב שכל ציבור, כל מגזר, כל קבוצת הורים שרוצה  

שאי לפתח בית ספר באשר הוא, אנתרופוסופי, וכן הלאה לסוגיהם, למיניהם, מכובד. כל הורה ר

וזכאי לחנך את ילדיו כפי אמונתו, השקפתו, תקוותיו, חלומותיו. זה הבסיס. עכשיו השאלה האם  

דוחים את זה לשנה הבאה או פותחים, נכון. כי זו מהות הדיון, לפי מה שניר אמר. דעתי שדברים 

ים, שרוצים שיקרו, מתחילים כאן ועכשיו. זאת אומרת מתחילים ומתקנים תוך כדי תנועה. אם דוח

לא עושים. נקודה. כל דבר שצומח, טוב, מתחילים אותו עכשיו. מה זה אומר? כמו מדינת ישראל. 

קודם כל מגיעים מעפילים. אחרי זה מתחילים לחשוב איך עושים את זה. מקימים את היישוב, אחרי  

ם את זה חושבים איך עושים את זה. לכן אני אומר לכם, חברים. אם אתם בעד באמת, ולא רק אומרי

זה כמס שפתיים כדי לטרפד את זה בהמשך, תצביעו בעד זה עכשיו. אם זה לא יצא לפועל עכשיו, זה 

לא, לא, חבר'ה. כיבדתי אתכם, שמעתי את דעותיכם, כיבדתי אותם. אנא כבדו את   יצא שנה הבאה. 

 דעתי. 

 

 תנו לצפניה לדבר.     מר ניר ים:

 

יש פה חינוך מיוחד שנוסעים רחוק', זו  ואני חושב שלבוא ולהגיד '  : מר משה צפניה

מניפולציה רגשית. כי ברור, שנייה, תנו לי לסיים. כי ברור מעל לכל ספק שהחינוך המיוחד צריך 

לקבל פה טיפול והוא יקבל. והוא צריך לקבל. וזה לא סותר אחד את השני. זה לא עומד זה כנגד זה. 

הספר הממ"ד. והאנתרופוסופי וכל מה שעולה  אפשר לקבל טיפול לחינוך המיוחד וגם טיפול לבית

  ברעיונכם. ולכן אני אומר. אז מה זה אומר? שנטרפד את כל השאר?

 

 דנה, דנה, זו דעתו.     מר ניר ים:
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אני אומר לכם חברים. אם אתם בעד באמת, לעניין הזה. אנא תצביע   : מר משה צפניה

 ממילא אין לזה מקום.  עכשיו לטובת העניין. אלא אם כן אתם מתנגדים, ואז 

 

טוב, תודה, צפניה. מיכל. את רוצה אחר כך? אחר כך. למעשה חזרנו    מר ניר ים:

 אליך, דנה. וגם את איתי יש לנו, אבל הוא בינתיים נעלם. 

 

טוב, בסוף כולם ידברו. אפשר לדבר? אני באמת מבינה את מה    :גב' נעמי סלע

צורך של ילדים עם צרכים מיוחדים ויש לי גם חברים  שצפניה אומר. יש לי חברים גם שיש להם 

שרוצים את החינוך הממלכתי דתי. אני מבינה את הצורך של כל קהילה כזו ואחרת, ואני חושבת 

שהמחויבות שלנו כמועצה באמת להנגיש ולתת את השירות לכל מי שזקוק לו. כמובן בתנאי שאנחנו  

תי ספר כאלה. אבל לבוא ולהגיד מניפולציה  עומדים בתנאי סף שאפשר לפתוח כיתות כאלה בב

רגשית, בוא לא נדבר על מניפולציות רגשיות. כי אנחנו לא, לכולנו יש את הצורך הזה ויש את הילדים  

ואנחנו רוצים לתת את המענה. אבל פה באמת אנחנו מקבלים פה החלטות, ואוי ואבוי אם אנחנו  

חון כל דבר בצורה אובייקטיבית. לקחת את נכניס מניפולציות רגשיות. כי אנחנו צריכים לב

השיקולים, עם כל הכאב וכל החסרונות והיתרונות לכאן ולכאן, ואנחנו צריכים באמת לבוא עם 

תוכנית מסודרת, ולא לזרוק איזה משהו מהשרוול. הלוואי והייתם באים ונותנים לנו, 'תקשיבו, 

שלוש, ארבע, מבחינת כוח אדם. זה עולה  הפרויקט הזה עולה כך וכך, אנחנו צריכים אחד, שתיים, 

לנו ככה וככה. יש לנו את האפשרות לתת לזה'. אבל אתם חסרים במידע. אני רוצה לתת את האוקיי  

גם לבית ספר ממלכתי דתי ורוצה לתת את האוקיי שלי כמובן לחינוך המיוחד, שאנחנו חייבים לתת  

ו לזרוק איזשהי הסכמה לאוויר, בלי באמת  את המענה הזה. אבל אתם נותנים לנו חוסר, נותנים לנ

את האחריות והמחויבות. הלואי, מאיר, והיית כל כך תומך בילדים עם הצרכים המיוחדים. אתה לא  

יכול להגיד שהדס, אני לא מהמועצה, אבל הדס נולדה, לא, לא אתה, אבל אלי אמר את זה. הדס  

 ורלם וקיבלו ילד מיוחד ואתה יודע מה? נולדה כאן, וכמוה יש לא מעט אנשים שמה לעשות, שפר ג

אני גאה בה, במלחמה הקשה שהיא נלחמת, והיא הגיעה הכי רחוק שאפשר בשביל הבן שלה, אבל 

כאן, במועצה, את התמיכה שהיא צריכה בבית אין לה. הלוואי ותיתן את התמיכה הזו באמת גם  
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הקהילות האלה, אבל בצורה  לצרכים האלה, שבוא נעשה את זה בצורה חובקת. ניתן מענה לשתי 

מאוד מאוד מדויקת ומבוססת. כמה זה עולה לנו, מה אנחנו צריכים לזה. ולעשות את הדברים בצורה 

מסודרת, עם תוכניות מסודרות, ולא לזרוק לאוויר כל פעם רעיון אחר כי בא לי. בואו נעשה את 

שה בתי הספר והיה שם בלגן  הדברים כמו שצריך. אני הייתי שותפה לדרך בזמנו, כשהקימו את שלו

קטסטרופאלי ודיברו על שלושה בתי ספר עם אופי שונה. בסדר, קיבלנו שלושה בתי ספר, בדיוק אוו  

 דבר, עם כיתות מצומצמות, לשמחתי. 

