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ברוכים הבאים למליאת ה'זום' הראשונה שלנו. אם היא תצא    מר ניר ים:

 מוצלחת, אני מבטיח להמשיך עם זה. 

ם, קודם כל גדי יפתח וייתן עדכונים. אחר כך אנחנו נעבור למשה מורג, שהוא רמ"ט על סדר היו

החירום שמנהל פה את האירוע של הקורונה כבר לדעתי חודש, עוד מעט חודש וקצת. ולכבוד ההסבר 

על מה קורה פה בזמן הקורונה, גם יצטרפו אלינו אנשי צוות החירום שלמעשה מנהלים את האירוע 

 , כל מכלולי החירום ואגפי המועצה, הם פה איתנו.הזה מתחילתו

 שיהיה ערב מוצלח לכולם. בבקשה, גדי.

 

 . מידע .1

 

מי שהצטרף. אנחנו ננסה  ערב טוב לכולם, כמו שניר אמר, תודה לכל    מר גדי ירקוני: 

לעשות את השיחה הזאת גם ממצה וגם עם הטכנולוגיה החדש הזאת. אני מבקש ממי שיכול לא  

קראת הסוף, אמנם אין לנו פה כוסות יין אבל אנחנו נגיד גם חג שמח אחרי שנגמור את לברוח ל

 הדיונים. 

אני רוצה קודם כל באמת להגיד דרככם למליאה, נפגשנו פעם אחת עם חברי המליאה, אבל אנחנו 

מהרגע הראשון שהסיפור הזה של הקורונה נכנס לישראל והתחיל לתת ... לתושבים, אנחנו התארגנו  

ישר פה לעבוד בחירום. עוד פעם, בצד החירום לנסות ולהמשיך בשוטף כמה שאפשר היה בהתחלה. 

אנחנו מגיבים כל הזמן והגבנו. אלה ההוראות שניתנו וגם היום. אני רוצה להגיד שאחד הדברים 

שאנחנו רואים, שחשוב לי להגיד אותו כבר בהתחלה, הוא המשמעת של התושבים, שבאמת, רוב  

שומעים להוראות, נשמעים להוראות ואנחנו לא רואים הרבה כאלה שמסתובבים סתם.  התושבים 

אני חייב לציין גם את נותני השירותים דווקא לא מהמועצה, את אנשי ה'סופרים' שלהם, המכולות 

שלהם, שיתוף הפעולה שלהם איתנו הוא מצוין והדבר הזה גם כן אני חושב נותן הרגשת רגיעה 

ם פה מגיעה להם מילה טובה בכל הנושא הזה. אנחנו רואים את האנשים  לתושבים עצמם, וג

שהמועצה צריכה מהם עזרה בשביל לתת שירותים אחרים לתושבים, אני רואה בהחלט שיתוף פעולה  

 ואני רוצה להגיד פה באמת מילים טובות. 
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התעסק רק  אנחנו התארגנו ואנחנו עובדים גם בחג הזה וגם לפני החג, ולאט לאט עברנו כמעט ל

מהעובדים של המועצה לא עובדים היום במועצה בעקבות   70%-בחירום לצערי הרב, אנחנו יותר מ

ההחלטה של הממשלה, כמו כל המשק כמעט. אנחנו מנסים לקדם ולצערי הרב גם במשרדים 

מהעובדים לא עובדים אז קשה לקדם כל מיני דברים של הטווח הרחוק   90%הממשלתיים לפעמים 

ל אנחנו משתדלים. בשוטף אנחנו גם כל הזמן שמים לב ומסתכלים, אצלנו זה בשוטף, יש  יותר, אב

אנשים שאצלם זה לא בשוטף, לצד המערבי שלנו ולראות שבאמת מהצד של עזה לא תבוא הרעה.  

היא יכולה לבוא מכמה כיוונים, כמו שכולנו יודעים. א', זה יכול לבוא על ידי ירי כזה או אחר שצה"ל 

יח לזהות, או לגבי הקורונה שבינתיים אנחנו לא יודעים אבל לפי דעתי אנחנו לא יודעים בגלל  לא יצל

שמספר הבדיקות שם הוא מאד מאד מצומצם לפי מה שאני שומע ולא בגלל שאין שם קורונה. אנחנו 

יכולה להשפיע עלינו בכמה היבטים ואנחנו מנסים   צריכים לחשוש מקורונה בעזה. קורונה בעזה

ת בדברים האלה בקשר ולדעת מבעוד מועד אם לא תהיה לנו שליטה בכלל על הנושא של מה להיו

 לעשות שם ואיך. 

אנחנו גם תוך כדי זה מנסים לעזור לכל הפעילויות השוטפות שהיו פה לעסקים, אני לא רוצה לפרט 

עים שהוא  לעסקים, לחקלאות, לתיירות ולכל מי שאתם רק חושבים ויוד –בגלל שזה ייקח הרבה זמן 

בקטע שיכול לסבול מהמצב הזה. יש לנו, כל אחד מאגפי המועצה מתעסק בשטח שלו. ואנחנו גם  

מר"פ שבה אנחנו מתעדכנים  -עושים כמעט כל יום, ומשה אחרי זה ידבר על זה, ישיבת זום ב

 ומעדכנים אחד את השני בפעולות שצריכים.  

בנו ולא רק במועצה דרך אגב, אלא דווקא  אין לנו צל של ספק שהאירוע הזה יפגע גם בנו, גם 

בתושבים של המועצה. אני מדבר על התושבים, אחרי זה אני אדבר על המועצה קצת. ואני חושב  

-שהדבר המדהים שאני יכול לראות בהחלט פה, זה הערבות ההדדית. אנחנו דיברנו עם כל צוותי ה

לעוד סבב. סבב כזה לוקח הרבה ימים צח"י והנהלות הישובים, אנחנו נחזור על זה גם אחרי הפסח 

בגלל שהרבה ישובים יש לנו וטוב שכך, סבב כזה לוקח הרבה ימים, אבל גם נותן לנו המון מידע. אני 

יכול להגיד שמהסבב הזה יצאנו גם מחוזקים מהידיעה שאין תושבים מתחת לאיזה פנס כזה או אחר  

של איזה ישוב, אנחנו נכנסנו לשם במקום  של הישוב, ואם אנחנו זיהינו כאלה שהם לא מתחת לפנס

הישוב לצערנו. ואני אומר לצערנו, בגלל שאני מעדיף שהישוב יעשה את זה ואנחנו נברר. אנחנו לא  

צח"י  -יכולים להיכנס מתחת כל תושב ותושב, לתת לו עזרה. ובגלל זה חשוב כל כך כל כך נושא של ה
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 ושל הנהלות הישובים.  

גיד מכל הדיבורים שיש לי, אולי טיפה יותר מלכם, אבל לא הרבה, אנחנו לא  אנחנו כן, אני יכול לה

יכולים להיות אופטימיים מזה שזה ייגמר בקרוב. יש צפי שזה יהיה ארוך, אבל איכשהו זה יתחיל  

לחזור לחיי שגרה כאלה ואחרים שאנחנו עדיין לא יודעים בדיוק איך זה יחזור. זה מאד תלוי אני 

קות והמידע שיצליחו לאסוף בשוטף. אני רוצה להגיד שההתנהגות באשכול  חושב בכמות הבדי

מדהימה מהנושא הזה, ואתם יודעים שאני ציפיתי שבאשכול כבר תהיה התפשטות של המגפה יותר,  

אז א', גם פה אחת הבעיות אני חושב, שלא בודקים אותנו בגלל שאנחנו לא באזור סיכון. ב', באמת  

 7אני חושב עד היום, הילה אולי תגיד אחרי זה את המספרים המדויקים,  אין לנו הרבה, היו לנו

. מספר מבודדים מועט לעומת האוכלוסייה שלנו, שזה בהחלט הצלחה. ופה 4או  5חולים, נשארנו עם 

אני אומר לעצמנו, כל אחד, אסור לנו לשכב על זרי הדפנה כמו שאנחנו אומרים בדרך כלל, חייבים  

של השמירה, חייבים לדאוג שכולם ימשיכו לפי ההוראות בגלל שזה צו השעה, להמשיך במאמץ הזה 

 כן, גם פסח הזה שהוא קשה מאד לשמור את כולם. אני מציע שישמרו.  

אני רוצה להגיד משהו רוחבי שהיה, אני לא יודע אם משה ידבר, אז אני אדבר. אתמול היועץ 

נשים להיכנס לישובים שלנו. החלטה שלפי המשפטי קיבל הוראה שאסור לסגור או אסור למנוע מא

דעתי היא לא נכונה, אבל אנחנו שומרי חוק וכל אחד יעשה כראות עיניו. אבל אני אומר עוד פעם,  

צריכים לכבד את החוק ולראות איך גם אנחנו עומדים ברצון שלנו לשמור על הבריאות שלנו וגם 

שאחרי האירוע הזה אנחנו נטפל בזה דרך   עומדים ברצון שלנו להיות שומרי חוק. אין צל של ספק

 בג"צ, דרך איפה שצריך, בפרצה הזאת שהתגלתה תרתי משמע מתחת לפנס.  

אני רוצה להגיד פה משפט אחרון, אני רוצה מאד להודות לכל עובדי המועצה, למנהלי המועצה,  

יש, אנחנו רואים  אנחנו רואים אותם איך הם, כולם מחויבים, עובדים, אנחנו רואים איזה פעילויות 

דברים רוחביים שאנחנו עושים ודברים פר ישוב וישוב. אני חושב שהדבר שהכי אותי מעודד זה קרן 

עזרה הדדית. זה יותר המשמעות מכמה היא תעזור, זה שיש אצל כולנו הידיעה והמשמעות שצריכים 

ות אחרי האירוע  את הקרן הזו והיא חשובה מעצם הנושא שלה, שהיא תוכל לעזור למשפחות שצריכ

הזה או תוך כדי האירוע הזה עזרה הדדית. ואני אומר שזה דבר שמחבר קהילה גדולה כמו אשכול  

וגם נותן מחויבות אחד לשני, ואני מאד שמח שפתחנו אותה פה במועצה, לא במועצה, בעמותה, ואני  

  100,000-ת המאד מקווה שגם הכספים שייתרמו לשם יהיו רבים. אני מקווה שגם אנחנו נאשר א
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 שקל, סכום לאותה קרן. זה בנושא הזה. 

אני רוצה בשלב זה להעביר את רשות הדיבור למשה. ניר רוצה משהו לפני זה, אז אני אתן לניר. אחרי  

זה משה ידבר ואחרי זה אנשי המועצה, מי שרוצה להשלים את דברי משה מוזמן, ואחרי זה אפשר 

אנחנו מצטערים, אנחנו חייבים לסיים אותו היום, מפני  קצת שאלות. אני מזכיר לכם, סדר היום, 

 שיש שם דברים שמפריעים לנו בעבודה היום יומית. 

אני רוצה להגיד משפט על הסיפור של הנהלים והנוהל, איך אנחנו עובדים. צריכים  –דבר אחרון 

ת כמו לקחת בחשבון שאנחנו לא בתקופה רגילה. צריכים לקחת בחשבון שאי אפשר לעשות ישיבו

שצריך וכמו בספר. גם אנחנו חייבים מקבלים אישורים ... איפה שאפשר ואנחנו עושים את זה רק על  

מנת לקדם דברים שאנחנו חושבים שזה מחויב. וכמו שאמרתי בנוסף, לא רוצים לעצור את כל  

נחנו  הרכבות. אם נעצור את כל הרכבות, בסוף זה יכביד עלינו. אנחנו גם צריכים לקחת בחשבון שא

בתקופה שיש הזדמנויות חדשות, יהיו הזדמנויות חדשות, אנחנו צריכים להכין את עצמנו  

להזדמנויות חדשות מצד כל מיני אירועים כאלה ואחרים. אנחנו עובדים עם יועצים כאלה ואחרים, 

  יועצים שמכינים לנו תוכניות. אני מאד מקווה שהדברים האלה גם ירקמו עור וגידים וגם יתנו לנו

, לפעמים בנושא של ניהול תוספות משמעותיות למועצה מבחינת החשיבה. אבל כן אנחנו חייבים

  תקין, לראות איך אנחנו עושים ניהול תקין אבל עם גמישות בתקופה כזאת. ניר, בבקשה.

 

בקשה קטנה מהמשתתפים. כל מי שלא הפעיל את המצלמה, בבקשה     :ניר יםמר 

נראה כקוביה שחורה. לי מאד חשוב לראות את הפנים וגם לראות את שיעשה את זה. מי שלא מפעיל 

מצב הרוח. וגם אחר כך זה כמובן יעזור לנו בהצבעות, אני רושם את הנוכחות ומי שאני לא רואה את 

 הפנים שלו קשה לי לדעת אם הוא באמת קיים או לא. 

 

 .עדכונים ושיחה עם צוות המועצה שמטפל באירוע הקורונה. 2

 

ערב טוב לכולם. אני התבקשתי להכין איזה שהוא דו"ח פעילות    ה מורג:מר מש

שהמועצה עושה כרגע. נשלח לכם לדעתי אתמול כל החומר המרוכז, מצגת מלאה עם הסברים, ומי 

שפתח ועקב יקבל תמונה יותר מסודרת. בגלל קוצר הזמן אני ביטלתי חלק מהשקפים ואני אדבר על 
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 יפה חסרים. הדברים המרכזיים ואציין א

צריך לזכור שאנחנו מנהלים את המועצה בשעת חירום, על אותם כללים בדיוק שאנחנו רוצים לנהל  

מערכת חירום, אבל מותאמים למציאות המיוחדת של הקורונה. זאת אומרת, שאנחנו עוסקים פה 

באיזה שהוא אירוע שאין לגביו ניסיון ו"תורת לחימה" שמאפשרת להשתמש בה כבסיס למתן  

מענים, ואנחנו כאילו ממציאים את התשובות תוך כדי השינויים שקורים כמעט כל יום, לעיתים גם ה

פעמיים ביום. גם ההוראות של המדינה שמשתנות די הרבה וגם שהנגיף הזה מייצר אתגרים מסוגים  

 שונים. אז כרגע אנחנו פועלים גם בעבודת חירום, אבל מיוחדת ומותאמת לאתגר שעומד לפנינו. 

נחנו רוצים לתת, יש פה דוגמאות של תוכנית עבודה שמילאנו אותה. אנחנו שלחנו לכם את כל  א

הפעילות שהמועצה עשתה בחודש וחצי שחלפו, עם אזכורים כאלה או אחרים, ואני רוצה להציג שקף  

 ראשון עם הסבר לגבי המוקד. 

 24/7זה יתרון, עובד המוקד הרשותי, ללא קשר לחירום, אבל הוא עובד כבר בצורה מסודרות ו

ומהווה את העוגן המרכזית לרצף הקשב והמענים שהמועצה נותנת למקרים שקורים תוך כדי.  

הקבוצה שם זו קבוצה של מוקדניות פלוס אלדד ומאיה, שהם למעשה נותנים לנו את הביטחון שגם 

פניות שעלו יש מישהו שמאזין, מעביר בעיה ומתניע את התהליכים. ריכזנו לכם פה  12-בלילה ב

למרץ, זה לא תחילת האירוע,   23-למוקד, בחתכים של סוג הפניות, ולשמחתנו זה לוח הזמנים שבין ה

לחודש, עד אתמול, ותראו שחלק גדול מהפניות   5-זו התחלה שהתחלנו לספור בצורה ממוקדת, עד ה

שעולות מול   עדיין נשארו בתחום של תברואה ודברים שסביב התברואה, אבל יש כבר כמובן פניות

האירוע עצמו וקשורות במושג קורונה. אנחנו רוצים לומר שאין הרבה פניות, זאת אומרת, ההסבר  

שאנחנו נותנים אותו לסיפור הזה, זה שהמערכות של הדוברות שלנו, ההסברה, המערכות של הקשר 

הכול אין   צח"י וההנהגות, המערכות האלה עובדות טוב. וברגע שלציבור בסך-בתוך הישוב למול ה

פערי מידע משמעותיים שמייצרים אצלו צורך לקבל מידע או להשלים מידע, אז כמות הפניות היא 

 נמוכה וזה בהחלט דבר שניתן לציין אותו לטובה.  

אנחנו עוברים לשקף שהוא הבסיס להנחות עבודה שאנחנו העמדנו, בתחילת המשבר כתבנו פה  

משתנים, אבל עדיין הן אותן הנחות עבודה שאם  מסמך, שאני השבוע עדכנתי אותו כי הדברים

תוכניות הפעילות ועקרונות ההפעלה  – מסכימים עליהן הן הבסיס שמתוך זה יוצאות כל התשובות

 שהמועצה פועלת בהן.  
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המושג הראשון אומר שהפנדמיה הזאת שנקראת קורונה, מהווה אתגר בעל מאפיינים ייחודיים 

ודם ותוכניות מענה מותאמות הדורש מאמץ מתמשך של מספר בהיקף חסר תקדים, ללא ניסיון ק

חודשים ברמה המשפחתית, הישובית, המועצתית והלאומית. זאת אומרת, זה הבסיס לכל. משהו 

חדש, מאתגר מאד, עם ציר זמן לא ידוע אבל ברור שיהיה הרבה זמן, ובצורך לחפש פיתרונות מרגע  

ת מיוחדת שתאפשר התמודדות יעילה עם האתגר הזה.  לרגע. זאת אומרת, שאנחנו מחויבים בהיערכו

צח"י  -אנחנו אומרים שתידרש היערכות וריכוז מאמץ של כלל גורמי המועצה, המנהיגות הישובית וה

 3-וכמובן גם בית האב, תושבי המועצה, לאירוע מתמשך שאנחנו מעריכים אותו שמשכו יהיה כ

ניהול משותף ומשתף, גמישות מחשבתית בגלל  חודשים. אבל זו הערכה בלבד. אופי האתגר מחייב 

 השינויים וחוסר הידע המוקדם, והרבה יצירתיות, מתן פיתרונות ופעולה בסביבה משתנה ומאתגרת. 

אנחנו מניחים שיהיו, וכבר קרו אצלנו, שיתגלו מקרים של נשאים, חולים בפועל ומספר לא קטן של 

כל מקרה הוא עולם ומלואו כמובן, שיש לו  חשודים. אנחנו כבר בפנים. אין הרבה יחסית, אבל

מערכות תגובה בתוך המעגל הקרוב והמעגל הבינוני, מרמת הישוב ועד רמת המועצה. מערך הרפואה 

הארצית, בתי חולים ומרפאות בקהילה יתקשו לעמוד בעומס הפניות והבדיקות, זה כבר קורה בפועל  

ות עליהן, שזה מאד מגביל את מעגלי התגובה  לצערנו, והדגש הוא כרגע בעיקר על הבדיקות והתשוב

 הקצרים. בתי החולים עדיין פועלים בסדר ואין להם כרגע עומסים, ועל זה מקפידים. 

אנחנו הערכנו שתהיה הכרזת מצב חירום ארצי או מקומי על ידי הממשלה. היתה הכרזה באמצע, זו  

י ברק ואחרים יש הכרזות של מן  לא הכרזה מלאה, מצב של מל"ח, אבל כרגע בגלל המציאות של בנ

 מצב ביניים כזה שמאפשר מתן הוראות.  

פקע"ר, בפועל זה עדיין לא קרה. אני לא רוצה -סביר מאד שהאחריות על ניהול המשבר תועבר ל

לפרט את הסיבות, כל אחד יתרגם לעצמו. אבל אני מניח שאם המשבר הזה יתפתח מעבר למה  

 לתת גוף ממלכתית שיטפל ויתכלל את כל הפעילות. שקורה עכשיו, לא תהיה ברירה אלא 

אנחנו יוצאים מהנחה שבמצב החמרה, סביר מאד שהמדינה תתקשה מאד לספק מענה לרמת הפרט 

והישוב והמועצה, זאת אומרת, שהמועצה מחויבת לעניין הזה. והמדינה תפעיל סנקציות, והיא עושה 

  –פה, למימוש של ההוראות שהועברו לאוכלוסייה את זה כבר היום, פליליות, בגיבוי של גורמי האכי

 בידוד אזרחים וכדומה. את זה עושים לאט מדי ומאוחר מדי, אבל כרגע זה מתחיל לפעול.

מעריכים שתהיה התפשטות והדבקה, וגם זה התחיל לקרות בימים  אנחנו  – ןבתחום הביטחו
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שט כמו אש בשדה קוצים ואין האחרונים ברצועת עזה. צריך להבין ששם המערכת הזאת יכולה להתפ

לזה רק משמעויות פנימיות של רצועת עזה, זה יגיע גם אלינו, וזה יחייב גם פגיעות בתשתיות מים  

וביוב וכמובן פוטנציאל, ועל זה כבר הכריזו גם הג'יהאד וגם החמאס, התפרצות אירועים ביטחוניים 

   גם לנקום, ועל זה כבר שמענו.של תסכול, של רצון להסב תשומת לב ואולי  –מסיבות שונות 

יש עוד הנחות עבודה שנשלחו אליכם, אני לא אמשיך אותם, אני ממליץ לקרוא אותם, כי זמננו קצר.  

 זה היה הבסיס להנחות העבודה, זה לא כולה.  

מתוך הסיפור הזה של הנחות העבודה, אנחנו גזרנו את הרציונאל, את הלב שאנחנו רואים כבסיס  

יות שאנחנו פועלים בשטח. אז הדבר הראשון כמובן, שהמענה למשבר התבסס על  להחלטות ולתוכנ

מעבר המועצה וישוביה למודל הפעלה בשעת חירום, זה כרגע נעשה בהתאם למגבלות של המדינה.  

אבל בסך הכול, גם יש תובנה בנושא הזה, שינוי דיסקט, וגם בפועל יש פעילות למרות שהיא ברמה 

אפיינים הייחודיים של הקורונה, וזאת כדי שניתן מענה יעיל ואפקטיבי בכל  נמוכה. והוא יותאם למ

 התכנון, התוכניות, הארגון והביצוע וכמובן הממצאים. ללא ממצאים קשה לבצע פעולות מתאימות. 

אנחנו, כמאמצים מרכזיים של המועצה, רואים ריכוז דבר ראשון בצמצום או מניעה של פגיעה בחיי  

זה אין תחליף. מישהו שנפטר, לצערנו, הוא נפטר. הסברה לציבור שתופסת  אדם בתחלואה, כי ל

מקום בכל אירוע חירום, אבל באירוע הזה מקום מאד מרכזי ואנחנו עושים בזה הרבה מאד פעילות,  

צח"י אבל גם הסברה ישירה לתושב בהינתן מצב של הוראות מצילות חיים. וכמובן,  -בעיקר דרך ה

, מה שנקרא רציפות תפקודית בתחומי המענה הרפואי, גם מרפאות וגם  הספקת שירותים חיוניים 

,  24/7תרופות, מוצרי יסוד וסיוע לעסקים, וכמובן גם סיוע לפרט. אנחנו עובדים במודל הפעלה של 

למרות שבלילה אין פה תורנות מלאה, כי כרגע לא צריך. אבל אנחנו בנויי לעבור מרגע לרגע למצב 

 הזה. 

ורשים מחויבות הפרט והקהילה למשמעת והיערכות ומוכנות לשעת חירום, כדי אנחנו רואים וד

שנוכל לצאת מהמצב הנוכחי שהוא מצב ביניים למצב של אירוע גדול, צריך להיות מוכנים כל הזמן  

 לתת תגובה מהירה כדי לצמצם נזקים. 

צע. ואני מוכרח המשבר הזה מתבסס על ניהול עם צח"י והנהלת הישובים, בלעדיהם בלתי ניתן לב

 לומר במאמר מוסגר, שזה מתנהל בצורה מופתית והרבה הערכה.  

העמוד השני של ההפעלה, שאנחנו צופים לקבל סיוע מצומצם מגורמי המדינה בנושאים קריטיים וגם  
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הוא יהיה בהיקף מצומצם, זאת אומרת, שאנחנו צריכים ברמת המועצה להתבסס על מענה עצמאי, 

נות אותו עם רזרבות, עם יכולת נשימה ואורך נשימה ארוך כדי שלא נצטרך זאת אומרת, צריך לב

 לבקש מהמדינה לתת סיוע, כי לא יהיה לה במצב הקיצוני. 

זה אמור להיות אולי השורה הראשונה  –צח"י והתושבים -שותפות מלאה עם הנהגת הישובים וה

בים, שיגדיר במדויק את ממשקי  בכל האירוע הזה. ותיאום ציפיות מלא בין הרשות לישובים ולתוש

 העבודה, רמת השירותים המינימאלית ושהרשות מתחייבת לספק את השירות הזה. 

אנחנו רוצים לקיים יצירת שותפויות ומערך סיוע ולמידה הדדיים בין רשויות קרובות וכמובן בין  

דה להפקת  ישובים קרובים, מאד טבעי. ובגלל האופי של המשבר הזה, אנחנו נבצע תהליכי למי

 לקחים תוך כדי ניהול המשבר ולנסות ליישם חלק מהם. 

שיטת הביצוע: אנחנו מדברים על העיקרון הראשון, שהוא מעבר למצב חירום מלא של מערך החירום  

הרשותי והישובי. זה גם בנושא הדיסקט המנטאלי שהוא מאד חשוב בחיבור וגם באופן פרקטי,  

, לאט לאט הבנו 30%ו אחר, לא לשוטף. בהתחלה ניסינו עוד שאנחנו יודעים שהקשב הוא קשב למשה

 שזה בלתי אפשרי והמיקוד העיקרי הוא בחירום.  

צמצום פעילות שוטפת של המועצה, מעבר לעבודה במשמרות של כוח אדם חיוני ומקצועי בלבד, תוך  

 מאמץ, וזה קשה מאד, לחלוקת עומס בין העובדים.  

מוקד צח"י וגורמי קהילה, כי אם  –מר"פ -באמצעות ה 24/7ה הרשותי והישובי למענמיקוד הקשב 

 אנחנו לא נהיה ... אנחנו רוצים לראות מערך הסברה שמבצע עדכון שוטף ...  

 )הפסקה של כדקה בהקלטה(

גם על זה דיברתי, ביצוע עבודת מטה.  –הגענו להערה של מיקוד הישובים, עדכון שוטף של התושבים 

פיע כאן זה ריכוז מאמץ נקודתי משותף למאמץ ולהנהגת הישוב למול וכמובן הדבר האחרון שמו

מקרה בידוד או חולים מאומתים, שזה מחייב אותנו להיות מסוגלים מרגע נתון לרגע נתון לתת, א',  

גיבוי והנחיות מקצועיות וגם שיתוף מול הישוב שמתמודד. וגם לקשר מול גורמי המדינה, בעיקר  

 ה, כמו מד"א, משטרה וכדומה, שעוזרים לנו לנהל את האירוע הזה. משרד הבריאות וגורמי המט

 אני אתייחס אליהן קונקרטית. תודה רבה.   –אלה הדברים שרציתי להעביר לכם. אם יהיו שאלות  

 

מאיר, אתה איתנו? אתה שומע איתנו? אתה רוצה להגיד משהו? מאיר    מר ניר ים:
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שאלות למשה ירים את היד, נפתח אותו, מצד אחד, למי שיש יפרח? או קיי, אז אנחנו מתקדמים. 

זה הזמן. וגם הצטרפו   –מצד חברי המליאה, מצד האנשים שלנו גם אם מישהו רוצה להוסיף משהו 

אלינו מספר נציגים של ישובים, ניתן גם להם אפשרות להגיד משהו אם הם ירצו. אני מחכה לידיים 

 , בבקשה.מורמות ואני לא רואה אותן. דנה, ברוכה הבאה

 

אהלן. שאלו כמה שאלות בצ'אט תוך כדי המצגת של משה, שהיה   : אדרי גב' דנה אדמון

 חשוב להתייחס אליהן.  

מה הכוונה בסיוע לעסקים? איזה סיוע לעסקים אנחנו נותנים? היו שביקשו להסביר  –אני שאלתי 

כדי המצגת, אם  בדיוק מה השירותים שהמועצה מספקת כעת. יש כל מיני שאלות ששאלנו תוך 

 אפשר להתייחס למה שקורה בצ'אט.

 

אנחנו מסתכלים על השאלות והשאלה הראשונה שלך, אני חושב,     מר גדי ירקוני: 

לעסקים, הוצאנו דף מפורט ממש מהן האפשרויות שלנו לעזור לעסקים, גם בשלב המוקדם וגם מה  

מלא  A4ותו, אבל זה דף שכולו דף אנחנו לא מסוגלים לעשות. בדף הזה, אני לא רוצה עכשיו לפרט א

עם הדברים שאפשר לעשות לעסקים ואי אפשר לעשות לעסקים, ואיך אפשר לפנות אלינו. יש לנו גם  

את רננה וגם את דורון עם מעברים שמתעסקות בדבר הזה והם בקשר ישיר עם כאלה שרוצים. יש  

ל אנחנו אומרים שאנחנו שיצא בהתחלה, אבעסקים, כמו מלונאות, שמאד קשה לעזור. יש חלק 

מי שיבקש מאיתנו, עכשיו העסקים הקטנים, דחיה של  –נעבוד לפי ההנחיות. נושא של הארנונה 

חודשים אנחנו ניתן. מי שיבקש יפנה להנהלת חשבונות. תוך כדי   3הארנונה זה דחיה, אני מדגיש, של 

ה כל החלטה שהממשלה זה יכול להיות שהמדינה תחליט על צעדים יותר דראסטיים ואנחנו נעש

תחליט לעשות יותר דראסטי בנושאים האלה של הארנונה או הנחות כאלה ואחרות שאנחנו יכולים.  

אנחנו מנסים את כל הקניות שאנחנו יכולים לעשות פה בעסקים המקומיים. אני חושב שזה בא לידי  

שאנחנו עושים מתוך ביטוי כמעט בהכול, חוץ ממקרים בודדים שלא הצלחנו, כמעט בכל הפעילויות 

 המועצה, מנצלים לעשות את זה דווקא פה אצלנו בתוכו. ובדף הזה מפורטים הרבה דברים נוספים.  

 תמרה, מה עוד שאלות? 
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 יש כל מיני התייחסויות, אבל עזוב, זה לא שאלות ממוקדות.    גב' תמרה כהן: 

 

 אנחנו רואים את הצ'אט הזה מדי פעם. ראובן.     מר ניר ים:

 

קודם כל, לגבי אנשים שפוטרו או שנמצאים עניין לגדי ובכלל אליכם.   ראובן פרידמן: מר 

חל"ת, זה נושא שצריך להיות מאד חשוב לנו ואני לא יודע במה המועצה כמועצה יכולה לעזור. אני  -ב

לא יודע אם נעשה איזה סקר או משהו של כמות של אנשים שאצלנו במועצה נמצאים כיום בלי  

יהיה נושא מאד חשוב, בוא נגיד, לאחר שהקורונה תיגמר. לדעתי, בוא נגיד שאנשים עבודה. זה 

שנמצאים בדאגות של בית ספר או לא, אבל אנשים שאיבדו את עבודתם, אנחנו נצטרך להתמודד עם  

 כמה נקודות חשובות שהמועצה תצטרך לתת תשובות. 

 

י ששאלו בצ'אט איפה הדף אני רוצה להגיד על זה רגע משהו. ראית   מר גדי ירקוני: 

תפנו  –אפים ובהכול, אבל אם למישהו חסר איזה מידע -הזה שדיברתי עליו, אז הוא יצא בווטס

ליפעת והיא תעביר לכם את כל הדפים האלה, יש לנו אותם, אני לא רוצה עכשיו לבזבז על זה זמן.  

 סליחה. 

ה שפוטרו, דיברתי על זה בהתחלה  חל"ת ואל-בנושא של האנשים, הדבר הכאוב ביותר, אלה שיצאו ל

אבל אני חוזר על זה גם עכשיו, אני חושב שהאנשים האלה, מי שהיום רוצה למצוא עבודה פה באזור 

שלנו יכול להיות שהוא יכול, שיפנה לדורון, דורון ממעברים. הטלפון שלה מתפרסם. מי שלא יכול,  

עבודה, הם לא תמיד מקומות העבודה הכי   דרך רננה או דרכי, דרך איפה שהוא רוצה. יש לנו מקומות

פופולאריים, אבל אני חושב שאפשר למצוא פה מקומות עבודה. אני מאד מקווה שגם איזה שהוא  

רעיון שאנחנו מנסים לפתח כבר הרבה שנים, יש פה עבודות בקווי ייצור שהמשכורת בהן לפי דעתי  

ע הזה ייתן אולי לנו איזה דראפט  לא הולמת את המשכורות שאנשים פה רוצים. הלוואי שהאירו

להצליח עם הממשלה ואנחנו נפנה לשר הכלכלה, אפילו שעד עכשיו הם לא הסכימו, לתת איזה שהוא 

מענק חודשי לכאלה שעובדים במקום הזה. ואז יותר אנשים שלנו אני חושב יסכימו לעבוד בקווי  

, כל עבודה מכבדת את בעליה. אני ייצור. אתם יודעים, אני דוגל בזה ואני עשיתי את זה במו ידי

ראיתי אתמול בטלביזיה והייתי מאד גאה באנשים שהיו בעבודות של מנהלים, אין מה לעשות, הלכו  
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ועובדים היו ב'סופר' בתוך מלקטים. אז אני לא רוצה לאף אחד ללכת ולהגיד את זה, אבל מי שרוצה, 

אולי ביחד. וכן, אני חושב שזה יהיה מנוף  אני חושב שיש לנו פה כמה מפעלים שנצליח לעשות את זה 

עכשיו שאולי אנחנו יכולים. לא להסתכל עלי בזלזול או דבר כזה, אני באמת מאמין בזה. עוד מישהו  

שאלה? ניר קצת עם בעיית תקשורת. אז אני יכול לנהל את הישיבה הזאת לבד ולהחליט מה שאני  

 רוצה. אף אחד לא רוצה יותר? נעבור לסעיף הבא?  