 

 רק לשנה הזאת.    : גב' דנה אדמון אדרי

 

עים בתקווה, בתקווה דנה. בואי נראה מה יהיה שנה הבאה. כולנו יוד   :גב' נעמי סלע

שזה לא יקרה. אבל שוב, זה קורה כי אין תוכנית מסודרת. אין לי תוכנית חומש מה אני רוצה הלאה.  

אז באמת, כולנו הלוואי שנגיע למצב שניתן את המענה הזה. אבל בואו נפעל כמו שצריך, לפי תוכניות  

רת ברגע שהיא  מסודרות. זה מה שאנחנו רוצים, ותאמינו לי, שניתן הסכמה לכל תוכנית כזו או אח

תבוא מסודרת. אתה צריך לבוא ולהגיד לי 'תקשיבי, יש איקס'. אז למה אנחנו לא נותנים מענה  

 לחינוך המיוחד כבר כמה שנים? מאיר, למה אנחנו לא נותנים מענה לחינוך המיוחד כמה שנים?  

 

 חברים, חברים.     מר ניר ים:

 

ו צריכים לתת מענה לכל הקהילות.  כי אם אנחנו נותנים מענה, אנחנ   :גב' נעמי סלע

ממש לא. אני מדברת על זה שאין תמיכה מצד המועצה לטובת אוכלוסיה מסוימת שזקוקה לזה לא  

פחות. והטענה שלי היא לא כלפיכם. הטענה שלי היא כלפי הממסד, כלפי איך לא עובדים כמו שצריך. 

 נקודה. תודה. )מדברים ביחד( 

 

חייב עוד פעם לחדד את זה. לפי מה שאני מבין, נקרא  שנייה, אני רק   מר ניר ים:

לזה ככה, רוח מועצה אזורית אשכול אומרת ראוי ונכון וצריך להקים בית ספר ממלכתי דתי. זאת 

הרוח. עכשיו, רגע. דקה. עכשיו, תנו לי, אני לא מביע דעה. אני רק מנסה להגיד. אם אנחנו מקבלים 
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שנת הלימודים הנוכחית ותוקעים את היתד ומתחילים את   החלטה של כאן ועכשיו ניגשים לקראת

כיתה א' וזה בית הספר הצומח, למעשה אנחנו התחלנו בתהליך, כמו שהתחלנו אותו, יש מי שיגיד  

חפוז, יש מי שיגיד עם שיקול דעת, יש מי שיגיד אמוציונאלי. החליפי לזה הוא לקיים תהליך. שיארך 

פר בשנה הבאה. אבל כמו כל תהליך, יכול להיות שהוא יעמיד  שנה, מתוך כוונה לפתוח את בית הס

בפנינו איזשהי תמונת מציאות שנחשוב כולנו שהיא כזאת שאולי לא מאפשרת את פתיחת בית הספר.  

יכולים לעלות תקציבים, ארגוניים, שיקולים  כי לא יודע מה יעלה שם. יכולים לעלות דברים. 

תלמידים, אבל בשנה הבאה אולי יש רק חמישה,  30ה א' עם קהילתיים. יכול להיות שיתברר שיש כת

ואולי שנה אחרי זה, הרי אפשר כבר לספור את התלמידים. אתה יודע היום מי יגיע לגיל חמש או שש  

וייכנס לכיתה א'. סימן שיש לו גם הורים של אותם ילדים יש להם ילדים כנראה גם בגילאים שלוש,  

ול להיות שכן יהיו במהלך הזה או לא. צריך לשקול את הדברים.  ארבע, שנתיים ושאך נולדו. שיכ

זה ההבדל בין הדרכים. אף אחד לא יוצא פה עם  ברגע שאתה שוקל אותם, אתה מקבל החלטות. 

 הבטחה. 

 

רגע, רגע, תנו לי להשלים את מה שניר אמר. מה שניר אמר, אני    מר גדי ירקוני: 

היה ועדת חינוך וגם צוות של מנהלי המועצה, שיכינו את מקבל, רוצה, דורש, שאותו צוות, שזה י

החומר, במהלך ינואר הם צריכים להביא את ההמלצה שלהם איך מתי ואם להנהלה ולמליאה. ואז  

במהלך פברואר נקבל את ההחלטה. ולפי ההחלטה הזאת נרוץ למשרד החינוך או לא נרוץ למשרד  

 החינוך. זה סוף התהליך שניר עכשיו פירט.  

 

גדי, אתה כבר רצת למשרד החינוך. מה אתה מספר עכשיו סיפורים?   : ר מאיר יפרחמ

רצת, שלחת מכתב. עשינו תהליך של שלוש שנים. כולם ידעו, ההורים ידעו. לא עשית שום דבר בעסק 

 מיליון שקל, עם התהליך הזה, זה ככה יצא בסוף. עם תהליך.  700-הזה. לקבל ביקורים ב

 

  אלף. 700    :דובר

 

יצא שאנחנו משלמים, ואתם מדברים פה על כיתה אחת ואתם   : מר מאיר יפרח
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מיליון שקל. אף אחד לא, בשמחה. אנחנו קרנות   100-מחפשים עכשיו תקציב. בנו בית ספר פה ב

מיליון שקל האלה. אז כיתה אחת, יש ציוד, יש בית ספר, הכל מוכן.  100-המועצה, אנחנו סגרנו את ה

, לא תהליך. ביקורי שדה, זה ירקות, אנחנו מחזיקים פה ילדים שהם תושבי חוץ, פתאום זה תהליך

שאנחנו קולטים. עלה לנו בשנה הראשונה מיליון שקל. זה היה עם תהליך. אז אני מעדיף תהליך כמו 

שאמר צפניה, תהליך של עכשיו להקים את הכיתה הזאת, ותוך כדי זה לעשות את התהליך. ולא  

זה לא יהיה. כל הסיבובים האלה עכשיו, כל מי שאומר שרוצה תהליך, הוא רוצה  הפוך. אחרת באמת

תהליך וסיפורי פוגי, זה לא להקים את זה. לא להקים את זה, ברור לי. מי שלא רוצה עכשיו לעשות 

לא להיות. אני חושב שצריך לקבל החלטה. תקבלו החלטה איך שאתם רוצים. אבל מקבלים אותה.  