 

אני רוצה. אני ראיתי ש ... נמצא, ולמעשה בתוכנית ובשקפים של    גב' מזל ערוסי:

משה לא ראיתי שום דבר בנושא חינוך וילדים. יכול להיות שפספסתי, אז אם פספסתי אני אבקש  

שהוא יפרט לנו קצת. אבל הייתי מאד רוצה לשמוע מאבי מה קורה באמת עם ילדי בתי הספר, מה  

 שה על מנת להקל קצת על ההורים בנושא הזה. זה דבר אחד. המועצה שלנו עו

דבר שני שאני מוחה עליו ממש, זה שעד היום, אנחנו באפריל, עדיין אין ועדת חינוך ואין שום  

מעורבות של אנשי ציבור והמליאה בכל מה שנעשה בחינוך. ואם החינוך הוא בסדר עדיפות ראשון 

ההשתתפות? איפה המעורבות? איפה השיתוף? אני חושבת   ואם אנחנו מנפנפים בחינוך שלנו, איפה

שכשלנו בגדול בגדול בגדול שאין ועדת חינוך. והאמת שאני רואה מה חברי בוועדות אחרות בישובים  

 אחרים עושים ואני מקנאה. 

 

: את החלק הראשון אני אבקש  3-אני מציע שאת השאלה נחלק ל   מר גדי ירקוני: 

הפורמאלי". מיכל איתנו, ראיתי אותה מקודם, נכון? מיכל, אני מבקש  מאבי, מה עושים "בחינוך 

שאת תעני על החינוך הבלתי פורמאלי. ועל ועדת חינוך, למה היא לא התכנסה, אם זה לא ברור, אז  

 ניר יענה בסוף. אבי, בבקשה.

 

אנחנו למדנו מרחוק עם מערכות שבועיות שבכל שבוע הלכנו ובדקנו    מר אבי ינוס:

לונים גם תלמידים, גם מורים, ושיפרנו, וגם צוותי החינוך. היתה מערכת שעות שבועית, עם עם שא

משימות, עם התבססות גם על מערך של משרד החינוך של שיעורים מקוונים, של אולפנים שמשרד  

החינוך הפעיל, וכמובן גם חומרים. ובתוכנית הלימודים שלנו המחנכות היו בקשר יום יומי עם 

ומורים מקצועיים שהעבירו נושאים, עם משימות. חלק מהמשימות היו משימות חובה   התלמידים
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וחלק מהמשימות היו משימות רשות, והם כללו גם את מקצועות הליבה, גם העשרה וגם נושאים 

שבועות, היתה למידה באמת טובה, והלכנו והשתפרנו  3-חווייתיים. לפי השאלונים שיש בידינו מה

ו לקחים, דברים שמהשאלונים עלו כחולשות שצריך לשפר אותן ואיפה הדברים  במעלה הדרך. הפקנ

עובדים טוב וחיזקנו אותם. ובסך הכול, גם בקרית החינוך בממלכתי, גם בממלכתי דתי, עבדו  

השכבות הבוגרות יותר, עבדו גם דרך האינטרנט. השכבות הנמוכות עבדו עם חומרים, חוברות ודפים,  

ם עבדו איתם, אבל גם שם נעשתה עבודה של למידה. וגם כן, עם תוכנית  דפי עבודה וספרים שה

שבועית. וכמובן בתיכון, בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה הדגש היה על הנושא של בגרויות  

ולמידה לבגרויות, שגם שם משרד החינוך הבין את המצב וצמצם בצורה די משמעותית את הבגרויות  

וך אשכולות של מספר מצומצם של בגרויות והשאר יתבסס על הערכה  למקצועות הליבה, ובחירה מת

 בית ספרית. 

בסך הכול, יש למידה. זו הזדמנות טובה מאד ללמוד את הנושא של כלים טכנולוגיים, השתמשנו בלא  

מעט כלים טכנולוגיים, וללמוד את הנושא הזה של למידה מרחוק. יש לנו, כמו שאתם יודעים, הסבת 

שם הפעלנו ולמדנו מרחוק, כולל בשילוב יום בשבוע אמורים להתנסות בתוך קרית  אקדמאים וגם 

החינוך, אז הם הכינו חומרים שהצוותים החינוכיים השתמשו בהם כדי להשביח את הלמידה 

 מרחוק. 

אז בהחלט היתה אינטנסיביות של למידה, וזו פעם ראשונה בעצם בתקופה ארוכה. יצא לנו לתרגל  

 שבועות לומדים מרחוק. זהו.  3ת או ליום פה, יום שם. פעם ראשונה שאנחנו את זה למספר שעו

 

 תודה, אבי. מיכל, את רוצה להוסיף משהו, מיכל עוזיהו?   מר ניר ים:

 

כן. אני אוסיף שבכוחות משותפים בעצם, מתוך מכלול חינוך וקהילה,   גב' מיכל עוזיהו: 

ייה שאני מקווה שיפרט גם את כל העשייה  יחד כמובן עם העשייה המדהימה של מכלול אוכלוס

שלהם בתחום התמיכה בקשישים ואוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, ובאמת עשייה שמאד מאד חשוב  

להגיד שנעשית שם ואנחנו משלימים אותה. נעשו כמה מהלכים רחבים, כלל רשותיים, כמו קבלות 

בר בין הישובים והרים ככה חוויה שבת ושירה בציבור, 'בירה ונשירה', טנדר של ברוך הרבש"צ שע

מוזיקאלית להרים את הרוח, כשהמטרה מספר אחת שלנו כל הזמן היא איך לייצר תחת התנאים  
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הלא פשוטים שהקורונה מייצרת, איך אנחנו מייצרים תחושה של ביחד קהילתי. אז גם אנחנו עובדים  

ושבים מוצפים בתוכן, הורים ברמה הרשותית, הקמנו דף נחיתה. בסך הכול האוכלוסיה מוצפת, הת

וילדים מוצפים בתוכן ברשתות החברתיות. התרומה שאנחנו נותנים לתוך העשייה שנעשית בכל  

הארץ, בכל מיני רבדים, גם עשייה להנגיש מידע שאנחנו חושבים שהוא חיוני, אבל גם בעיקר למצוא  

ות ויעבירו תכנים, לעודד את ההון האנושי, האנשים המדהימים שיש אצלנו בקהילה שיעבירו הרצא

אנשים להיות אקטיביים ולהעלות תכנים. יש דף אתר נחיתה נהדר עם כל מיני תכנים בכל מיני  

 תחומים, שאותו אנחנו דוחפים, עם איזה שהוא לו"ז יומי. 

אבל בנוסף לכל העשייה הזו, שהיא רשותית רחבה, עיקר העבודה שלנו מול הישובים, כמו שגדי אמר,  

דול, אם אנחנו רוצים לייצר תחושה של ביחד, אז זה צריך להיות בתוך הישובים פנימה. גם האתגר הג

-ייצרנו איזה שהוא בנק הפעלות לתוך הישובים פנימה שבאמת הרבה מהישובים אצלכם נתנו לנו פיד

בקים מאד מאד טובים לגביו, שהוא נותן כלים יעילים ופשוטים איך לייצר בטכניקה פשוטה תחושה  

ביחד בתוך הקהילה, כשאנחנו מכוונים גם לטווח הקצר, לפסח, שתיכף אני אתייחס אליו בכל  של 

זאת באיזה כמה מילים, וגם נסתכל על פעילויות בכלל, אבל גם נסתכל על המועדים הלאומיים שלנו,  

מאד מגבילים האלה אנחנו עדיין  -של יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות, איך תחת התנאים ה

 ביחד. -תוך הישוב עצמו נוכל להיערך ועדיין לייצר את התחושה של הב

יש לנו כמובן גם ערוצי תקשורת ישירים עם הנוער ודרך הישובים. כן חשוב לי להגיד, בנוסף למה 

צח"י שמתפקד בצורה נהדרת והנהגות הישובים שעושות עבודה באמת  -שגדי אמר, על הפעילות ועל ה

ן לנו הזדמנות נהדרת לעידוד ההתנדבות בתוך הישובים. ובחוויה גם  נהדרת, הקורונה באמת מזמ

שלי ושל הצוות, בהרבה ישובים, גם בישובים שהיה לנו אתגר לאורך השנה למצוא אנשים שיתנדבו  

ויירתמו לעשייה קהילתית, מה שאנחנו רואים היום בשטח הוא נהדר. חשוב לי להדגיש שאנחנו כל 

איך  -אנחנו פה, אם אתם צריכים איזה שהוא ליווי ב –מרים לישובים הזמן מנגישים את עצמנו, או

להעמיס על מתנדב אחד שעלול להישחק, אז אנחנו פה  לסנכרן את הדברים, איך לעבוד נכון, איך לא 

 לאורך כל הדרך.  

הפוקוס, ופה אני מסיימת, הפוקוס שלנו ביומיים הקרובים שנותרו לנו, והפוקוס שלנו זה לא רק זה,  

אגף שירותים חברתיים ואנחנו, בפוקוס מלא על איך אנחנו מוודאים בכל ישוב וישוב שאף אחד  זה

צח"י היום נערך לעשות, או דרך -לא מרגיש לבד בחג הפסח. אם זה בטלפונים, שכל ישוב וישוב דרך ה
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  צח"י, איך אנחנו מוודאים בכל ישוב וישוב שאנחנו מטלפנים ומוודאים -מתנדבים שמחזקים את ה

בכלים פשוטים שאנחנו מספקים איך לעשות את זה. אם אתם רוצים, אני גם בסוף הישיבה אעביר  

לכם את החוברת של בנק הפעילויות שיצרנו לישובים, שתוכלו גם לוודא שבישוב שלכם זה נעשה. 

לסיום, כן המועצה הקצתה תקציב לכל ישוב וישוב, במטרה לתמוך ולסייע בעשייה פנימה בתוך 

  הישוב.

 

אני רוצה רגע להתפרץ, לפני ניר. כל אחד ידבר ממש בקצרה, אנחנו     מר גדי ירקוני: 

, חייבים לעבור לסעיפים האחרים. שאלות קצרות, תשובות קצרות. בבקשה,  19:15לחוצים בזמן עד 

 מנהלים. ניר.

 

 מילים, אחרי יש את אריק ואת רויטל שביקשו לדבר.  2אני אגיד    מר ניר ים:

אכן 'פאדיחה'. אין מילה יותר מתאימה לסיטואציה  –ועדת חינוך מועצתית, מזל ערוסי  בעניין

שאנחנו נמצאים בה. לצערנו, הקמנו ועדת חינוך כמו שחשבנו לנכון, כמו שבה אותה הצוות שמינינו 

כדי לעשות את העבודה הזאת. זה הסתבך. התחיל דיון במליאה שלא הסתיים לצערנו הרב, 

ן הדבר הזה ייצא לדרך. כרגע, ועדת החינוך תקועה. אני אומר שוב, לצערנו, אבל יש  כשיסתיים הדיו

 לכבד את זה שהמליאה רצתה לדון בזה והדיון לא הסתיים. אריק, בבקשה. 

 

אני רוצה להעלות נושא אחר. אני חושב שזה לא מוקדם מדי ונדרש   מר אריק דניאל: 

דכן, ככל שהמידע בנושא של המגפה הזאת יילך כבר להתחיל להכין איזה שהוא נייר עבודה מתע

ויתקדם, שידבר על איזה שהוא צפי נזק לתקציב של המועצה. אם זה בהוצאות מוגברות, תמיכות  

נוספות, אם זה בירידה בהכנסות מארנונה או ממשהו אחר. אני חושב שצריך לעשות איזה שהוא  

ה זמן, ככל שהמידע יצטרף, לפי תסריט של,  נייר, לא מסובך מדי, והוא יתעדכן מדי שבוע או מדי כמ

נקרא לזה, סיום המגפה עד עוד חודש, עד עוד חצי שנה, שיהיה לנו ביד לפחות, גם אם זה לא יהיה 

 ממש מדויק, אבל משהו שייתן לנו איזה שהוא כיוון כללי של איזה שהוא נזק כלכלי למועצה. 

 

היום עם ההשלכות הכלכליות אריק, העניין של באמת להתעסק כבר    מר ניר ים:
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שיש למשבר הזה על המועצה, זה נכון, זה קורה ואני מקווה שנקבל את התמונה כמה שיותר מהר. 

אחת הבעיות שלנו כרגע, שאנחנו בתוך תהליך. אנחנו עוד לא יודעים בדיוק, ההחלטות שאנחנו גם  

ך מתייחסים לזה,  מקבלים מלמעלה, ממשרדי הממשלה, למי מוותרים ומה מצב הארנונה ואי

 הדברים עוד מאד בערפל. אני מקווה שזה ייפתר בזמן הקצר. 

מה שגדי פה לוחש לי לאוזן, מי שהצליח לשמוע שמע, שכרגע אנחנו לא צופים נזקים כי יש איזו  

שהיא הבטחה ממשלתית לשפות אותנו כמועצה על ארנונה שאנחנו לא נצליח לגבות. בוא נראה אם  

 בהתחייבויות שלה. היא נתנה לא מעט. רויטל, בבקשה. הממשלה באמת תעמוד 

 )לא ניתן לשמוע את רויטל( 

ברשותכם, נעבור לישיבת המליאה. יש פה, ספרתי אתכם, הסתכלתי על הפרצופים וקצת על השמות,  

 –חסרים לי מספר אנשים. אני רוצה רגע להקריא את השם שלהם, אם במקרה הם נמצאים איתנו 

 רגע הם לא רשומים. אז שיאותתו, כי כ

שמעון אלמקייס מכרם שלום, רותם בוקסבאום מגבולות, שמואל ספקטור מחולית )שמוליק נמצא(, 

 איתי ציפורי. כל השאר נרשמו והם איתנו.  –יהודית מימון, אליהו שמעיה ואחרון חביב 

 ברשותכם, אנחנו מתחילים את ישיבת המליאה.  

 

 . ZOOM-אישור על קיום ישיבת המליאה ב. 3

 

הסעיף הראשון לקבלת החלטה, זה האם אנחנו מאשרים בכלל את    מר ניר ים:

, צריך לקבל על זה החלטה. אם יש למישהו משהו להעיר על זה לפני  ZOOM-קיום הישיבה הזאת ב

 ניתן לו. –שנרים ידיים, הוא מוזמן. אדוארד רוצה להגיד משהו 

 

. ZOOM-ת ה ... ויהיה הכול בסדר. זה לא באני מבקש ממך, תוריד א  מר אדוארד קוברסקי: 

 ויהיה הכול בסדר.  23אני מבקש ממך להוריד את דף 

 

 אנחנו נדבר עליו.  23או קיי, אדוארד, כשנגיע לדף    מר ניר ים:
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, אני מבקש שתוריד ZOOM-ניר, לפני שאתה מבקש שיהיו החלטות ב  מר אדוארד קוברסקי: 

 אותו מההחלטות.  

 

דוארד, תודה רבה. אנחנו, ברשותכם, יש להבין עניין לפני שאני  א   מר ניר ים:

,  ZOOM-מעלה להצבעה אם אנחנו מקבלים את זה, אם אנחנו מבצעים את ישיבת המליאה הזאת ב

-אישור קיום המליאה ב –זאת ההזדמנות. נעמי. הבקשה היחידה שלי היא לדבר לנושא. הנושא הוא 

ZOOMהמשך אם המליאה הזו תמשיך להתקיים. . כל שאר הדברים, נדבר עליהם ב 

 

שאלנו שאלות בצ'אט ולא קיבלנו עליהן תשובות. אני אשמח אם לפני     גב' נעמי סלע:

שתתחילו לשאול אם אנחנו כן מקבלים החלטות או לא בהמשך הישיבה הזו, אנחנו עדיין לא קיבלנו  

לי מחשב, אם אנחנו יודעים שיש  איזה שהוא 'בריף' מובנה אם אנחנו יודעים כמה ילדים יש בבית ב

איזו שהיא תקשורת מלאה של כל המחנכות עם התלמידים שלהן, מה קורה עם הקשישים שלא 

מי מספק להם תרופות, כי אני יודעת שבקיבוצים זה משהו שמוסדר,   –יוצאים לקופת חולים 

נחנו מכירים במושבים פחות. מה קורה עם כל המשפחות, אם הן נקלעו למצב כלכלי קשה, האם א

אותן, יודעים אם יש איזו שהיא התארגנות לחלוקת מזון או איזו שהיא חבילה כזו או אחרת לחג.  

מה קורה? במסגרת המצגת לא קיבלנו את הדברים הכי קריטיים מבחינת התנהלות המועצה בשעת  

אשמח אם  חירום. זה היה נחמד, המצגת כתובה טוב, אבל לא ממש פירטה מה עושים בפועל. אז אני 

משה או ניר או מישהו שיוכל לפרט את כל השאלות מרמת החינוך ועד לרמת הקשישים, איך 

המועצה מתמודדת עם הנושא הזה. אני יודעת שבמועצות אחרות ובעיריות הדבר הזה מתקיים יפה  

 מאד, אני חושבת שגם כאן אין שום סיבה שזה לא יהיה. 

 

לנסות לתת תשובה מהסוג הזה. למעשה או קיי. אני מרשה לעצמי    מר ניר ים:

צח"י של הישובים, -המועצה מקיימת עם כל הישובים קשר בהרבה ערוצים. יש לנו קשר שוטף עם ה

עו"סיות כל הזמן -עו"סים וה-יש לנו קשר שוטף עם יו"ר הוועדים של הישובים, אנחנו מפעילים את ה
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התלמידים מקטן ועד גדול, אנחנו מודעים בתוך הישובים, אנחנו בקשר עם מערכת החינוך, בקשר עם 

 מבודדים, חולים, –לכל הנושאים הרפואיים שקשורים בקורונה 

 

 לאו דווקא, גם אנשים שבקבוצת סיכון.     גב' נעמי סלע:

 

חוששים, מודאגים בערוץ של הבריאות. ואולי אפילו עוד לא מניתי     מר ניר ים:

זאת אומרת, שלכל דבר יש את הערוץ שהוא יכול לצוף  את כל הערוצים שאנחנו מחוברים לישובים. 

בו. וככל שאנחנו יודעים על איזו שהיא בעיה קטנה או גדולה, אנחנו מטפלים. יכול להיות באיזו 

שהיא פינה חשוכה, באיזה שהוא ישוב, שקורה משהו שלא מגיע לידיעתנו, יתכן. אבל אנחנו מאד  

 שאים, כל כולם.מרושתים ואנחנו משתדלים להיות על כל הנו

 

 אז אם אני יכולה לחדד את מה שאתה אומר,    גב' נעמי סלע:

 

אני רוצה להגיד משהו, רגע, אני הבנתי את השאלה ואני מבקש    מר גדי ירקוני: 

שאנחנו לא בסדר אלא בגלל שאני חושב שאנחנו מאד בסדר. מחברי המלאה, לא בגלל שאני חושב 

תשובה בגלל שאתם הרבה אנשים, אני מאד מקווה שחברי  אני שואל כזה בשאלה ואל תתנו לי 

צח"י שלהם מה קורה בכל ישוב וישוב, בגלל ששם  -המליאה מתעדכנים ממנהלי הישובים ומנהלי ה

התשובה לשאלה של נעמי. ואי אפשר, אני חושב שזה לא נכון להיות חבר מליאה אם אתם לא 

הדברים האלה מטופלים. אנחנו בסוף הצינור  מעורבים גם. אני יודע, מהקשר שלי עם כל הישובים,

בין הישוב לבין התושב. אנחנו לא יכולים לעקוף את הישוב ואין לנו צ'אנס לעקוף את הישוב, כמו  

שאמרתי בהתחלה. אז, נעמי, קצת, איך אני אגיד, קשה לי לשמוע שאת יודעת ממועצות אחרות ואת 

יקורת, זה לא תפקידי, להיפך, תפקידך לתת לי  לא יודעת מהמועצה שלנו. חבל. אני לא אתן לך ב

ביקורת ולא אני לך, אז אני לא אתן לך ביקורת. אבל אני מבקש מכם, אם יש לכם קצת זמן פנוי ולא 

צח"י ולהנהלות, שעכשיו זה המקום -הרבה, תהיו שותפים בישובים, תנסו להיכנס אולי לצוותי ה

לנו את המשוב איפה הדברים לא מטופלים, בגלל  הקריטי בקבלת ההחלטות. ככה גם תוכלו להעביר

שבסוף אין להם  ZOOMשאנחנו מנסים לא להיות נודניקים ולא לעשות סתם ישיבות ופגישות 
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הנה, עשינו. מאד חשוב לנו לדעת מה קורה בישובים. נעמי, אנחנו מקווים שעל כל  –תוחלת, להגיד 

היא טובה. אבל עוד פעם, ניר אמר, אני מאד שאלה ששאלת פה, אנחנו יודעים את התשובה והתשובה 

 מודאג וזה, 

 

 גדי, השאלה אם אתם מודעים באופן כללי למה שקורה.   גב' נעמי סלע:

 

 רגע, אבל תני לי לסיים.    מר גדי ירקוני: 

 

אתה פנית נקודתית. אני שואלת אם אתם יודעים כמועצה 'בריף'    גב' נעמי סלע:

 צה.כללי על כל ישוב וישוב במוע

 

 כן. התשובה היא כן וכן.    מר גדי ירקוני: 

 

 תודה רבה. או קיי, ומה נעשה,    גב' נעמי סלע:

 

ואני אומר, אם משהו אתם יודעים ואולי אנחנו לא יודעים, מאד     מר גדי ירקוני: 

חשוב לי שגם אתם תגידו לנו. אבל אני אומר, אני רואה אתכם כשותפים בנושא הזה, להיפך, אני  

שזה נכון. אני מרשה לעצמי להגיד שלא היה אירוע כמו הקורונה, ואם אני חושב עכשיו על  חושב 

צח"י, זה גם שאתם תהיו שותפים -משהו שיכול לשפר את התקשורת בין המועצה לבין צוותי ה

צח"י. דברו עם הישובים שלכם. אם ישאלו את דעתנו, ההמלצה שלנו היא מאד חיובית -בצוותי ה

חבל שאין לנו עוד זמן ושהייתי נותן לליאורה לפרט ממש, אבל אני אומר לכם, אני  שתהיו בתוכו. 

לקחתי את רשות הדיבור בגלל שאני מאד בטוח במהלכים שאנחנו עושים. עוד פעם, אנחנו מחלקים,  

 אני אפרט שניה? 

 

 כן, אני אשמח.     גב' נעמי סלע:
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מסוימת, גם ההורים של  כל היום, גם הילדים הם ברמת סיכון   מר גדי ירקוני: 

הילדים, גם המבוגרים, אין כמעט היום מישהו שהוא לא בקבוצת סיכון מסוימת, ככה אנחנו  

מתייחסים אליהם, ומנסים לתת, תראו, אנחנו מחלקים ארוחות צהריים כל יום, מנסים לדעת כל  

נופל לנו בין   אחד שהוא בסדר, ממש, עד הטיפה האחרונה. ובגלל זה אני מאד מקווה שאף אחד לא 

 הכיסאות. 

 

 או קיי, תודה.     גב' נעמי סלע:

 

 דנה, את מוזמנת לדבר.    מר ניר ים:

 

. רציתי ZOOM-אני בעניין הסעיף שניר העלה, לגבי אישור הישיבה ב   גב' דנה אדמון אדרי: 

, אם יש איזה מגבלות, אם  ZOOM-לדעת מה בדיוק אישר היועץ המשפטי בשביל קיום הישיבה ב

 ר לקבל כל החלטה במסגרת הזאת. ולמה לא התקיימה הנהלה, אם זו מליאה רגילה. אפש

 

מה שאני אעשה כרגע זה פשוט אקרא את הפסקה האחרונה של     מר ניר ים:

 המכתב של היועמ"ש שלנו. הוא אומר ככה: 

 video-סיכומיו של דברים: משאין הוראה האוסרת במפורש קיומה של מליאת מועצה ב

conference  ונוכח המגבלות הקיימות בתקופת הקורונה, ונוכח הצורך שיש למועצה להמשיך ,

מקיים את הרציונאל העומד בבסיס הצורך   video conference-ולתפקד בימים אלה, ומשמנגנון ה

לקיים ישיבות מליאה בנוכחות חברי המליאה, אנו סבורים כי ניתן בימים אלה של מגבלות קורונה  

 הנחיות(: 3תוך הקפדה על ההנחיות הבאות )  video conference-ה בלקיים מליאת מועצ

. יש לזמן את ישיבת המליאה ולהפיץ לחברי המליאה את המסמכים והחומרים הרלוונטיים  1

 לישיבה מבעוד מועד. 

 . video conference. בתחילת הישיבה, יש לבקש מהמליאה לאשר את קיום הישיבה בדרך של 2
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, היינו, הוא  video conferenceמליאה תהיה האפשרות להיות נוכח בדרך של . לכל אחד מחברי ה3

 יכול לשמוע ולראות ולהביע עמדתו בעניינים הנדונים. 

קיבלנו אור ירוק ואין שום נושא שהוא מוחרג מההיתר הזה. זאת אומרת, אנחנו יכולים בהחלט לדון  

 על כל דבר. 

ל מאד להיות שזה היה נכון לעשות את זה. אנחנו מודים,  צודק, נכון, יכו –לגבי קיום ישיבת הנהלה 

לפחות אני מודה שלא היה לנו את הזמן והיכולת להרים את זה בלוח הזמנים והלחצים שהיינו 

נתונים ולכן זה לא התקיים. רצינו לתפוס את המועד לפני חג הפסח לקבל החלטות על דברים שאנחנו  

דחינו. זאת המציאות.  אפשר לקבל אותה, אפשר לא  –ת ממש חייבים לקדם. כל מה שיכולנו לדחו

 לקבל אותה, אבל זה מה שזה כרגע.

 

אז תיאורטית, לפי המינהל התקין, אסור לי לאשר את סדר היום    גב' דנה אדמון אדרי: 

 יודעת איך להתייחס להמשך.   הזה, כי ההנהלה לא אישרה אותו. אז אני לא

 

נו נכבד את ההחלטה שלך, דנה, זה בסדר.  גדי, אל תיכנס. אנח   מר ניר ים:

תקשיבו ותקשיבו טוב, המועצה מנהלת מלחמה. זאת הסיטואציה. שלא יהיה ספק לאף אחד. אנשים 

ימים בשבוע, כל הזמן, מתמודדים עם דבר שבחיים לא   7שעות סביב השעון,  24עובדים פה 

של פורמליסטיקה וזה מכתיב לנו התמודדנו איתו, באילוצים קשים. אם אנחנו חוזרים עכשיו לקטע 

את החיים, אז בסדר גמור, נכבד את רצון המליאה. אבל לא ניכנס עכשיו לויכוח. אנחנו נעלה 

 –נמשיך. נקבל החלטה שלא  –להצבעה האם מקיימים את המליאה הזאת. היה ונקבל החלטה שכן 

 נעצור. בואו נעשה את זה פשוט. 

? בבקשה תרימו ידיים  ובווידיא נחנו מקיימים את המליאה האם א –אני מעלה להצבעה את העניין 

כל מי שבעד, אני רוצה לספור. מי נגד בבקשה? בבקשה מי שנגד שירים את היד. ככל שאני מסתכל, 

 אני לא רואה מתנגדים. אנחנו מאשרים את המשך קיום המליאה בווידאו.  

 

 יש מתנגדים.   מר קובי רביבו: 
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 אני רואה אותך. דנה, עכשיו    מר ניר ים:

 

 גם דנה, גם חנניה אווקרט וגם ...   מר קובי רביבו: 

 

או קיי, הבנתי. בואו נעשה את זה ככה שזה יהיה ברור. כי אם    מר ניר ים:

. תראו שגם בתמונה שלכם היד מופיעה,  sorry –מרימים יד הצידה והיא לא נקלטת במצלמה 

בעד, אז   14נגד והיו  3ה לא פשוט לי. בכל אופן, אם היו מופיעה בבירור, יהיה לי קל לזהות. גם ככה ז

 אנחנו מתקדמים, ברשותכם. 

 

 ניר, גם אני נגד.    מר אדוארד קוברסקי: 

 

 אתה בכלל לא רואים אותך, בקושי שם.   מר ניר ים:

 

מה אתה לא רואה? זה לא חוקי, זה לא חיובי מה שאתה רוצה בדף    מר אדוארד קוברסקי: 

 אמרת שאנחנו עכשיו במלחמה.   . אתה בעצמך23

 

 שלי לא עובד.  והווידיאניר, אני בעד,   גב' סילביה גרין: 

 

 בסדר, תודה, סילביה. אנחנו מתקדמים, חברים.     מר ניר ים:

 

 .ZOOM-: הוחלט ברוב קולות לאשר את קיום ישיבת המליאה בהחלטה

 

 . 12#2019. אישור פרוטוקול מליאה מס' 2

 

בפברואר   23-ור פרוטוקול ישיבת מליאה אחרונה, שהתקיימה באיש   מר ניר ים:
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אני לא מזהה אף אחד שמרים יד. דנה ואחר  . האם יש למישהו מה להעיר על הפרוטוקול הזה?2020

כך מזל ובזה נסגור ונתקדם. בכלל, אני מבקש שנעבור לשיטה שמי שרוצה להגיד משהו באיזה שהוא 

אותו, נדבר לפי הסדר, נסגור את הנושא ונתקדם לכיוון הצבעה.  סעיף שיסמן את עצמו, אנחנו נרשום

 יש לנו בנושא הזה את דנה ואת מזל. דנה, בבקשה.  

 

קודם כל, יהודית רשמה שיש איזו שהיא פונקציה של הרמת יד. יכול    גב' דנה אדמון אדרי: 

 להיות שזה מאד יכול לסייע לנו, אז תבדקו את זה.  

 

, הפונקציה הזאת קיימת, רק כל מי שעובד עם טלפון נייד, דקה. נכון   מר ניר ים:

מי שיש לו מחשב זה קל לו, אבל מי שיש לו טלפון נייד זה מחייב אותו לעבור ממצב למצב, בסוף  

 ייעלם. אנחנו מציעים לא להשתמש בזה כרגע. 

 

וא אני לא הספקתי לקר –לגבי הוועדה החקלאית בנושא הפרוטוקול   גב' דנה אדמון אדרי: 

את הפרוטוקול עד הסוף, אבל אמיר העלה שאלה בעניין הזה, אז אם אפשר בבקשה לענות. התיאור 

של מה שהיה שם בוועדה החקלאית לא מדויק למציאות, לפי מה שהבנתי. אמיר, אם אתה יכול  

 לחזור על מה שכתבת במייל.

 

מה אני אסביר מה קרה עם הוועדה החקלאית. מעבר לזה, אין    מר ניר ים:

 להוסיף, כי זה עבר כהחלטה.

הוועדה החקלאית, הרציונאל שלה, בדרך שבה אנחנו הולכים, נקרא לזה, להרים אותה מחדש  

ולגרום לה לתפקד, היא ליצור ועדה חקלאית מאוזנת. ועדה חקלאית מאוזנת, בין מושבים ובין  

ם סקטוריאליים, הם  קיבוצים, יחד עם החלוציות גם בפנים. הנושאים שעולים שם הם רגישים, ה 

כבדים, הם בהחלט בדמנו, כי המועצה הזאת היא מועצה חקלאית. ולכן נעשה שם המהלך הנכון, 

הוועדה הזאת תתחלק בצורה שווה ויחסית בין המושבים לבין הקיבוצים. זה היה הרעיון,   –שאומר 

הוא שמע משהו  על זה זה עמד, כנראה שזה נכון, וזה גם עבר כהחלטה במליאה. אם מישהו חשב ש

 אחר, כנראה שהוא לא שמע טוב. 
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אין לנו דרך לסתור את זה, כי אין שום הקלטה של הישיבה הזאת.    גב' דנה אדמון אדרי: 

 ישיבה מאד מאד חשובה שלא הוקלטה. 

 

יכול מאד להיות שעם בקשה מיוחדת נחזור ונדון, לא בהחלטה, כי    מר ניר ים:

קרא ששואל את עצמנו האם החלטות כאלה הן החלטות נכונות  ההחלטה התקבלה, אבל דיון מה שנ

או לא, זה בהחלט דיון ראוי. אבל זה לא הזמן, גם אין לנו עניין לתקוע את הוועדה הזאת כמו 

 שתקענו את ועדת החינוך המועצתית. כן, אלי, בבקשה.

 

  אני רוצה להגיב על זה. אני לא יודע איך הרצתם את ההחלטות    מר אלי אהרון: 

האלה. היתה ועדה שישיבה והיו עובדות לכאן ולכאן, ובסוף נאמר שיביאו את זה למליאה. אין לי 

אנשים משני הצדדים,  5נדמה לי,  5/5-בעיה עם הנושא של הוועדה החקלאית המועצתית שבנויה מ

אבל זה לא פוסל את מה שאנחנו הצגנו כוועדה חקלאית לסקטור המושבי. הקיבוצים, אם רוצים,  

עשו להם. הסברנו שזה שני סוגי חקלאות שונים ואנחנו רוצים להחזיר עטרה ליושנה מה שנקרא. שי

כמו שפעלנו בעבר זה היה מאד מוצלח, אנחנו רוצים להמשיך ולקיים את זה. על זה לא היה דיון. היה 

מד דיון במסגרת ועדה שאתה הזמנת, שאתם הזמנתם, אמרנו את דעתנו, זה נשאר ככה וזה תלוי ועו

הדבר הזה. כדאי שנביא את זה בחשבון. אנחנו לא מוותרים בשום אופן על ועדה חקלאית, בקטע  

המושבי, כפי שהיא עבדה בעבר. זה היה משהו מוצלח ואנחנו רוצים להמשיך ולקיים אותו. לא היה  

ה, זו  תקיימו דיון, אל תהפוך את זה למשהו שהוא עובדתי וזהו ז –דיון. אם אתם רוצים לקיים דיון 

 הוועדה היחידה וזהו זה, לא קיים יותר. אנחנו לא מסכימים לזה. 