 הורים האלה, או לא נותנים מענה. זה הכל.   30-מענה לאו היום נותנים 

 

 חברים, תראו. דקה.     מר ניר ים:

 

ניר, אפשר? אני, איתי ציפורי פה. לוקח בכוח, כי אתם משתלטים על    : מר איתי ציפורי

 הדיון. 

 

דקה, דקה. אף אחד לא משתלט על הדיון. בוא נעשה סדר. יש ככה.     מר ניר ים:

עברנו את תשע מזמן, לנסות לסגור את הדיון. לתת לאחרוני הדוברים להגיד את מה  אני בתוכניתי, 

שיש להם. יש לנו ברשימה את איתי ואת דנה, את אדוארד, את בר, ואת יהודית. רגע, דקה. מי 

שדיבר, או שהשתכנענו ממה שאמר או שחבל לו על הזמן. אותך גם, רונית. מי? יובל גם. אחרון  

יש לנו, אתה רשום. ובזה ברשותכם אנחנו נסיים. אחרת אנחנו לא נגיע להחלטה.  הדוברים. ידידיה 

 יצאנו לדרך. איתי, בבקשה. 

 

טוב, אז אני חושב שמה שקורה כאן עכשיו הוא אחד הדיונים הכי    : מר איתי ציפורי

נוראיים שהיו מאז שאני במליאה. מסיבה קצת שלי היא פשוטה. בסוף יש כאן איזשהו צורך 

רבתם בהנהלה, לא רבתם , שלוש, חצי שנה, לא משנה בכלל. 15ים כבר לא יודע, איקס שנים, שמתקי

בהנהלה. יש חילוקי דעות כאלה ואחרים. בסוף זה מגיע לכאן. יושבים פה הורים שכואב להם, אגב,  



 אזורית אשכולמועצה 
 18.05.2020שני   מיום, מליאהישיבת 

 

 76 
 

להורי החינוך המיוחד ולהורים של החינוך הממלכתי דתי, כואב בדיוק אותה המידה. ועכשיו אנחנו  

שון המאזניים. אנחנו, אתם מבקשים מאיתנו להיות לשון המאזניים, להסתכל להורים שהם  ל

הקהילה שלנו בעיניים ולהגיד להם 'לא, אתה זה לא מספיק חשוב בעיני', כי ככה זה מצטייר פה, זו  

השיחה שמתנהלת כאן, בלי להביא הנה מילה אחת, עובדה אחת. כל מה שיש כאן הוא על הקרח. 

שות את זה? קחו שבוע, תנו ספרינט, תיכנסו לישיבת מליאה מיוחדת לעוד שבוע, אם זה כל  רוצים לע

כך דחוף לכולם, וכל כך חשוב להקים את זה בעוד שלושה חודשים, ולהגיד זו התוכנית שלנו, ככה זה  

הולך לעלות לנו. זה מה שאנחנו יודעים. זה מה שאנחנו לא יודעים. אבל לקחת את כל הדבר הזה  

שים אותו עלינו, לא כי אני מפחד לקבל החלטה. או יש לי איזשהו עניין. אלא כי זה פשוט הדבר ול

הכי לא מקצועי שראיתי. אני חייב להגיד, פונה אליכם, שאר חברי המליאה. שמתם אותנו בין הפטיש  

 לסדן על הדבר הזה, בלי לראות שום דבר שיש בו איזשהי מציאות.  

שני, זה נראה כמו מלחמה בין גדי למאיר. וזהו. ככה זה נראה. ועכשיו מי  אני חייב להגיד לכם מהצד

שיצביע פה כך או אחרת גם יתפוס צד. יש פה חיים של אנשים. הורים, דיברו פה אנשים בהרבה  

מאוד רגישות, בהרבה מאוד אכפתיות. גם הדס שדיברה פה על החינוך המיוחד, וגם הרב שחר שדיבר 

ן, וגם מאיר, כולם רואים אנשים. כדי לראות אנשים אנחנו התפקיד שלנו  על זה, וגם אלי אהרו

במקום הזה הוא להגיד האם ההחלטה שאנחנו מקבלים היא אחראית או לא אחראית. האם  

ההשלכות של ההחלטה הזאת, אנחנו מוכנים לקחת עליהם אחריות או לא מוכנים לקחת עליה 

לנו איזשהו כלי מדידה כדי להגיד האם זו החלטה  לא הבאתם לפה שום דבר כדי שיהיה אחריות. 

שאנחנו מוכנים לקבל עליה אחריות או לא מוכנים לקבל עליה אחריות. גדי, אפשר לקחת עכשיו 

שבוע, שבועיים ולהגיד, רגע, תנו לי. זו דעתי, אתם לא רוצים, אל תסכימו איתי. ולהגיד, חברים, זה  

מה שאנחנו יודעים. זה מה שאנחנו לא יודעים. חשוב לנו  מה שהצלחנו לעשות בשבוע או שבועיים. זה

מאוד לעשות את זה. אנחנו לא יודעים איך זה ישפיע על זה. אנחנו כן יודעים שישפיע על זה. אלה  

המספרים. זה מי שיש בגן חובה או בטרום חובה שיעלה לבית הספר הזה. או לא יעלה לבית הספר 

י? באיך שאני רואה את זה? על מה אתם רוצים שאני אצביע? על הזה. לא יודע, אבל ככה? בחוויה של

מה? אם יהיה או לא יהיה או תהליך או לא תהליך? זה תלוש מהמציאות ושם אותנו, כחברי מליאה,  

 במצב שאין הצבעה טובה. אין הצבעה של אחריות. של להגיד זאת ההצבעה האחראית בעיני.  
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יתך, דנה? אדוארד, בבקשה. איתי, אמרת תודה, איתי. מה קורה א   מר ניר ים:

 את שלך. תן לאחרים.  