 

אני מסכים איתך, אלי. הוועדה החדשה שתיבחר זה יהיה הסעיף    מר גדי ירקוני: 

הראשון שלה וההמלצה שלה תגיע למליאה. בגלל זה אנחנו עכשיו מוסרים רק את חברי הוועדה,  

  –ה להיות צורת העבודה של הוועדה. אם יקבלו את עמדתך חברי הוועדה ידונו מה הם חושבים צריכ

 זה מה שיגיע כהמלצה לישיבה. אם יקבלו משהו אחר, אני לא נכנס לזה בכלל.  
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אני מוכן לזה, זה בסדר, אבל אל תהפוך את מה שקודם אמרת    מר אלי אהרון: 

 למשהו מוגמר. הוא לא מוגמר. אני מדבר על שיטת העבודה. 

 

קשה לי לשמוע אותך, אבל אם זה מה שהתכוונת זה בסדר ואני חוזר     י: מר גדי ירקונ

 ועדות.  3ועדות או  2על דברי. הוועדה תיבחר והיא תדון איך היא תעבוד ואם צריכים 

 

 מקובל עלי.    מר אלי אהרון: 

 )כדקה שלא ניתן לשמוע( 

 

 שמעתם את אשי?   מר גדי ירקוני: 

 

 ום וגם לפרוטוקול לא שמעו.לא שמעו כל  גב' דנה אדמון אדרי: 

 

 ניר יחזור על דבריו.     מר גדי ירקוני: 

 

אני מרשה לעצמי לחזור על מה שאשי אמר, למי שלא שמע. אשי אמר    מר ניר ים:

שהוא שמח ומסכים עם אלי אהרון. הוא גם מסכים עם גדי. נעשה את הדברים האלה צעד צעד, נקים 

איך באמת מקיימים את  –שא הראשון שאפשר שצריך לדון בו את הוועדה ומבחינתנו יכול להיות הנו

 ומתקדמים. מזל, את רוצה להגיד משהו?  הדבר הזה לתועלת המועצה

 

הדיון על הרכב ועדת חינוך מועצתית   –כן. אני רק רוצה, כתוב כאן    גב' מזל ערוסי:

זה. אנחנו כבר  לא הסתיים ויובא בהקדם לדיון המליאה. אני רוצה רק להבין מה זה ההקדם ה

מנובמבר מדברים על בהקדם. תגידו, תחליטו מתי, אבל צריך לסגור את העניין הזה. לא יכול להיות,  

זה רק אתם צריכים להחליט על העניין הזה. תקבע את זה לישיבה, אם זה היה חשוב לכם הייתם 

עולם. אני  קובעים את הדיון לישיבת המליאה הבאה, כמו כל שאר הדברים שהם לא ברומו של 

 חושבת שזה היה יכול להיות. 
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מזל, אני רוצה להזכיר לך שלפי דעתי, אם אני לא טועה, בישיבת    מר גדי ירקוני: 

המליאה האחרונה הנושא הזה היה ומאז לא היו לנו ישיבות לצערי, בגלל הקורונה והכול. לבוא  

העלות את זה היום בישיבה כזו. אני ולהגיד עכשיו שאנחנו מעכבים, זה לא נכון. לא חשבנו שזה נכון ל

לא מתכוון להתווכח, מפני שאני מסכים איתך, את יודעת כמה אני מסכים איתך שהוועדה הזאת 

חשובה. ואני חושב שאנחנו צריכים לעשות אותה כמה שיותר מהר. עם העיכובים האחרונים, אני  

 מקווה שבאמת נצליח לעשות את זה. אין לי ויכוח איתך. 

 

חברים, כולם מסכימים היום, זה נחמד. אני מעלה להצבעה את    ים: מר ניר

בפברואר. מי בעד בבקשה? ירים את  23-אישור הפרוטוקול של הישיבה האחרונה שעשינו אותו מה

היד. ירים ברור. תודה רבה. מי נגד? בבקשה, ירים את ידו. דנה וחנניה, אמיר פלג נגד. הפרוטוקול  

 אושר.

 

 . 23/2/20מיום  2#2020וב קולות לאשר פרוטוקול מליאה מס' : הוחלט ברהחלטה

  

 . חילופין במליאה. 5

 

חילופין במליאה.  – 5-עוברים לסעיף הראשון, למעשה זה הסעיף ה   מר ניר ים:

אנחנו נפרדנו מנציגת סופה, מרים פודחני, ואנחנו קיבלנו במקומה חברת מליאה חדשה שקוראים לה  

יא לא איתנו פה היום, אז אנחנו נזכה לראות אותה בפעם הבאה. מהכיוון של שרון קלדרון. לדעתי, ה

ניר יצחק יש לנו חברת מליאה חדשה, קוראים לה שלי חזן, היא נמצאת כאן איתנו היום. שלי, את 

 איתנו?

 

 אתכם. היי.    גב' שלי חזן:
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זמן שלום שלי וברוכה הבאה, חברת מליאה מניר יצחק. הרבה מאד    מר ניר ים:

לא היו לנו חברי מליאה מניר יצחק, אז ברוכה הבאה. גדי שואל מה עם עוד חבר מניר יצחק, אני אתן  

 תשובה. 

חברי מליאה, זה מה שהיה לאורך שנים, והאמת היא שתיאורטית עומדת  2עד היום בניר יצחק היו 

חירות האחרונות של  חברי מליאה. מה שקורה זה שניר יצחק לא הגישו בב 2לזכות ניר יצחק להעמיד 

המועמדים  2רשימת מועמדים ולכן אי אפשר היה לבחור מרשימת המועמדים את  2018אוקטובר 

נשאר ערוץ פיתוח שהקיבוץ בוחר את מי שהוא חושב שיהיו הנציגים, ניר יצחק באמת הבאים. 

הויכוח   מועמדים, אבל משרד הפנים לא אישר בשלב הזה, אנחנו בויכוח עם משרד הפנים. 2העמיד 

עוד לא הסתיים, יכול להיות שאנחנו נצליח לשכנע את משרד הפנים, אז יהיו שני נציגים. יכול להיות 

שמשרד הפנים לא ישתכנע, אז תישאר נציגה אחת מניר יצחק. בסוף משרד הפנים הוא זה שקובע לנו  

 ומחליט עלינו בהרבה דברים, גם בעניין הזה.  

 

 . ועדים מקומיים. 6

 

 בקטע של ועדים מקומיים אין לנו עדכונים ואין לנו חדשות.    :מר ניר ים

 

ציתי להעיר משהו לגבי ועדים מקומיים. לגבי ועדים מקומיים, ר   מר אלי אהרון: 

ברשימה הקודמת שהוגשה, נרשם שמושב עמיעוז לא הגיש תקציב. בבדיקה שאני עשיתי מסתבר  

 שהוא כן הגיש. האם אתה מודע לזה? שומעים? 

 

כן, כן, שומעים. מה שאתה אומר זה שדיווחנו שמושב עמיעוז לא     ניר ים:מר 

הגיש בקשה לתקציב ולפי הבדיקה שלך הוא כן הגיש. אמרתי, אני אבדוק את זה. אני בהחלט אבדוק 

 את זה. 

 

 . בסדר. 100%  מר כבי שקולניק: 
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 . אישור תב"רים. 7

 

 תב"רים.  -אנחנו בשלב ה   מר ניר ים:

 

ערב טוב לכולם. אני מקווה שלכולם יש את החוברת. נעבור ונצביע   קולניק: גב' כבי ש

 כרגיל, אבל נראה איך נסתדר עם זה. 

 

תב"ר של ... ונצביע על  -תב"רים חוץ מה-אני ביקשתי שנעבור על כל ה   מר גדי ירקוני: 

יע עליו בנפרד. תב"ר שאנחנו ... נצביע, כדי שנדע שהתקיים עליו דיון, אז נצב-כולם ביחד, ואת ה

 האם זה מקובל?  

 

זה כספים  –הקמת מבנה דת  – 1235זה תלוי בנו. נתחיל עם תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

שהגיעו ממשרד הדתות והחלוקה נמצאת אצלכם, על פי המלצת הרבנות. שאלות? התייחסויות? אם  

 בסוף על הכול ביחד, או קיי. על הבריכה אני קופצת. אז נצביע.  –אין 

 

סליחה, ניר, כבי, על כל תב"ר צריך להצביע בנפרד. אי אפשר לעשות    ' נעמי סלע:גב

 'בריף' על כולם.  

 

 אני לא שומעת.  גב' כבי שקולניק: 

 

 היא אומרת שהחוק אומר שצריך להצביע בנפרד.    מר גדי ירקוני: 

 

 היא צודקת. כן.    גב' כבי שקולניק: 

 

 זה החוק, סליחה.     גב' נעמי סלע:
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-בסדר, נצביע על כל תב"ר בנפרד. את צודקת, אבל חשבנו שבגלל ה  ' כבי שקולניק: גב

ZOOM  .אני אשאל ? להרים ידיים, שניר יספור. 1235, לא נקצר. מי בעד תב"ר 100%נקצר תהליכים

 מי נגד? מי בעד?  –אחרת 

 

 כבי, תני לי לנהל את ההצבעה. מי נגד בבקשה?     מר ניר ים:

 

 יש מתנגדים?  : גב' כבי שקולניק

 

, גם דנה. דנה, אני לא יודע אם את מרימה את היד או מגרדת  2כן, יש    מר ניר ים:

 בראש.

 

 בעד, בנגד הורדתי.  -אני הרמתי את היד בשלב ה  גב' דנה אדמון אדרי: 

 

 תב"ר אושר ברוב קולות. -ה   מר ניר ים:

 

 דת. הקמת מבנה –  1235: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

₪   150,000קיבלנו עוד  –בית הזיכרון והמורשת  – 1237תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

אז נצביע.  –מביטוח לאומי כל מיני מטרות שפורטו בדף שצורף. אם יש איזה שהן שאלות? אם אין 

 המיקרופון שלה לא תקין( –)לא ניתן לשמוע את רויטל 

 אולי תשאלי בצ'אט, רויטל? 

 

 תן לך את הזמן, רויטל, תכתבי מה שנקרא בלי לחץ.ני   מר ניר ים:
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הוא  –זה גם כן לאותו בית זיכרון ומורשת  – 1014תב"ר -נעבור ל  גב' כבי שקולניק: 

נקרא פה מרכז מתנדבים. זה כל פעם בשם אחר הופיע לנו. יש לנו פה פער שצריך להשלים אותו, של 

שקל, וחוץ  80,000-ל הפיס לא הכיר בפעילות בשקל, שנובע מאי הבנה עם מפעל הפיס. מפע 108,000

שקל. אני רוצה רק להדגיש הכסף שהתקבל ממפעל הפיס ואי אפשר  28,000מזה יש עוד חריגה של 

היה לנצל אותו לטובת הפרויקט הזה, לא הלך לאיבוד, אלא הוא מצטבר לזכות המועצה לטובת  

 פרויקטים אחרים.  

שקל שהתקבלו מביטוח לאומי אי   150,000-רויטל, אבל ב עוד דבר, אני לא ראיתי את השאלה של

אפשר להשתמש לטובת סגירת הפער הזה, מפני שכשהגשנו את הבקשה לביטוח לאומי לא ידענו  

שיהיה לנו פער, אמרנו בדיוק מה אנחנו רוצים לעשות עם זה, אז אי אפשר עכשיו לשנות את 

 סבר, אם יש עוד שאלות.הסעיפים שאנחנו מבקשים מביטוח לאומי. זהו, זה הה

 

מה שרויטל שואלת, אני לא זוכר לגבי איזה תב"ר זה, אם    מר ניר ים:

תב"ר -, האם אנחנו צפויים להסתבך עם ה2020ההתחייבות מותנית בסיום הפרויקט עד נובמבר 

 הזה?

 

 לא, לא, לא, זה לא בוצע, אבל זה יבוצע. זה דברים חדשים.   גב' כבי שקולניק: 

 

 שם יש עוד השקעות?    רקוני: מר גדי י

 

כן, יש עכשיו גן פסלים. אתה לא קראת. זה דברים חדשים, אבל זה   גב' כבי שקולניק: 

יבוצע. אושרה גבאי מנהלת את זה ואני מניחה שאפילו על אף הקורונה זה יבוצע בזמן. ובכל מקרה,  

 להם ארכה. אני מניחה שבגלל המצב המיוחד עכשיו, כל מיני הרשאות למיניהן תהיה 

 

שקלים האלו יגיעו בכל מצב, השאלה שלי אם   108,000-זה אומר שה   גב' נעמי סלע:

הכסף הזה, שעכשיו קרנות המועצה הולכת לשלם במקום הכסף של מפעל הפיס, אם אנחנו בכל מצב  

 נקבל את הסכום הזה כדי שנוכל להתקזז בהמשך? אם הבנתי אותך כמו שצריך.
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מתוכו, אני אמרתי את זה  80,000א את מלוא הסכום הזה, אלא ל  גב' כבי שקולניק: 

זו חריגה בכלל הפרויקט. גם דברים שאישרנו פה, היה טקס חנוכת הבית וכבר לא  28,000קודם. 

 נותר לזה כסף, אז אישרנו את ההוצאה הזאת.  

 

 שקלים זו התוספת.   28,000זה אומר שבפועל    גב' נעמי סלע:

 

 ה מקרנות המועצה, כן.  ז  גב' כבי שקולניק: 

 

אני רוצה להעיר הערה בבקשה. מה שרציתי להגיד, את העברת לנו     מר אלי אהרון: 

דו"ח לגבי הקרנות. מהדו"ח שאת הגשת לנו לגבי קרנות המועצה, את זוכרת שזה משהו שאני כבר 

שהיינו בו  מיליון שקל  26הרבה זמן דורש אותו, יתרות וכו', ומה שמסתמן שם שמהסכום של בערך 

 שקל.  800,000הגענו לסדר גודל כרגע, יתרה של בערך 

 

 , אבל לא חשוב. 800לא, לא   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה בדו"ח שלך.     מר אלי אהרון: 

 

 .800-אין לי את המספרים האלה כאן, אבל זה יותר מ  גב' כבי שקולניק: 

 

ולנו שחלק גדול מהכסף  אני אומר, מה שחסר לנו שם, הרי ידוע לכ   מר אלי אהרון: 

אמור לחזור. זה היה מימון ביניים. ומה שחסר לנו באמת זה רשימה של איזה כסף צריך לחזור, 

תב"רים אנחנו מקבלים החלטות שנובעות מקרנות  -באיזה סכומים ובאיזה לו"ז. במסגרת ה 

ים החלטות המועצה. אני חושב שהתמונה הכללית הזאת חייבת להיות בפני האנשים לפני שהם מקבל

על לנגוע בקרנות המועצה. אנחנו לא יודעים מה באמת יש לנו כרגע בקרנות המועצה. כרגע אנחנו  

ומשהו, לא חשוב כרגע, אבל אין לנו מושג כמה ובאיזה לו"ז, כמה כסף צריך  800, 800יודעים, כמובן, 
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 לחזור. 

 

מועצה. בנוסף לזה אני  מיליון שקל בקרנות ה  10-לפי דעתי, יש יותר מ   מר גדי ירקוני: 

יכול להגיד שמשרד החינוך, ששם, כפי שאמרת, הרבה כספים עשינו .... על בית הספר, אנחנו  

מיליון שקל בתקופה הקרובה. בהחלט חוזרים אלינו כספים. גם  15מתחילים לקבל שם סדר גודל של 

אנחנו חוזרים. ואני   .... לא מזמן ואנחנו מתחילים בהחלט לראות שמה שאמרנו בנושא של הקרנות,

 מיליון שקל. אני לא יודע מאיפה המספרים האלה.   10-אומר עוד פעם, קרנות לא יורדות מתחת ל

 

להשלים את הדו"ח הזה בדו"ח נוסף   –אני הייתי מבקש דבר אחד    מר אלי אהרון: 

 שאומר מהם הסכומים שצריכים,

 

 אתה צודק.    מר גדי ירקוני: 

 

לי ראה, רק צריך להציף אותו, זה דו"ח שעבר להנהלה  הדו"ח שא   מר ניר ים:

לקראת דיון הנהלה שצריך היה להתקיים, ואם הדיון הזה היה מתקיים משם זה היה הולך למליאה.  

פשוט הדיון בהנהלה לא התקיים, זה תפס אותנו בדיוק בימים הראשונים של הקורונה, ביטלנו את  

ים את המליאה לפני שאנחנו מקיימים ישיבת אותה הנהלה, זאת ששאלתם למה אנחנו מקיימ

הנהלה. אז ככה יצא לצערנו סדר הדברים. בכל אופן, דבר אחד בטוח, הדו"ח הזה מוכן, הדו"ח הזה  

קיים, חברי ההנהלה קיבלו אותו, אנחנו נעלה אותו לדיון בהנהלה הכי קרובה שנקיים ומשם זה יגיע  

 חרונה, עם השוואה לשנתיים אחורנית. למליאה. יש שם למעשה דו"ח קרנות של השנה הא

 

ניר, מה שאלי אמר זה שהוא מבקש שתהיה התייחסות למתי הכסף   גב' דנה אדמון אדרי: 

 אמור לחזור. החלק הזה חסר בדו"ח. זה מה שהוא אמר. 

 

 כן. איזה סכומים ובאיזה,    מר אלי אהרון: 
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ם. אנחנו ניתן הערכות כמו  אני אומר, יהיה בחלקו, אנחנו לא יודעי   מר גדי ירקוני: 

שאנחנו אומרים, אבל הנה, אני יכול להגיד לכם, אישרו לנו, סתם דוגמא, אני מכניס אתכם לפרטים, 

באולפנה והישיבה אישרו לנו את הסכום, כמעט את כולו שהבטחנו שנחזיר, ועכשיו חסר עוד איזה  

ל כספים מקבלים. אנחנו נכין גם  משהו בהיתרים. אז כמובן שעכשיו זה הולך עוד חודשיים בזה, אב

את זה. אם זה לא הוכן, נכין את זה. עוד פעם, אני לא אקח שם התחייבות אם זה יגיע תוך חודש או 

חודשים. צריך להבין שלהבדיל ממשרדים פרטיים, במשרדי הממשלה אנחנו יודעים על תזוזות   3תוך 

ותנו אז זה לא כל כך נורא, אבל אנחנו  ואי עמידה בלוחות זמנים כאלה. ומצד שני, זה לא מסכן א

 בהחלט נעשה את זה. 

 

גדי, זה בסדר. אני הבנתי את זה. יש דבר אחד ודאי, שאנחנו יודעים     מר אלי אהרון: 

איזה סכומים אישרנו כמימון ביניים, זה כן אנחנו יודעים. אולי אנחנו לא יודעים או אתה לא יודע  

כתוב את זה. אבל אנחנו צריכים לדעת מה תכננו להחזיר  מהו הלו"ז שהכסף יחזור. זה בסדר, ת

 לקרנות.

 

 אלי, אנחנו מסכימים ואנחנו לא צריכים להתווכח.    מר גדי ירקוני: 

 

 או קיי. בסדר.     מר אלי אהרון: 

 

קודם כל, אפשר לעשות את הבדיקה הזאת, למרות שהיא מאד מאד    גב' כבי שקולניק: 

 דברים שהם מאד לא ברורים גם לנו. זה דבר אחד.  בעייתית בשלב הזה, יש לנו הרבה

, ולטובת  10מיליון שקל, אם אני זוכרת נכון, או אפילו  9דבר שני, בקרנות, נכון להיום, יש בערך 

 מיליון שקל. זה שתיים. 4או  3פיתוח ולהשקעות יש לפחות איזה 

ם שמים לב, הם  הסכומים שאנחנו מביאים עכשיו למליאה מקרנות המועצה, אם את –שלוש 

סכומים מאד נמוכים. אנחנו מתנהגים, אני חושבת, אחרים יעידו, אבל מנסים להתנהג מאד מאד  

בזהירות ולא להביא למליאה החלטות להוצאות שלא קיימות. מה גם שכשאנחנו מגישים את זה  

ימת תב"ר, הם דורשים מאיתנו לראות שיש לנו על אמת ברש-אחר כך למשרד הפנים לקבל אישור ל
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הקרנות שלנו מספיק כסף בשביל לממן את המימון שביקשנו. לכן אני חושבת שבסכומים האלה  

אלף שקל השתתפות   100-150-אפשר בהחלט לאשר. לא הבאנו פה שום דבר שהוא יותר אולי מ

 מקרנות מועצה.  

 

תב"ר הראשון,  -ברשותכם, בואו רגע נבין איפה אנחנו עומדים. את ה   מר ניר ים:

אישרנו. את החלוציות בריכת שחיה אנחנו דוחים לסוף הדיון. בית זיכרון מורשת,  1235של י, בכ

 קיימנו הצבעה? עכשיו אנחנו צריכים להצביע על זה. או קיי. 

תודה.  שקל, לבית הזיכרון והמורשת. בבקשה, מי בעד?  150,000 -  1237אני מעלה להצבעה את תב"ר 

 מי נגד? 

 

בעד?  15עובר את כל הדפים? משהו נראה לי מוזר. בדפים, רק אתה    מר גדי ירקוני: 

 איך זה יכול להיות? 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 אנשים מצביעים בעד תב"ר כזה? סתם לדעת.  15-יכול להיות ש   מר גדי ירקוני: 

 

 גדי, כל השאר זה עובדי מועצה.   גב' דנה אדמון אדרי: 

 

 ר הזה? תב"-בעד ה 14רק  32-מ   מר גדי ירקוני: 

 

 , עם,16   מר ניר ים:

 

 תב"ר הזה חשוב?  -? לא חושבים שה50%רק בעד  16   מר גדי ירקוני: 

 

 בואו, בואו, נשתפר בהצבעה הבאה.    מר ניר ים:
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 אני לא מבין, זה לא יכול להיות.    מר גדי ירקוני: 

 

 אתה לא ספרת נכון.     גב' מזל ערוסי:

 

 וב, זה לא יכול להיות. אתה לא סופר ט   מר גדי ירקוני: 

 

 אני סופר את הידיים שאני רואה.    מר ניר ים:

 

 אבל אתה עובר את כל הדפים?   מר גדי ירקוני: 

 

 כן. סך הכול יש לי שני דפים.    מר ניר ים:

 

 ניר, אתם לא רואים אותי, אבל אני כן רוצה להצביע, בכל זאת.  גב' סילביה גרין: 

 

 א רואים אותך, סילביה?למה אנחנו ל   מר ניר ים:

 

 יש לי איזו שהיא בעיה בווידאו.   גב' סילביה גרין: 

 

תראו, זאת היתה הבקשה שלי מקודם, לראות אתכם. אני מתנצל,    מר ניר ים:

 אבל את מי שאני לא רואה, אני לא יכול לספור אותו. 

 

 תספור כמה מתנגדים.   גב' סילביה גרין: 

 

לא מפריע לאישור, אבל זה נראה לי נורא מוזר שאם יש  חברים, זה    מר גדי ירקוני: 

 בעד.  16שקל למורשת, רק  150,000תב"ר של -חברי מליאה ל 30
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 זו ספירה לא נכונה.     גב' מזל ערוסי:

 

בואו נתקדם. זו טכנולוגיה, יש אילוצים, מה לעשות? פעם מישהו לא     מר ניר ים:

 טוב. למדנו להסתדר עם הכול. יכול לבוא למליאה ופעם המצלמה לא עובדת 

 

 ניר, תספור מיהם המתנגדים.    גב' מזל ערוסי:

 )רבקה מדברת( 

 

לא נדע.  –רבקה, לא שומעים אותך. אם לא תרימי יד, אם לא תסמני    מר ניר ים:

 אנחנו איתך, שומעים אותך. 

 

 זה הכול.  –אתה בעד או נגד  –אפשר לעבור שם שם ולהגיד   גב' רבקה בן ארי: 

 

כן, את צודקת, זה ייקח יומיים וחבל, חבל על הזמן. האם יש מישהו     מר ניר ים:

 ? שירים את היד.  1237תב"ר -שמתנגד ל

 

פעמים את ההצעה שלה, שהיא מאד  4רגע, ניר, מזל אמרה כבר כמעט   מר קובי רביבו: 

גע שתספור את תספור את המתנגדים, יהיה לך הרבה יותר קל לספור את המתנגדים. בר –פשוטה 

 המתנגדים, כל מי שלא הצביע הוא בעד, ואז זה יהיה הרבה יותר קל.  

 

קובי, אתה צודק. אם זה לא היה מעורר אחר כך את הויכוח, אולי     מר ניר ים:

אלה שלא מתנגדים, לך תדע אם הם היו בעד או שהם היו נמנעים. אז בוא, אין מה לעשות, בתוך עמנו 

 את הנוהל כמה שיותר מסודר בתנאים הקשים האלה ונצא מזה.  אנחנו חיים, בוא נעשה

? בבקשה תרימו את היד. במסך הזה אני לא 1237תב"ר -האם יש מתנגדים ל –אני שואל עוד פעם 

 תב"ר אושר. -רואה אף אחד. גם במסך הזה אני לא רואה אף אחד. ה
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 ורשת. בית הזיכרון והמ –  1237: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

? 1014. נתנו עליו הסבר? יופי. מי בעד תב"ר 1014תב"ר -אנחנו ב   מר ניר ים:

בעד. מי נגד בבקשה? ירים את היד. אני לא רואה נגד, גם  17תודה רבה.  בבקשה להרים את היד.

תב"ר אושר. תודה. אני פשוט מדלג בין שני מסכים כי אנחנו מליאה  -במסך השני אני לא רואה נגד. ה

 אושר.  1014לה. תב"ר גדו

 

 בית הזיכרון והמורשת )מרכז מתנדבים(.  –  1014: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

הגדלה של משרד השיכון.   –יחידות דיור  34-תשתיות ל – 593תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 מי בעד?  –נצביע 

 

 הסברת אותו?   מר ניר ים:

 

 ? מה יש פה להסביר  גב' כבי שקולניק: 

 

? בבקשה ירים את היד. 593בעד. תודה רבה. מי נגד תב"ר  19או קיי.    מר ניר ים:

 אני לא רואה מתנגדים.  

 

 אין מתנגדים. קדימה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 תב"ר אושר. תודה רבה. -ה   מר ניר ים:

 

משרד   הגדלה של –יחידות דיור  34-תשתיות ל – 593: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה
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 השיכון. 

 

יחידות דיור. יש פה הגדלה של   45-תשתיות ל –שדה ניצן  – 443תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 ? להרים את היד בבקשה.443התחייבות היישוב. מי בעד תב"ר 

 

תב"ר -? בבקשה ירים את היד. אני לא רואה נגד. ה443מי נגד תב"ר    מר ניר ים:

 אושר. תודה רבה.  

 

 יחידות דיור בשדה ניצן. 45-תשתיות ל  – 443רוב קולות לאשר את תב"ר : הוחלט בהחלטה

 

התחייבות הישוב,   –נחלות  4-סבסוד לתשתיות ל –יתד  – 1168תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 ?1168משרד השיכון הגדלה. מי בעד תב"ר 

 

ם.  מי נגד? יובל בר, אתה נגד. או קיי, טוב לדעת. אני לא רואה מתנגדי   מר ניר ים:

 תב"ר אושר. תודה רבה. -ה

 

 נחלות.  4-סבסוד לתשתיות ל –יתד  –  1168: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

 16כבר יש לנו אישור של  –מבנה חדשנות רב תכליתי  – 1107תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

ש פה מהעבר  שקל מהמשרד לפיתוח הפריפריה והנגב. אם אתם רואים, אז י 900,000מיליון. יש עוד 

שקל מקרנות המועצה. אנחנו לא מציעים בשלב הזה להוציא אותם, כי אנחנו לא יודעים על  300,000

מה יתייצב הפרויקט הזה, אבל זה קרוב לוודאי יחזור בעתיד לקרנות. אז מי בעד ההגדלה של  

 שקל מהמשרד לפיתוח הפריפריה והגליל?  900,000

 

 ה אנחנו מגדילים, אם אפשר בבקשה.  לא הבנתי למ  גב' דנה אדמון אדרי: 
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 למה אנחנו מגדילים? כי קיבלנו עוד הרשאה.    גב' כבי שקולניק: 

 

צריכים לעשות הפסקה. מעלים תב"ר, לשאול שאלות ולעבור    מר ניר ים:

 להצבעה. 

 

 או קיי, סליחה.    גב' כבי שקולניק: 

 

תב"ר?  -גד לאשר את המי נבכל אופן, כיוון שהצביעה מאסה של ...    מר ניר ים:

 תב"ר אושר. תודה. -ירים את היד. ה

 

 . מבנה חדשנות רב תכליתי –  1107: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

עוז ובישע.  -זה תב"רים של הקמת גני ילדים בניר 611-ו 1027תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

. גדי, אתה רוצה להגיד על זה איזו  פה באמת יש סכום גבוה של קרנות מועצה, אבל זה על בסיס זמני

 מילה?

 

כן, אני אגיד. אני רוצה להסביר שני דברים: א', בדרך כלל, לצערנו,    מר גדי ירקוני: 

כשאנחנו מקבלים מימון לגנים, אנחנו לא מקבלים מימון מלא, ואז המועצה צריכה לממן את הדלתא 

לא נחתמו החוזים אז אנחנו לא יכולים בין זה לבין זה. פה לשמחתנו כבר קיבלנו תרומות, עוד 

דולר לכל גן כתרומה, אנחנו רק  150,000-לרשום אותן, אבל בוודאות מאד גבוהה קיבלנו את ה

צריכים לעמוד בלוחות הזמנים. התורם רצה להגיע בספטמבר, אני לא יודע עכשיו אם הוא ירצה 

אומרים, אנחנו כבר מגייסים  להגיע בספטמבר, אבל זה בהחלט תרומות שלשמחתנו כמו שאנחנו 

דולר האלה יספיקו לתוספת שצריכים לכל גן. אבל בעקבות זה   150,000-אותן לפני שהגן נולד, וה

שעוד אין הסכם חתום עם אותו תורם בגלל כל מיני בעיות לוגיסטיות, אנחנו חייבים לשים פה  

משרד הפנים ונוכל לצאת תב"ר ב-בינתיים מימון ביניים של המועצה, על מנת שיאשרו לנו את ה
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לעבודה ממש בימים הקרובים, משום שבספטמבר, אני מאד מקווה ספטמבר הקרוב, הילדים יכנסו 

בשני הגנים האלה. יש לנו עוד גן שאותו דבר, שהוא בכרם שלום, שרק עכשיו קיבלנו את האישור  

ך מאד משמח ואני  ממשרד החינוך, אני מקווה שבחודש הקרוב נוכל להביא גם אותו, אבל זה מהל

 שמח שאנחנו בונים עוד גנים. 

 

  975,512אני רוצה להסביר עוד משהו. רציתי להסביר שהתקציב של   גב' כבי שקולניק: 

לכל כיתת גן זה תקציב בסיסי. ומשרד החינוך יש להם מה שנקרא תוספות. במקרה שלנו, כיוון שיש 

אחוז תוספת. אבל אנחנו בשלב הזה  55-58בין -לנו גם תוספת גדולה מאד על מיגון, אנחנו מגיעים ל

לא יכולים לרשום את זה כמקור, כי עוד לא קיבלנו על זה הרשאה. זה מן ביצה ותרנגולת כזה. צריך 

להתחיל ואז פונים למשרד החינוך והם נותנים את התוספת. לכן יש פה את קרנות המועצה. אני מאד 

מכל גן נוכל להחזיר בעתיד לקרנות. ואני מקבלת גם  שקל 800,000מאד מקווה, הצפי הוא שלפחות 

 את הבקשה של אלי, שאני אעשה רשימה של כל הפרויקטים האלה, שנתנו להם מימון ביניים.  

 

 אפשר להעיר משהו לפני הצבעה?  גב' מירב ברקאי: 

 

 בוודאי.   מר גדי ירקוני: 

 

גישים בקשות לגנים.  המועצה עכשיו בצמיחה ובטח הרבה ישובים מ  גב' מירב ברקאי: 

אני חושבת שמאד חשוב שהדיון בבקשות לגנים, התהליך במועצה יהיה במקסימום יעילות שלו  

ויקודם מהר. אני אומרת את זה בגלל שיש איזו בקשה שקיבוץ בארי הגיש ומרגיש שהיא מאד  

 תקועה. אז באופן כללי.  

 

ני מנסה לדבר אתכם כל  אני יודע על הבקשה של בארי. ההרגשה, א   מר גדי ירקוני: 

הזמן, בגלל שבאמת מי שתוקע ואין מה לעשות, משרד החינוך קצר באישורים בגלל שהבקשות הרבה 

יותר גדולות מהתקציב שיש לו. אנחנו עוד, איך אומרים לי, במצב טוב, בגלל שלנו מאשרים כמעט  

וד לא בשלב שאומרים לנו  הכול ואתם יודעים, אני מקווה שזה לא ישתנה בקורונה. אבל כן, אנחנו ע 



 אזורית אשכולמועצה 
 06.04.2020שני  מיום, מליאהישיבת 

 

 44 
 

לא על גן על אף שצריך אותו, אני מקווה שלא נגיע לזה. אבל בהחלט אנחנו מנסים לעשות הכול לרוץ  

שקל תוספת אני  400,000עם הגנים האלה, בגלל שגם פה, ועל אף שזה מכביד על המועצה ... או 

 מעונות.  מקווה שנצליח למצוא לזה גם תרומה. לשמחתי, אנחנו צריכים גנים ו

 

 אני מבקש להעיר הערה כללית. ניר שומע?   מר אריק דניאל: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

פעם רביעית שאני מבקש את אותה בקשה. בכל דבר שמעורבות   מר אריק דניאל: 

קרנות מועצה, לא משנה באיזה סכום, סיכמנו שתהיה עמודה פנימית שתציג את הגודל המשוער  

 וף. למה זה לא קורה? למה זה כל כך מסובך כל פעם? כל פעם מחדש,  המתוכנן של הפרויקט עד הס

 

 תב"ר הזה? לא יכול להיות לא כתוב. -רגע, רגע, רגע, איפה ה   מר ניר ים:

 

 תב"רים אין.  -אין, בכל ה  מר אריק דניאל: 

 

מיליון   1.8-מיליון, זה מה שזה אמור לעלות. וגם ה 1.7-ה -ניר עוז    מר ניר ים:

ה מה שזה אמור לעלות סך הכול. כבי, אני לא יודע, היא אמרה שלא כל הדבר פה, היא  בישע, ז

מכסף שאמור לחזור, חלקו אמור לחזור ממשרד החינוך וחלקו אמור לחזור  800,000השלימה 

מהתרומה. זה כל הסכום. והבקשה שלך צריכה להיות רשומה. אני ראיתי שבבריכה היא לא רשומה 

היא לא צריכה להיות רשומה בגלל שהיא בעמודה של הסך הכול, מופיע הסך  ולא אהבתי. אבל פה 

הכול האמיתי. בסדר? אריק, קיבלת תשובה? אריק צודק, זה צריך להופיע הנושא הזה של הקרנות, 

 לפחות כל הפרויקט.  