 

קודם כל אני רוצה להסכים עם העיקרון שאיתי מביא לפה. אנחנו    : גב' דנה אדמון אדרי

הרבה פעמים מגיעים עם מידע מאוד חסר לתוך החלטות מאוד חשובות וקריטיות. ומקבלים בחיפזון  

ונה ולא פעם שנייה שאנחנו נתקלים בסיטואציות האלה, החלטות ללא מידע. לצערי זו לא פעם ראש

בהחלטות הרות גורל של המועצה ועתידה. והגיע הזמן שזה ייפסק. אני חושבת שגם מזל דיברה  

קודם על התחושה שלה בהנהלה, ואם התחושה בהנהלה דומה, אז אולי הגיע הזמן שנתייחס למליאה  

הדיונים המיוחדים שאמורים להגיע אלינו. לגבי  המיוחדת שהיתה לנו על תפקידה של המליאה ועל

ההורים שיושבים פה, ואני אומרת בכנות מלאה, ליבי אתכם. אני באה מבית מסורתי. הילדים שלי  

גם אחד מהשיקולים שלנו היו מחשבה על חינוך מסורתי. אני מעריכה את החינוך המסורתי והייתי 

והיה קיים. אבל יש לי אחריות ציבורית,   גם אולי שוקלת לקחת חלק בבית הספר הזה במידה

והאחריות הציבורית שלי לקבל החלטות בצורה מפוקחת ואחראית. לגבי מי אמר שזאת הרוח של  

המועצה, שאלתי, כן. אמרתם הרוח של המועצה שיקום בית ספר כזה. אני לא יודעת מאיפה הגיעה  

חיה במדינה הזאת. אני יכולה להגיד  הרוח הזאת של המועצה. וצריך להחליט וצריך להבין. גם אני

לך, אני גם אומרת לך שיש לי הזדהות מאוד גדולה ואני יכולה להגיד לך שמהרגע שהגעתי לפה אני  

פועלת לטובת החינוך ומשתדלת לעשות כל מה שאני יכולה. נחלתי אכזבות רבות בתחום החינוך. אני  

השתתף אתכם. אבל במקום הזה צריך  חושבת שנכונים לכם עוד הרבה מאבקים. אני אשמח גם ל

להסתכל על הדברים בעיניים ולהגיד 'זה צריך להיות מפוקח'. לצורית היקרה. אני חושבת שאלה  

נתונים מגמתיים שמגיעים בצורה חלקית. יש הרבה הורים שרוצים עוד סוגים של חינוך במועצה ולא  

לבתי ספר אלטרנטיביים. שהודרו   רק חינוך ממלכתי דתי. יש פה הורים שפעלו שנים רבות בבקשה

מישיבות ושלא ניתן להם המקום לאורך שנים. ופתאום עכשיו יש את כל הצידוקים בעולם. פתאום  

גם צידוק דמוגרפי לדבר הזה. אני חושבת שזה לא נכון להביא אגף ספציפי שיגיד דברים מאוד  

 תי אמר קודם. מכוונים לתוך דיון שהוא לא רחב ולא מקבל את כל המידע, כמו שאי

למה צריך תהליך? מבחינתי צריך לחשוב איך הקמה של בית ספר, קודם כל מזל, גם לדברים שלך.  

אני זוכרת מוועדות ההיגוי שאת לא הבנת איך אפשר לפתוח בית ספר עם מעט תלמידים, בית ספר 
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ועדת היגוי  בוצומח. את כל הזמן יצאת נגד זה. אז הפתעתי אותי מאוד עכשיו, עם האמירה הזו. 

 יצאת נגד כל בית ספר צומח. 

 

ילדים ומשם נעשה בית  458זה לא מתאים לבית ספר שמונה, שיש לנו    :גב' מזל ערוסי

 ספר צומח. ... עם מספרים כאלה, ואפשרו לנו את הכיתות הקטנות יותר.  

 

ת הן לא אפשרו לנו כיתות קטנות יותר. זו אשליה. הכיתות הקטנו  : גב' דנה אדמון אדרי

לשנה הזאת. בשנה הבאה הן יגדלו, ושנה אחרי יגדלו עוד.  אין לנו שום כיתות קטנות. ובאמת הגיע  

הזמן שנקבל סקירה מראשי המועצה על מה קורה עם הקרייה. בשביל להבין איך זה ישפיע הלאה. 

ות יש אני חושבת שצריך תהליך בשביל להבין את המשמעויות של בית ספר צומח. ואחורה, כמה שכב

לנו או אין לנו, שיצליחו להזין את בית הספר הזה. או האם אנחנו נתחיל למשוך קהילה מסוג מסוים  

בשביל להזין את בית הספר. צריך לחשוב על כל המשמעויות האלה. אף אחד לא אומר שדבר הוא  

יון נכון או לא נכון. אבל יש לזה משמעויות קריטיות לעתיד המועצה, איך זה משפיע על הציב

הקהילתי שלנו. עכשיו אנחנו באמת פותחים רק כיתה אחת. אבל אנחנו הולכים לפתוח בית ספר.  

ואם אנחנו לוקחים החלטה כזאת, אז צריך לקחת אותה באופן רחב. ולא להגיד כל דקה אנחנו  

הולכים להקים בסך הכל כיתה אחת. לא, צריך לקחת את זה באחריות. להקים כיתה שהעתיד שלה  

ת ספר מצליח ומשגשג. ולא כיתה שיכול להיות שבעוד שנתיים יגידו לנו שצריך לסגור אותה,  הוא בי

 אז חשוב שאם אנחנו עושים את זה, נעשה את זה לדורות.  כי  אין מספיק ילדים להזין אותה. 

יש עוד קבוצות הורים אחרות במועצה שלנו, שמעוניינות בחינוך אחר, באלטרנטיבות אחרות, וצריך  

א את כל הקבוצות האלה לדיון ובאמת להחליט מה אנחנו רוצים שיקרה פה. זאת הסיבה  להבי

שצריך תהליך. מעבר לזה אני חושבת שאפשר למצוא ולשולחן ועדת החינוך צריך להגיע עם פיתרונות  

אחרים. יש לנו פה קריה שלא מצליחה עדיין להגיע לאן שכיוונו אותה. הקרירה היתה אמורה להיות  

נוך משותפת. היום אנחנו מדברים על שלושה בתי ספר נפרדים. אבל אנחנו לתוך הדבר הזה.  קרית חי

רצינו בתי ספר ייחודיים, אפשר שאחד מבתי הספר הייחודיות שלו תהיה שהוא מעורב. ואז אנחנו גם 

נחנך לסובלנות, גם נצליח להכיל את הילדים שמבקשים חינוך מסורתי, ותהיה לנו ייחודיות לאחד  

תי הספר. יש עוד אלפי רעיונות שאפשר לעשות, אבל בשביל זה צריך תהליך. אני לא אכביר שוב מב
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על החינוך המיוחד. נראה לי שאמרו מספיק. אבל ראוי שהוא גם יישב בדיון הזה. באופן כללי, יש עוד  

חינוך  הרבה משברים שנכונים לנו בקרית החינוך ועוד הרבה דברים שצריך לתת להם מענה. בעניין ה

המיוחד, לדוגמה, היתה ועדה מסודרת עם החלטות מסודרות, שלא מקבלות את המענה הראוי להן.  

ואף אחד לא מתייחס להחלטות שהתקבלו והתקבלו על ידי מליאת המועצה. אז קודם כל, מה  

 שהחלטנו ליישם ואז נתקדם לשלב הבא. תודה.  

 

נחנו מסיימים את הדיון.  תודה, דנה. אני מזכיר עוד פעם, כי א   מר ניר ים:

 אדוארד ובר ויהודית וידידיה ורונית ויובל יסגור את הדיון. עכשיו אדוארד.  

 

אני חושב שצריך את זה מה שאמרת. שמים .... אנחנו מתחילים    : מר אדוארד קוברסקי

לבנות. אי אפשר עכשיו להגיד עשר שנים קדימה. מי חשב שבאבשלום יהיו אנשים מסורתיים,  

נאבקים עם ... יש אצלי גם כאלה. וכמה אני רץ על בית כנסת. מי חשב על זה? אני חושב  שאנשים

שהגיע הזמן שיהיה גם פה בית ספר. מתחילים מכיתה קטנה ובונים הלאה. לא מתחילים להסתובב  

מסביב. אני בעד, חברים. מתחילים. אף אחד לא חשב שביישוב קהילתי אפשר לקבל קרקע חקלאית.  

 לא יקרה כלום.  ה. ככה אנחנו יכולים לדבר מפה עד הודעה חדשה. עשית את ז

 

 תודה. בר, בבקשה. אתה לא חייב. ויתרת. יהודית, בבקשה.    מר ניר ים:

 

טוב, קודם כל אני אתחיל בנימה אישית. אני הראשונה שהייתי    : גב' יהודית מימון

ופן אישי מאוד רואה אותם  משלבת את הילדים שלי בכזה חינוך. וזה מסוג הדברים שאני בא

כנחוצים במועצה. מאוד מפתיע אותי, כאחת שיושבת במליאה, שזה לא עלה באף דיון רציני שהיה  

לנו עד היום. לא בתוכניות עבודה, כשישבנו עם כל מנהלי האגפים. זו הפעם הראשונה הראשונה שאני 

צריך או לא צריך. אני חושבת שומעת על זה שזה עלה בנושאים לדיון במליאה. לא מדברים כאן אם 

שאמרתי את דעתי האישית ואת האני מאמין האישי שלי. אבל אני חושבת שלבוא לכאן בלי מספיק  

נתונים זה באמת לא רציני. אני מסכימה עם מה שאיתי אמר. אם מחליטים שבאמת רוצים לקבל על  

ואו נעשה דיונים  זה החלטה, לפחות שנראה נתונים. אם מחליטים שזה עכשיו על המוקד, ב
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קדחתניים רציניים. לא צריך להיבהל מקבלת החלטות מהירה. אבל שיהיו לנו את הנתונים. אין כאן 

משפחות וזה בית ספר צומח, לא   30מספיק נתונים לקבל את ההחלטה הזאת. חוץ מזה ששמענו שזה 

לושה חודשים או ? מה המשמעויות שעלו כאן מעבר? זה לא עוד ש30שמענו שום דבר נוסף. מה זה 

 שנה. מה שאנחנו אומרים, שחשוב שיהיו כאן מירב הנתונים כדי שנוכל לקבל החלטה. 

 

זאת בדיוק הנקודה. שמעתי מה איתי אמר. שומע מה את אומרת. אני     מר ניר ים:

  –חושב שזה לא העניין. אם היו הנתונים, אם היה מתקיים 

 

זה נושא, אבל אם אתם אומרים שזה נושא  אבל איך יכול להיות ש  : גב' יהודית מימון

שנדון, ניר, אבל איך אתם אומרים שזה נושא שנדון כבר כל כך הרבה שנים, ואין שום דבר שהוא נכון  

 לתהליך? בקרב קבוצות מסוימות?

 

לא יודע. בקיצור, שורה תחתונה. כדי להגיע למצב שיהיו הנתונים,    מר ניר ים:

   –רור, שהתוכנית תהיה בשלה, יש מי שטוען שהכל יהיה פתוח, שהכל יהיה ב

 

 אבל זה נכון להגיד את זה על כל דבר, ניר.    : גב' יהודית מימון

 

יש מי שטוען שצריך שנה כדי להכין את כל הדברים ולעבור את כל    מר ניר ים:

התהליך. זהו, זה מה שכרגע יש כאן ועכשיו. למה היה מה שהיה? זה בסדר, זה שייך קצת 

וריה. למה זה לא עלה. ועובדה, זה עלה עכשיו, עם הנתונים החסרים ואנחנו צריכים לקבל  להיסט

 החלטה. 

 

אז אני רוצה להגיד שאפשר להגיד את זה  על כל נושא שיעלה מהיום   : גב' יהודית מימון

ואילך במליאה. זה לא שונה מאף נושא שעלה עד כה. כל מה שאנחנו אומרים כאן כמליאה, זה אם 

אחרי שתשבו כל מנהלי האגפים, ם לדון על זה בצורה רצינית, בואו עוד שבוע נתכנס לכאן שוב, רוצי

תשבו כולם, תגזרו את מירב המשמעויות. גם אם זה לא יהיה כל המשמעויות. אז אני לא יודעת. אבל 
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ד  בטח ובטח לא כרגע, כשאין לנו מספיק נתונים. מה זה תחליטי שתעשי תהליך? אבל חסרים לי עו

נתונים, גם אם רוצים שהתהליך יהיה מהיר. מה שאני מנסה להגיד לכם זה לא או שלושה חודשים 

או שנה. זה לא הדיון. הדיון הוא להביא את מירב הנתונים כדי שאנחנו נוכל לקבל את ההחלטה. אם 

 זה נושא שנדון שלוש שנים, אז יכול להיות שיש כבר . 

 

ואו ריכוז אחרון לפני הסוף. הרב שחר, נותן לך, תודה, דקה. חבר'ה, ב   מר ניר ים:

 בבקשה. 