תב"ר.  -בבקשה להרים את היד, מי שבעד לאשר את ה – 1027אם לאף אחד אין מה להוסיף על תב"ר 

 תב"ר הזה אושר.-ה רבה. מי נגד? גדי נגד. חוץ מגדי, יש מתנגדים? מזל ערוסי נגד. התוד
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 עוז.-תב"רים להקמת גני ילדים בניר –  1027: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

בגדול אותו דבר, בישוב אחר. מישהו  – 611תב"ר -אנחנו עוברים ל   מר ניר ים:

? בבקשה להרים 611הזה? אין מה להוסיף. מי בעד לאשר את תב"ר תב"ר -רוצה להוסיף משהו על ה

 את היד.

 

 אני בעד.   גב' סילביה גרין: 

 

 תב"ר אושר. תודה.  -? ה611מי נגד בבקשה, תב"ר    מר ניר ים:

 

 תב"רים להקמת גני ילדים בישע.  – 611: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

תב"ר של  -בסבלנות את ההסבר של גדי על העכשיו אנחנו נשמע    מר ניר ים:

 הבריכה ומשם נתקדם לדיון תרבותי, נקרא לזה ככה. 

 

אני רוצה לדבר קצת על הבריכה הזאת. אני אתן את התשובה לפי מה    מר גדי ירקוני: 

שראיתי את ההתכתבויות גם במיילים, אז זה נתן לי קצת חומר רקע. ואחר כך באמת, אם עוד יהיו  

 שאלות, אבל אני רוצה להגיד.  שאלות על 

א', אני חושב, ואני אגיד את הדבר הבסיסי בהתחלה, אני חושב שבריכה לקיץ במועצה אזורית 

למי שרוצה לגור פה. זה דבר שאולי אפשר בלעדיו, אבל הוא דבר שקשה מאד לגור   mustאשכול זה 

בלעדיו. היום, לשמחתי, אני חושב שבכל הישובים יש בריכות, גם כאלה שהיו סגורות כמה שנים, הם 

הבינו את הצורך בזה והם שיפצו אותן והבריכות פתוחות. יש לנו בריכה אחת בלבד שהמועצה  

וזאת הבריכה בצוחר. כל שאר הבריכות, ההחזקה שלהן היא פרטית והמועצה   מחזיקה בתחזוקה,

שקל לבריכה   60,000לא משלמת על זה כסף, חוץ משתי נקודות: א', בגבולות, בחורף אנחנו משלמים 

מחוממת, לחימום שלהם, לעזור להם, מפני שגם אנחנו משתמשים בה כבריכה מועצתית בחורף; 
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בבריכה באבשלום, כשהחלוציות באו להשתמש בה בעקבות תוספת  והשתתפנו בהחזקה מסוימת 

 הוצאות שהם טענו שיש להם וכנראה שהיתה והמועצה נתנה להם.  

נוצר מצב שיש אוכלוסייה אחת מסוימת שעדיין אין להם בריכה. אין להם בריכה והחלוציות  

יו בעיות מאד  השתמשו בשנים האחרונות בבריכה עם אבשלום. הבריכה באבשלום לא יכולה, ה

קשות למצוא להם זמנים שם, ובעצם קיבלתי הנחיה, יותר מבקשה, שלא יתנו להם יותר לבוא 

ולהשתמש בבריכה הזאת על ידי האגודה. בשנה שעברה עוד הצלחנו לקבל, אחרי דין ודברים, הסכם  

תתנו   אנא  –מיוחד, אישור מיוחד שהם ישתמשו. האגודה באמת ביקשו מאיתנו בכל לשון של בקשה 

 להם לבנות בריכה. 

אני, כמו שאמרתי, רואה את זה כצורך באמת בסיסי פה באזור ואני לא מתבייש להגיד את זה. אני 

  3-מאד שמח שהחלוציות ראו לנכון לא לפתוח בריכה בכל ישוב, אלא ללכת ולהקים בריכה אחת ל

הקיץ, ואני מדבר על   הישובים. בנוסף לזה, אני חושב שהעיקרון שמוביל אותי עדיין, שבריכות

בריכות הקיץ, המועצה לא תתחזק אותן, חוץ מהבריכה של צוחר, ששם יש לנו היסטורי. הבריכה  

האחרונה שנבנתה פה באזור היא הבריכה באבשלום, היא שופצה אחרונה, סליחה, אני לא יודע אם  

  2.5סכום של האחרונה, אבל שופצה על ידי המועצה כאחרונה חוץ מגבולות. המועצה נתנה שם 

מיליון שקל לשיפוץ. הכסף אמנם הגיע מהפיס, אבל כמו שאתם יודעים, הכסף של הפיס אין לו צבע.  

יכולנו לקחת אותו במועצה אז, יכולתם, אני עוד לא הייתי פה, לבנות גם שולחן ביליארד או אולם  

 ספורט. והמועצה החליטה אז לקחת אותו ולשים את הכסף בבריכה,  

 

 גדי, זה לא במקום. לא במקום. אתה לוקח כסף ממפעל הפיס צבוע.   קוברסקי: מר אדוארד 

 

אני מבקש שלא תעירו, נשמע את כולם. מה שאני אומר עכשיו,    מר גדי ירקוני: 

מיליון שקל, המועצה יכלה לעשות איתו מה  2.5-חבר'ה, זה לא בדוק, זה בדוק בטון. הכסף הזה, ה

 אצל יו"ר מפעל הפיס וקיבלתי על זה אישור. שהיא רוצה. אני הייתי בישיבה 

 

תסגור את הבריכה וזהו. תסגור את הבריכה. מה אתה מתחיל לשים   מר אדוארד קוברסקי: 

 חול בעיניים?
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מה זה קשור? מה, אני אמרתי שזה לא בסדר? אני אמרתי שזה מה     מר גדי ירקוני: 

בקש שלא תפתח את עצמך, אני אחרי שהמועצה החליטה, לא אמרתי שזה לא בסדר. אדוארד, אני מ

זה אתן לך לדבר כמה שאתה רוצה. תנו לי לגמור את ההסבר, אחרי זה, באמת, חבר'ה, נעשה ויכוח 

תרבותי, לגיטימי, הכול בסדר. אבל תנו את העובדות להעמיד. וגם מי שאחרי זה חושב שהעובדות 

חושב ככה, הוא לא נכונות, שיתקן.   שלי הן שקריות, אני לא חושב שאני בחיים משקר, אבל אם הוא

 יכול להיות שגם אני טועה. אבל בנושא הזה של הבריכה, אני חושב שאני מכיר את הפרטים.

בנוסף לזה, מפעל הפיס יש לו אמירה שמכסף שהוא נותן לבריכה הוא דורש שהבריכה הזאת תהיה 

סף לחימום הבריכה מחוממת. והוא דרש, והיתה הבטחה של המועצה, שהמועצה תשלים את הכ

 ובניית גג. 

כשאני הגעתי למועצה, הבנו שהדבר הזה לא נכון, שהמועצה תוסיף שם עוד כסף בסכום כסף, יש 

מיליון. אני בכלל לא מתווכח על הסכום. אני חשבתי שזה לא נכון.   4מיליון או  1.5ויכוח אם זה 

מיליון שקל  2.5-לא נקבל את ה הלכתי והאיום היה על המועצה שאם לא נחמם אותה ונסגור אותה,

שהיינו אמורים לקבל. הלכתי אישית ליו"ר הפיס והוא הסכים להוריד את ההתניה הזאת. הוריד את  

ההתניה וקיבלנו את הכסף. ואז באמת נוצר מצב שיש לנו בריכה לתפארת בפתחת שלום, שהם  

רגע שנגמר השיפוץ  משתמשים, והם אחראים על ההחזקה שלה, עם הסכם עם המועצה שהיה, שמה

עוד השקיעו שם במועצה משהו שהיו צריכים, אבל הבריכה עובר לשירותם ולאחריותם. ואז באמת 

 ישובי החלוציות השתמשו בה. 

-מתיחויות אדירות. ישובי החלוציות הלכו והשיגו תרומה יפה מאד לבניית בריכה בהדבר הזה יצר 

שברגע שזו בריכה לא לישוב אלא לקהילה, אני חושב מיליון שקל. אני כל הדרך אמרתי לחלוציות  5.5

שיש היגיון שגם המועצה תעזור בבריכה כזאת. לא ידענו מתי ואיך. לצערי, שנתיים וחצי או שלוש  

איפה וכמה ולקבל את ההיתרים.  -התעסקנו עם ההיתרים, היתה שם בעיה גדולה עם המגרש ועם ה

מנו עם זה, ועכשיו אנחנו מתחילים לחפור אותה. יש  ולשמחתי, רק עכשיו, אמנם הרבה זמן, אבל סיי

מיליון שקל. זה לא  7מיליון שקל. הבריכה הזאת אמורה לעלות  5.5שם, כמו שאמרתי, תרומה של 

כשיגיע היום, אני אבקש אישור גם מהמועצה, ושאני  –מאוחר מדי. אני כל הזמן אמרתי לחלוציות 

במילה בבריכה של תרומה, לא תרומה, של   sayיהיה חושב שזה חשוב בתור ראש המועצה שגם לנו 
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 מיליון שקל.  1.5לשים שם אם יהיה חסר של  כסף מועצתי

מיליון שקל, שיוכלו להשלים  1.5לתת לחלוציות לבניית הבריכה  –וזה מה שעומד היום על הפרק 

שבמאי  אותה. אתם יודעים מה, חשבתי מאד שבמאי הזה זה כבר יהיה גמור. אני כבר לא מאמין

 הזה זה יהיה גמור, אבל זה יהיה גמור כמה שיותר מהר. לא נכון לדחות את זה. 

אני רוצה להגיד על לוחות הזמנים של הבקשה, שכאילו מסתירים, כאילו לא אומרים. חבר'ה, לא  

היה זמן מוקדם יותר. אנחנו עובדים על הרבה פרויקטים. לא כל פרויקט ברגע הראשון צריכים כבר  

רוץ למליאה ולהגיד. ברגע שאנחנו צריכים את האישור, אנחנו מבקשים מהמליאה. זה לא לדעת ל

פרויקט כזה גדול שצריכים להציג אותו כמו פרויקטים אחרים במועצה. לא צריך לשכוח שהמועצה  

השקיעה עכשיו עשרות מיליוני שקלים, גם מהשגת כספים, גם מתרומות וגם מכסף של המועצה וגם 

פה במרכז המועצה. לא סיימנו. אין קשר בין הבריכה לפנאי הזה ולכיף ולבילויים  כסף ממשלתי 

מיליון דולר. זה לא משלים את זה  7-קלאב ב-שבונים לחלוציות לבין החלום שלי לבנות פה קאונטרי

קלאב הזה, נביא  -וזה לא בא במקום זה. כאשר הדבר הזה יהיה ריאלי ויהיה על הפרק, הקאונטרי

ים אנחנו משקיעים פה בדברים אחרים. בינתיים גם יש פה פרויקטים אחרים שברגע  אותו. בינתי

שנגמור לתכנן אותם ויהיו מענקים כאלה ואחרים, מענקים או תרומות, נביא אותם. יש הרבה  

רעיונות. אבל זה לא הזמן לפרט אותם פה. בגלל זה אני אומר, כל דבר בזמנו. ולא עושים פה שום  

 מחטף. 

ע להנהלה אך ורק בגלל המצב המיוחד שיש לנו עכשיו. הדבר הזה היה מגיע להנהלה. אני זה לא הגי

 מקווה שגם ההנהלה היתה מאשרת אותו.  

אני רוצה להגיד לסיכום דברי, שאין שום בעיה, כמו שכתבתי, תזרימית למועצה שהיא הולכת לפשוט  

לעמוד בכל ההתחייבויות שלה,  רגל או שהיא לא יכולה לעמוד בהתחייבויות שלה. המועצה יכולה

אנחנו מלווים על ידי רואה חשבון מאד מנוסה. הסעיף הבא, שאני לא רוצה לערב אותו עכשיו, 

להלוואה, הוא גם כן אחרי דיונים שהיו לנו עם רואה החשבון ונדבר עליו אחר כך. אני חושב שיש  

לה בריכה. ב', לפתור את הלחץ אחריות לכולנו בתור חברי המליאה, א', מוסרית שיהיה לאנשים הא

הזה. לא בריא שיהיה לחץ בין תושבים לתושבים על שימוש בבריכה, וזה מה שנגרם שם. אני חושב 

שזה יפתור לפתחת שלום את הבעיה שיש להם היום שם ויפתור גם לנו את זה שאנחנו בונים בריכה  

יב לאוכלוסייה שגרה איתנו  שכל הכבוד שהצליחו לגייס תרומה, אנחנו רק משלימים, לדבר שמחו
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 וחיה איתנו ויש לה, אנחנו יודעים שיש דברים קצת אחרים שלא נוכל לעשות.  

אנחנו משקיעים שם בעוד דברים, אני לא רוצה עכשיו לערב, אבל גם זה מתי שהוא יגיע. דיברנו על  

הכסף שם   הסיפור הזה של המתנ"ס האזורי שאנחנו בונים שם. אני מאד מקווה שנגמור לגייס את

וגם המועצה תוכל לשים שם קצת כסף. אני חושב שיש בזה גם אחריות מוסרית. זה לא קשור 

 לעכשיו, אבל זה לא הפתעה. אנחנו מדברים על הדברים האלה. 

 

 גדי, אנחנו לא מדברים על מוסר. אנחנו מדברים על עיתוי.    גב' מזל ערוסי:

 

ל מוסר. יתנו לך לדבר. מבחינה כלכלית, מותר לי בדברי לדבר גם ע   מר גדי ירקוני: 

אין מה לדאוג, להיפך, יש לנו חוסן כלכלי, אחריות כלכלית ועמידה בתוכניות שלנו. ובגלל כל  

מיליון שקל להשקיע בבריכה.   1.5הדברים האלה, אני רגוע לגמרי שאני מבקש את הבקשה הזאת של 

הוצאה כספית. ואני מבקש מחברי   אין מה לעשות, מוסריות זה דבר שלפעמים מתחבר יחד עם

 המליאה לאשר את הבקשה הזאת. ניר מחלק רשות דיבור.

 

 מי רוצה רשות דיבור?    מר ניר ים:

 

 אני ביקשתי.   גב' סילביה גרין: 

 

 ניר, תעשה רישום בצ'אט, שיהיה סדר ולא כל אחד יתפרץ.  מר קובי רביבו: 

 

לא רואה אותה. דברי בבקשה,   תהיו רגע בשקט, פשוט סילביה אני   מר ניר ים:

 סילביה.

 

 7או קיי, תודה. אני רוצה שתהיה גם מוסריות והשקעה במיגון   גב' סילביה גרין: 

 הישובים שאין להם ממ"דים. זה דבר אחד.  

 אני חשבתי ששמעתי לא נכון, כמה אמרת שהולך לעלות כל הפרויקט? –לגבי הבריכה 
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 מיליון.  7   מר גדי ירקוני: 

 

 מיליון שקל זה יותר מאשר רפת קומפלט.   7  ילביה גרין: גב' ס

 

 מה פתאום? אפי, כמה עולה רפת קומפלט?   מר גדי ירקוני: 

 

מיליון שקל? החלוציות, עם   7מיליון שקל לבנות מכון חליבה. אז  4  גב' סילביה גרין: 

ממלאים את   כל התותחים שיש שם והם יודעים לגייס כספים לכל מטרה שהם רוצים, למה הם לא

 החלק הזה גם, מבחינת מוסריות? 

 

או קיי, סילביה, תודה. מישהו עוד רוצה לדבר? בבקשה, ירים יד,     מר ניר ים:

 נראה אותו. אמיר פלג, בבקשה, אמיר.