 

אני רק אומר, שאת הנתונים הכל ... מחקר משרד החינוך. משרד    : שחר בוצחקהרב 

החינוך, כל מה ש... מבחינתנו, שהם בודקים לעומק, ואנחנו עשינו איתם את העובדה הזאת, ... ידבר  

ית הכנסת, ושלחנו להם מספר אנשים דתיים  שוב פעם. אבל שלחנו להם מספר מתפללים של ב

בקהילות. הם אמרו אנחנו נותנים מטעם המדינה ... שטח, והם אישרו. אז הם יכולים להגיד לכם  

ילדים. הם הסתכלו   31. ובאו אלינו עם 20, 15'חבר'ה, תהיו רגועים, בדקנו. בדרך כלל אנחנו דורשים 

בטוח, הם לא היו מאשרים. עברנו את המומחה, קדימה, אמרו יש עתיד בטוח. אם לא היה עתיד 

 מבחינתנו, כתושבים, מי שאמור להגיד אתם ...  

 

 כן, אבל מי שנושא בנטל בסוף זה היישובים.     :מר אמיר פלג

 

יכול להיות שצריך לתת למשרד החינוך להחליט ולא למליאה. יותר   : מר מאיר יפרח

 טוב. 

 

 ידידיה, בבקשה. תנו לו מרחב לדבר. תודה. אנחנו מתקדמים.    מר ניר ים:

 

אחד, אני אומר שאני מתעקש על זה שהדיון זה לא מה שהועלה לא    : מר ידידיה הוכמן

על ידך, גדי, ולא על ידך, מאיר. וזה משמעותי מאוד האם אתם אומרים כן והשאלה היא באיזה שנה  

יונים תמיד יש אינספור. אם זה קם, או שיש אופציה שגם הוועדה תגיד שזה לא יקום בכלל. כי ד
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חילים אתה אומר, גדי, שאתה בעד זה, רק אתה רוצה תהליך, אני שמח מאוד שיש תהליכים. איך מש

 את זה כמו שצריך, אם זה בתוך הקריה, לא בתוך הקריה. 

 

לא, לא, אני חייב לעצור אותך. כי לא חשוב איזה ועדה תהיה. מי     מר ניר ים:

לא המחליטה. זאת אומרת זה יבוא למליאה, והמליאה תחליט את מה  שהוועדה לא תהיה, היא 

 שהיא רוצה, כי זאת חובתה וזו זכותה. זאת אומרת כל החלטה תהיה רק במליאה. זה חשוב.  

 

ואז בהחלטה הורים יגידו להורים אחרים שלא מקימים בית ספר?    : מר ידידיה הוכמן

  200, יבואו לפה 30וצים להקים בית ספר, לא הורים שר  100אני לא מבין את הדבר הזה. יבואו 

 הורים. 

 

 תחדד את השאלה.     :מר אלון דודי

 

אני מחדד את השאלה. אם יבואו  בעוד שנה, חצי שנה, בינואר הבא   : מר ידידיה הוכמן

 הורים יעמדו פה, אנחנו כמליאה נגיד לא.   200

 

 בטח נגיד כן.  200אבל אם יגיעו    מר גדי ירקוני: 

 

 נגיד כן.  200למה שנגיד לא? אם יהיו     :רדוב

 

 בא אליך מנהל ... החינוך, אומר לך כן. מה אני אגיד על זה?   : מר ידידיה הוכמן

 

 הוא לא אומר כן.     מר גדי ירקוני: 

 

 גדי, זה לא ... מליאה אין כלום.   : מר ידידיה הוכמן
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 בהנהלה, לא במליאה.     מר גדי ירקוני: 

 

תראה, כשראש המועצה מתנגד לזה, אז הוא גם לא מכין ... )מדברים    : מר אלי אהרון

 ביחד( 

 

תתמקד. ידידיה, בוא. סיימת? אוקיי. טוב, חברים. רונית, יש לנו עוד     מר ניר ים:

 שניים ומגיעים להצבעה.  

 

טוב, לי יש רק שאלה אחת. אני הבנתי, אולי לא הבנתי נכון, אבל אני    : גב' רונית בן רומנו

  -הבנתי שמשרד החינוך אישר 

 

 משרד החינוך לא אישר, חבר'ה.    מר גדי ירקוני: 

 

כולם מדברים יחד איתי. משרד החינוך אישר או לא אישר? והאם יש    : גב' רונית בן רומנו

 לזה תקציב או לא? זה מה שאני רוצה לדעת.  

 

אם בית הספר הזה  יש שלבים במשרד החינוך. עדיין אין אישור סופי    : מר אבי יאנוס

 יקום או לא יקום. אין אישור סופי. עדיין אין אישור כזה סופי. אין אישור.  

 

 יש אישור חלקי.     : מר מאיר יפרח

 

 זה תהליך.    : מר אבי יאנוס

 

 או, זה תהליך. זה יפה. הנה, מילה 'תהליך'.     מר גדי ירקוני: 

 

ספר פותחים בשנה הבאה  יכול להיות שמשרד החינוך ידון באיזה בתי    :דובר
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מול התקציבים, והוא יגיד שכן, ויכול להיות שגם יגיד שלא. אנחנו לא יודעים. עוד לא הגענו להחלטה 

 הזאת במשרד החינוך.  

 

 אז מה שיגעת אותנו עד עכשיו?   : מר מאיר יפרח

 

ויות זאת נקודה מאוד משמעותית. כי אם אנחנו נצטרך לספוג את העל  : גב' רונית בן רומנו

 של זה, 

 

מאה אחוז, חברים. רונית, תודה. יובל. ואחר כך אנחנו נתכנס     מר ניר ים:

 להחלטה. 

 

מאחר שנאמר כבר הכל, אז אני לא אמשיך עד מחר בבוקר לדבר. שני     :מר יובל בר

דברים מבחינתי עומדים בדיון הזה. קודם כל, אנחנו לא בתהליך הזה לא שנתיים ולא מבן גוריון. 

נו שלושה וחצי חודשים לפני פתיחת שנת הלימודים, ויש כאלה שראו שבועיים לפני עוד הרבה  אנח

פחות חומר. אני לא חושב שכל עסק, כל יזמות, כל יוזמה במועצה, ובטח בתי ספר, גם יביאו את בתי 

הספר הבאים, זה המבחן שלי, אני לא ארצה להחליט עליהם בצורה כזאת. בנוסף לכל הדברים  

ף לכל התהליך, בנוסף לכל הצדדים החברתיים וכל הדברים שאנחנו חושבים ולא חושבים ובנוס

עליהם, עדיין צריך לבוא גם בבית ספר מינימום של נתונים מספריים, כי אני אוהב מספרים. וזה לא 

זה גם ילדים שנרשמו, ואני רוצה להאמין שזה נכון. התעניינו.  30-הובא פה כמעט לגמרי. חוץ מה

י אז. אני רוצה להגיד עוד משהו, שכבר הזכירו את זה פה, שנכון להיום, בבית הספר הצומח,  אמרת

הילד האחרון שייכנס לכיתה א' בעוד שש שנים הוא עכשיו בבטן או כבר יצא. אז יש את הנתונים  

 פחות או יותר, אם רוצים לעשות עליהם. לא נעשתה עבודה. 

 

לה דברים אחרים. אתה לא יכול להבין  יובל, קצת צניעות. א  : מר מאיר יפרח

שמשפחה רוצה לחנך את הילדים שלה במתכונת אחרת. אתה מדבר פה עכשיו על מספרים ועל 

 נתונים ועל זה.  
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כן. זה מה שנרצה כנראה, גם אם יבואו בית ספר אלטרנטיבי אחר. גם     :מר יובל בר

צה לראות נתונים הרבה יותר מבוססים  ירצו את זה. וכן, הזכרת את ביכורים, ועל סמך ביכורים נר

 כדי להחליט. ואם כן, אז כן. אבל אחרי שנראה את זה. לראות שלושה חודשים לפני נייר, 

 

 ... מעל מיליון שקל,    : מר מאיר יפרח

 

 אנחנו לא רוצים שיהיה פה עוד ביכורים ועוד ביכורימים.    :מר יובל בר

 

רגע, ותגידו אם אתם מסכימים להצעות שלי.  תנו לי אוקיי. סיכומים.    מר ניר ים:

יש שתי חלופות. חלופה אחת אומרת לפעול לפתיחת בית ספר ממלכתי דתי בשנה הקרובה. זאת  

הצעה אחת. לפעול לפתיחת בית ספר ממלכתי דתי בשנה הקרובה. החלופה השנייה אומרת לקיים 

 תהליך במגמה לפתוח בית ספר ממלכתי דתי בשנה הבאה. 

 

ההצעה לא היתה כזאת. ההצעה היתה לקבל החלטה עכשיו עקרונית     : אהרון מר אלי

שהולכים ולקיים מיד תהליך. בדיוק כמו שעשינו בזמנו על בתי הספר. המעבר של בתי הספר התחיל 

בקבלת החלטה. אחרי זה הלכנו לתהליך מיד. זאת ההצעה. זה לא, זה בלי תהליך, זה עם תהליך. זה  

 לא נכון. 

 

אני יכול רגע? תראו, אני רוצה רגע לעשות סדר, ברשותכם. ואפילו     ירקוני:  מר גדי

יהיו כמה קריאות ביניים. יש שתי הצעות. אחת היא לפתוח בספטמבר הקרוב בית ספר ממלכתי דתי 

צומח, שאפשר להגיד איזה תהליך שרוצים. אי אפשר לעשות תהליך בעת הזאת ובזמן הזה. עד 

ה, לא יהיה תהליך. אבל יהיה בית ספר. זה לגיטימי. תמיד ותמיד. עזבו, אולי  הפניות שלנו שתהיה לז

תיתן לי? מאיר, עכשיו אני מדבר. אחרי זה אתה. לא עכשיו, מחר. ההצעה השנייה היא שהיום יוחלט  

שיהיה צוות שיהיה מורכב, עוד פעם, חלקו או רובו מוועדת חינוך, שלה יהיה מה להגיד בזה וגם 

השוטפים,  תו צוות, ועדת חינוך, אבל רגע, רגע. ועדת חינוך. אני חושב שגם למנהלים למנהלים. או
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מנהלי האגפים, יש מה להגיד בדברים האלה. צוות משותף של מנהלי האגפים וועדת חינוך החדשה.  

ועדת חינוך, )מדברים ביחד( חבר'ה, ועדת חינוך, תקשיבו, הוועדה הזאת מחויבת להעמיד עד מהלך  

ואר להנהלה ולמליאה את המלצתה איך, איפה ומתי ואם לפתוח את בית הספר הממלכתי  אמצע ינ

 דתי. אמרתי, אמרתי. אם. 

 

 זאת לא השאלה.      :דובר

 

אבל אני לא יכול להגיד. תראה, ועדת חינוך יכולים לבוא בסוף ולהגיד    מר גדי ירקוני: 

המלצה, הם באים רק עם המלצה. הם לא 'אנחנו לא חושבים שצריך'. אני לא יכול לכפות עליהם.  

 מחליטים. הם באים עם המלצה, כן או לא, לפה.  

 

  -זה במידה ולא תתקבל ההחלטה    : מר אבי יאנוס

 

נכון מאוד. יש שתי הצעות. למי לא ברור משהו? ידידיה, ברור לך? מי     מר גדי ירקוני: 

 זה אמר לי לא? מה לא ברור? 

 

 ן או לא,  האם כ  : גב' יהודית מימון

 

 לא, האם עכשיו זה בלי תהליך.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, עכשיו עם תהליך, או תהליך ואחר כך.    : מר מאיר יפרח

 

 רגע, תנו לי.  מאיר, עזוב. בוא לא נעבוד על עצמנו.    מר גדי ירקוני: 

 

 חבר'ה, אין ספק רוצים לטרפד את זה. זאת הכוונה של ראש המועצה.     : מר אלי אהרון
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 אלי, די. אלי.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני אומר את זה על אמת.     : מר אלי אהרון

 

על אמת. אלי, די. חכה רגע. זה לא עוזר לדיון. רגע, אתה תיכף תגיד     מר גדי ירקוני: 

 את זה בסוף כמה שתרצה. 

 

 כי אם היית באמת רוצה את זה, כמו שכולם ביקשו פה,    : מר אלי אהרון

 

 אלי, די, זה לא יעזור לך. אלי, די, בסדר.     וני: מר גדי ירק

 

היית מביא את זה לפה... לא כמו שהבאת את זה. זה בדיוק. הבאת     : מר אלי אהרון

 את זה עקום. 

 

 אלי, סיימת? לא לעזור לי. לא לעזור לי.    מר גדי ירקוני: 

 

 סודרת ... אתה אמרת לוועדת איכות הסביבה ... תוכנית מ  : גב' דנה אדמון אדרי

 

 לא לעזור לי. )מדברים ביחד(    מר גדי ירקוני: 

 

אני מקריא שוב את שתי החלופות ואני חוזר על החלופות שהקראתי    מר ניר ים:

מקודם. חלופה אחת, לפעול לפתיחת בית ספר ממלכתי דתי בשנה הקרובה. נקודה. זהו. לפעול 

נורא פשוט וברור ובדיוק לשם אתה מכוון. לפתיחת בית ספר ממלכתי דתי בשנה הקרובה. נקודה. 

אתה לא מכוון למשהו אחר. החלופה השנייה, לקיים תהליך במגמה לפתוח בית ספר ממלכתי דתי  

 בשנה הבאה. נורא ברור, נורא פשוט. 
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 רגע, לוחות זמנים חשובים.     :דובר

 

לוחות  לקיים תהליך במגמה. אם מישהו רוצה לפתוח בשנה הקרובה,    מר ניר ים:

 הזמנים כבר נגזרים. קבלת החלטה בינואר. אל תסבך את זה. כי ההחלטה צריכה להיות פשוטה.  

 

 לא, להיפך.    מר גדי ירקוני: 

 

האם לא פשוט להגיד מכינים את בית הספר השנה, מכינים שנה    : מר חנניה אווקרט

 ש לנו. ... הבאה. ברגע שמכינים השנה, התהליך יהיה מקוצר וזריז, במסגרת הזמן שי

 

לא, תראה. יש פה הבדל. אני לא רוצה לעורר את הדיון עוד פעם. אבל    מר ניר ים:

יש פה הבדל מהותי בין שתי ההצעות. מעבר ללוחות הזמנים בשנה או שנה הבאה, יש הבדל מהותי.  

אם אנחנו לוקחים את ההצעה הראשונה, את החלופה הראשונה, אנחנו למעשה אומרים מקימים  

ספר ממלכתי דתי השנה. אם אנחנו לוקחים את ההחלטה השנייה, אנחנו נכנסים, נו, מאיר, לי בית 

אל תפריע. אנחנו אומרים אנחנו מקיימים תהליך מתוך מגמה לפתוח בשנה הבאה, זה יובא להחלטת 

המליאה. באותו מעמד המליאה תחליט את מה שהיא חושבת לנכון. אם היא מחליטה לפתוח את  

החלטה אחרי שהתבצע ו היא מחליטה לא לפתוח את בית הספר. תהיה לה זכות בית הספר א

התהליך, אחרי שכל הנתונים יונחו בפני המליאה. זה הרעיון. אני מנסה לעשות את ההצבעה פשוטה, 

ברורה וחד משמעית. אז בואו נגיד שאנחנו מעלים רק את החלופה הראשונה להצבעה. מי שמצביע 

צביע בעדה. מי שמצביע נגד החלופה הראשונה, המשמעות היא שהוא בעד, בעד החלופה הראשונה מ

מאיר, אתה עוד פעם מפריע לי. אל תעזור לי, תודה. מי שמצביע נגד החלופה הראשונה, משמעות היא  

שהוא מקבל את החלופה השנייה. בסדר? חברים, מי בעד החלופה הראשונה שאומרת לפעול לפתיחת  

עשר. מי נגד? כשהמשמעות נגד היא  ה הקרובה, מתבקש להרים את ידו. בית ספר ממלכתי דתי בשנ

 בעד החלופה השנייה.  

 

 יש נמנעים אולי.     :גב' מזל ערוסי
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 נו, באמת, מזל. מה, בכוח? איך את רוצה?     מר ניר ים:

 

 יכול להיות שיש נמנעים.     :גב' מזל ערוסי

 

. זהו. 15חר כך נראה מה קורה. מי נגד החלופה הראשונה? נקודה. א   מר ניר ים:

מי נמנע? חמש. הדיון נסגר. הוחלט לקיים תהליך במגמה לפתוח בית ספר ממלכתי דתי בשנה הבאה  

 )קבלת החלטה בינואר(.   

 

ברוב קולות לקיים תהליך במגמה לפתוח בית ספר ממלכתי דתי בשנה הבאה : הוחלט החלטה

 )קבלת החלטה בינואר(.  

 

 

 

__________________ 
 גדי ירקוני

 המועצהיו"ר 

__________________ 
 ניר ים

 המועצה מנכ"ל
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 ריכוז החלטות
 

 (.  zoom-)מליאה ב 6.4.20מיום  3אישור פרוטוקול מליאה מס' . 2

 
 (.  zoom-)מליאה ב 6.4.20מיום  3פרוטוקול מליאה מס' לאשר את   פה אחד: הוחלט החלטה

 

 . zoom-שנעשתה ב 3/2020 . אישרור החלטות שהתקבלו במליאה מס'3

 
-שנעשתה ב 3/2020את ההחלטות שהתקבלו במליאה מס' : הוחלט ברוב קולות לאשרר החלטה

Zoom . 

 
 "רים ליישובים לפי הרשימה ואת האצלת הסמכויות. פה אחד לאשר תב: הוחלט החלטה

 
 
 . אישור תב"רים. 6

 
 .  1202: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 
 .  1030לט פה אחד לאשר את תב"ר : הוחהחלטה

 
 .  1031: הוחלט פה אחד  לאשר את תב"ר החלטה

 
 , בכפוף להבאת התוכנית לוועדה לאיכות הסביבה.   1239: הוחלט פה אחד  לאשר את תב"ר החלטה

 
 .  1138תב"ר הגדלת : הוחלט פה אחד  לאשר את החלטה

 
 .  668: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 
 .  571אשר את הגדלת תב"ר ל: הוחלט פה אחד  לטההח

 
 

 .   1238: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה
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 . בחירת נציגים לוועדות המועצה. 7

 
 

כחברים  בהנהלה, את בר חפץ ומר ידידיה   -רותם ודני ברזילי : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 כחבר בוועדת המלגות.  -כחברים בוועדה החקלאית, ואת גב' דנה אדמון  -הוכמן

 
 
 . בי"ס ממלכתי דתי באשכול. 9

 

: הוחלט ברוב קולות לקיים תהליך במגמה לפתוח בית ספר ממלכתי דתי בשנה הבאה החלטה

 )קבלת החלטה בינואר(.  

 