 

היי, תודה ניר, ערב טוב לכולם. אני חושב, גדי, הדברים שאמרת,    מר אמיר פלג:

אימייל שלי ולא חנניה ולא מזל, בכלל לא -חושב שלא אני בהלכת לפן המוסרי ולמקומות שאני לא 

הלכנו לכיוון הזה. כי אני חושב שרוב מוחלט של חברי המליאה בטח ובטח רוצה שתהיה בריכה  

לחלוציות והצרכים שלהם ימולאו, ואכן הם אוכלוסייה שזקוקה לזה. אני חושב שאנחנו חוזרים פה  

 זה, למשהו אחר, אנחנו חוזרים פה לעניין ה

 

 שאישרנו את כל ענייני הדת.   גב' מזל ערוסי:

 

נכון. אנחנו חוזרים לעניין שאומר שהמליאה רוצה ושמחה לאשר     מר אמיר פלג:

דברים אחרי שיש עליהם דיון ואחרי שמקבלים עליהם חומרים. הרי היתה לנו על זה ישיבת מליאה  

לם כתבו, הרוב זה לא נגד א' או המוסר  מיוחדת. ולכן, אני חושב שאם תקרא את המיילים טוב, שכו

של ב', אלא האמירה. פתאום מפילים עלינו כזה דבר, בעת חירום, בלי שום חומר, בלי שום רקע,  
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, ואני חושב שזה מה שלא מקובל עלי ועל חברים אחרים. זה ZOOMבהסבר של כמה דקות בשיחת 

 א'.

בדף האחרון של החומר, שאנחנו אמורים   שקל, תראו 400,000-ב', אותו דבר אני רוצה להגיד על ה

 לאשר בדיעבד.  

 

 בוא לא נערבב, אמיר.       מר גדי ירקוני: 

 

 לא, לא, אמיר, תראה,     מר ניר ים:

 

 רגע, רגע,    מר אמיר פלג:

 

 לא רגע, אני אגיד לך למה לא רגע.   מר ניר ים:

 

 לא, רגע, אני חיכיתי עכשיו שעתיים בשקט.     מר אמיר פלג:

 

נתתי לך רשות דיבור לסעיף הזה. בבקשה תתייחס לסעיף הזה. בדיוק     מר ניר ים:

 כמו שעצרתי את אדוארד, גם אותך אני אעצור. 

 

 אין בעיה.   מר אמיר פלג:

 

אי אפשר לנהל דיון כזה, בטח לא בצורה הזאת. תחכה בסבלנות, יגיע     מר ניר ים:

 גע בנושא הזה.הדף האחרון, תדבר עליו כמה שצריך. אנחנו כר

 

טוב, לא סיימתי. לא סיימתי, יש לי על הנושא הזה מה לסיים, כיוון     מר אמיר פלג:

 שזה ממש מתחבר לנושא ההוא אז בסדר.  
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אני לא יודע למה זה מתחבר. אי אפשר להתקדם ככה. אני לא אתן,     מר ניר ים:

ופו של עניין, אני, מה לעשות?  כי זה לא קשור לסעיף, זה לא הנושא. אם חבר מליאה לא מדבר לג

תדבר   –חברי המליאה האחרים, מפסיק אותו. זאת הדרך. חכה בסבלנות, תגיע לסעיף ההוא  32בשם 

 חופשי.

 

רגע, תן לי לענות. בשעתיים האחרונות באמת לא אמרתי מילה, וזה     מר אמיר פלג:

לא הובאו לנו שום חומרים,   400,000בסדר. אני רק אומר שבדומה לנושא של הבריכה, גם בנושא של 

נושא. איך אנחנו אמורים לקבל החלטה  לא הובא לנו שום דבר מראש, וזה בדיוק חוזר לאותו 

 מושכלת?

 

ומשהו שם לא ייראה לך נכון, לא ייראה לך  400-כשיגיע נושא ה   מר ניר ים:

 גם תצביע נגד.  מספיק, לא ייראה לך צודק, לא ייראה לך מה שאתה רוצה, תביע את דעתך נגד ו

 

 לא, מה הקשר נגד או בעד כרגע? למה אתה שם נגד או בעד?   מר אמיר פלג:

 

שקל שמיועד להתחיל   100,000כרגע אנחנו מדברים על תב"ר של    מר ניר ים:

פרויקט שרוב רובו, עיקר עיקרו הוא תרומה שהולכת להיות מגויסת ואחד התנאים הבסיסיים  

מיליון שקל שהמועצה  1.5זה התחלת פרויקט והתחלת עבודה. נכון, זה  לתרומה הזאת לזרום ולהגיע

שמה שם. הסביר גדי את מה שהוא הסביר. אפשר לקבל, אפשר  לא לקבל, כל אחד חופשי להחליט  

 את מה שהוא רוצה. 

 

 אפשר בבקשה לסיים את דברי רק, בלי שתפריע לי?     מר אמיר פלג:

 

 מבטיח לא להפריע לך.  אם תדבר לעניין, אני   מר ניר ים:

 

ודאי לעניין. לעניין. העניין הוא שמליאה שלמה דנו על זה שאנחנו     מר אמיר פלג:
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 רוצים לקבל חומרים מראש ולהיות שותפים לדרך ולהחלטות בצורה נבונה. 

 

 או קיי, הבנתי. נכון.    מר ניר ים:

 

 זה א'. באותו הקשר,     מר אמיר פלג:

 

 בסדר.   מר ניר ים:

 

 לא, רגע, עוד לא סיימתי.    אמיר פלג: מר

 

 האם יש למישהו,    מר ניר ים:

 

 רגע, עוד לא סיימתי.     מר אמיר פלג:

 

 לא. דעתך נשמעה,    מר ניר ים:

 

 אני רוצה לסכם את דעתי.     מר אמיר פלג:

 

התנגדותך הובעה בצורה הכי ברורה שרק אפשר, וזה בסדר גמור,    מר ניר ים:

 תך לחשוב ככה, ואף אחד לא יסתור אותך, או קיי?אמיר, וזו זכו

 

אני אשמח שיסתרו אותי, זו המטרה של דיון. כל אחד אומר,     מר אמיר פלג:

 מחליפים דעות ומייצרים דיון. 

 

אני מעוניין להתקדם ושואל אם יש עוד מישהו שמעוניין לדבר לגופו     מר ניר ים:

 של תב"ר מספר,
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מייל ביום -ין פה זה גופו של המליאה. וכשכותבים לך אילא, העני   מר אמיר פלג:

חמישי ואתה אפילו לא טורח לענות, אני וחברים אחרים שכתבו לך, זה חלק מהדיון הזה, כי אנחנו 

 מגיעים לדיון בלי האפשרות לנהל אותו באמת. תודה רבה. 

 

ך  שקל להתחלת התהלי 100,000שמדבר על  1236לגופו של תב"ר    מר ניר ים:

 בפרויקט הבריכה בחלוציות. 

 

ניר, סליחה, לפני שמעלים להצבעה, אני רוצה בבקשה לומר כמה    גב' נעמי סלע:

 מילים. 

 

 כן, נעמי, אנחנו שומעים אותך.   מר ניר ים:

 

תב"ר הזה, בכלל  -תודה רבה. אני רוצה לומר כמה דברים בקשר ל   גב' נעמי סלע:

איך לצערי, ככה אני רואה את זה, איך אתם  -ק אינדיקציה לכדוגמא. קודם כל, זה פשוט נותן ר

תופסים את המליאה. אתם מדברים על שותפות, אני לא רואה כאן שום שותפות, כי אתם למעשה 

 מביאים החלטות כדברים שנעשו כבר ואנחנו רק איזו שהיא חותמת בסוף התהליך. 

הכבוד לשלושת הישובים, גם בפתחה   אני באמת מבינה את הצורך. אני חושבת שעם כל  –דבר שני 

וגם בצוחר וגם בעין הבשור, יש אוכלוסייה דתית. זה לא אומר עכשיו שאנחנו לכל אוכלוסייה דתית 

צריכים לבנות בריכה או לתת להם את השירותים המתאימים ספציפית להם. אני מקבלת את זה 

נהלים כמו שהם מתנהלים. שהם צריכים בריכה, כמו שהם מקבלים את בתי הספר שלהם והם מת

אני קצת מרגישה שהם עיר בתוך עיר, אבל זו דעתי, קטונתי. אני לא רואה איזו שהיא הטמעות  

בחברה שלנו וחבל, כי ברגע שאנחנו ממדרים ומגדרים ויוצרים מן סוג של איזה שהוא, סליחה שאני 

אם זה קופת   –שם אומרת את המילה, גטו, אבל כל השירותים שנמצאים לשלושת הישובים זה 

אנחנו רוצים פה איזו   –חולים ואם זה בתי ספר ואם זה גנים ואם זה בריכה ואם זה מחר קאונטרי 

שהיא שבירה של הסקטוריאליות. אנחנו רוצים שתהיה כאן איזו שהיא זרימה בין אוכלוסיות. ואתם  
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רית אשכול. ובמקום למעשה נותנים יד לזה שהם פשוט הופכים להיות מועצה קטנה בתוך מועצה אזו

לשבור את החומה הזאת, אנחנו מעודדים את ההסתגרות של האוכלוסייה בתוך עצמה. מבחינתי זה  

חבל וחבל שזאת הדרך שאתם בוחרים. אני רואה שקובי רוצה להגיב, אז אני אשמח אחר כך אם הוא  

 יענה לי.

החברים   7כאן אני מבקשת את דבר שני שאני רוצה לומר, גדי, אתה טוען שיש חוסן כלכלי למועצה. 

שממודרים באופן קבוע מהטבות עוטף עזה, אני מבקשת שעכשיו כולם יצטרפו אלי, כי אם אתה טוען 

מיליונים שאתה הולך להשקיע  X-שיש חוסן כלכלי למועצה הזו, והיא לא מחר תפשוט רגל בגלל ה

אולי  -פה גם על האוכלוסייה הבפרויקט כזה או אחר, אני חושבת שעם כל הכבוד, אתה צריך להילחם 

הישובים האלה, שהם ממודרים בצורה גורפת מהמועצה.  7-לא דתית אלא חילונית ברובה שיש פה ב

אנחנו בכלל נחשבים למועצה אחרת. אין לנו שום הטבות, אנחנו לא רואים בפועל, אנחנו דרשנו  

ת הטבות עוטף עזה. אני לא  וביקשנו והצפנו את הנושא הזה שאנחנו רוצים את כל מה שקשור להכנס

רואה שאתה עושה איזו שהיא פעולה בנושא הזה. אני רואה שאתה גם קצת לא כל כך מסכים, אבל  

אנחנו רואים בפועל מה קורה. עם כל הכבוד, יש עוד ישובים שצריכים את העזרה של המועצה. ואם  

ל המושבים והקיבוצים  אנחנו אלה שצריכים להילחם לטובתנו, אז אני חושבת שאין כאן טעם לכ

והישובים הדתיים והלא דתיים להיות ביחד. כי אם כל אחד בסופו של דבר צריך לדאוג לעצמו  

כישוב, אז מה לנו ולמועצה? למה אנחנו צריכים? איפה המהות של המועצה? מועצה צריכה לבדוק  

 זו. ולבחון את כל הבעיות ולדאוג לייצר פיתרונות לכל ישוב כזה או אחר במועצה ה

לא יכול להיות שאתם, עם כל הכבוד, יש לכם פרוז'קטור על אוכלוסייה מסוימת ואוכלוסייה אחרת  

שקל עבור תכנון  100,000היא ממודרת. זה לא יתכן. גם לא יכול להיות שאתם פתאום מוציאים 

ישיבה  מיליון הלוואה. עם כל הכבוד, יש עוד דברים חשובים. בעצם עניין ה 1.5ועכשיו במחטף עוד 

, גם ההנחיות לשעת חירום של המדינה זה אך ורק לקיום ישיבות דחופות, חירום,  ZOOM-עכשיו ב

 ולא לשוטף.

 

נעמי, באמת, הנאום שלך יכול להימשך גם שעה וחצי, זה בסדר.    מר ניר ים:

 קדימה, הבנו. 
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 תודה רבה. אני מבקשת תגובה.    גב' נעמי סלע:

 

אבל כמה מילים. אני אתן לך, דני, עוד שניה. כבי, את  אני לא אאריך,   מר ניר ים:

רוצה לחלק רשות דיבור, בבקשה, תעשי את זה. אני לא אאריך, אבל בכל זאת כמה מילים של  

 ציונות, מתבקש.  

ישובים. כל ישוב שונה לטעמי במהות מישוב אחר. יש פה סקטורים, יש פה קבוצות   32יש במועצה 

אד מאד, ואנחנו כל תפקידנו במועצה זה לדאוג לכל התושבים שיהיו אוכלוסיה שונות ונבדלות מ

כמקשה אחת תושבי אשכול, בלי לטשטש את הזהות שלהם. לא דומה צוחר לבארי. לא דומה  

כיסופים לאבשלום. כל אחד שונה. כל אחד צרכיו נענים. אם היית, נעמי, מכירה את צוחר, את הישוב  

השונה והאחרת שמועצה אזורית מתייחסת לצוחר כדי שהקו   שאת חיה בו, והיית מבינה את הדרך

יתיישר, כדי שכל התושבים ירגישו תושבים שווים ואחים במועצה הזאת. וזה לא בהכרח שכל אחד  

צריך לחיות לפי סגנון החיים של האחר. אז יש פה במועצה הזאת מה לעשות, ישובים כמו שדני תיכף  

קצה הסקאלה, כשבקצה השני יש חלוציות. אבל אנחנו לא  ידבר, שהם ישובי השומר הצעיר, הם ב

רואים אותם שונים. לא רואים אותם שונים. אנחנו רואים את חובתנו לספק לכל אחד את הצורך  

כיוון שהצרכים הם לא זהים, כל אחד מקבל משהו קצת שונה. אבל, מרימים את כולם לרמה    שלו.

 כאן ציונות. דני, בבקשה. של תושבים שווים במועצה אזורית אשכול. עד 

 

שווים זה אומר גם בזכויות וגם בחובות, אז אני אשמח אם אנחנו    גב' נעמי סלע:

 נקבל גם את ההטבות שמגיעות לנו כתושבי מועצה אזורית אשכול. תודה. 

 

אני לא רוצה להיכנס לויכוח בין האוכלוסיות פה. כולם צודקים. וזה    מר דני ברזילי: 

עיר אין לזה שום משמעות כרגע. הבעיה היא אחרת לדעתי. פתחתם את הסקירה שאני מהשומר הצ

בפירוט של איפה אנחנו, העסק הזה עולה לנו, ואיפה אנחנו עלולים להיפגע כלכלית, וזה ברור שניפגע 

כלכלית, ברמה של הישובים, ברמה של המועצה. רק הנושא של ביטולי או דחיית ארנונה, אני לא 

עשה את החישוב כמה זה. יש גם צרכים אחרים שהם ללא תשובה, אני מניח שעזרה יודע אם מישהו 
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הדדית בתקופת הקורונה הזאת וכל מיני סיוע לאוכלוסיות נזקקות, גם כן נצטרך לשים את היד  

בכיס, וזה בסדר גמור. שלא לדבר על הישובים ששמענו אותם פה והמצוקה שלהם, אבל אי אפשר 

ויכוח הזה. אני חושב שחלק גדול מההתמרמרות היה לגבי העיתוי. כשאני  עכשיו להתחיל להיכנס ל

אומר, ההשערה שלי שנצטרך כמועצה להכניס את היד לכיס לעוד כמה צרכים, ופה יש התחייבות 

מיליון שקל, שאני לא יודע אם ומתי נוכל לעמוד בו. אני מציע לדחות את הדיון הזה עד   1.5-למעשה ל

 חודשים לפחות, וכשנהיה יותר חכמים להעלות אותו שוב.  3לאחר המשבר, כלומר 

 

 להוריד מסדר היום.   23דני, אתה צודק. אני בהתחלה אמרתי שדף   מר אדוארד קוברסקי: 

 

 רגע, רגע, זכות הדיבור לקובי.  גב' כבי שקולניק: 

 

אני בתור  –שלום לכולם. אני חייב להגיד כמה דברים. דבר ראשון   מר קובי רביבו: 

ושב חלוציות שמעתי על הסיפור הזה של הבריכה בדיוק כמוכם ואני חייב לברך על כך. מאד היה לי ת

קשה לשמוע את הדברים של נעמי, כי בתור תושב במועצה אזורית אשכול, שמשתדל לייצר נאמנה  

את המועצה וגאה להגיד כל פעם מחדש שאני גר במועצה אזורית אשכול, אז ככה להגיד שיש איזו  

א עיר בתוך המועצה או איזו שהיא אוכלוסיה, אני לא מרגיש ככה. אני עומד בתור ב'סופר'  שהי

באבשלום כמו כולם, משחק כדורסל עם כל החבר'ה של הקיבוצים והמושבים כל פעם שיש מגרש  

פנוי. אבל אין מה לעשות, כמו שאמר ניר, כמו שאמרו אחרים, קודמים לפני, הסיפור הזה שיש 

יש צרכים אחרים ויש מסגרות שלא יכולות להתאים לכולם. ועם כל זה, הצורך הזה  אמונה אחרת ו

הוא חשוב. לכן אני חושב, שכמו שאנחנו ידענו ומבינים שיש דברים שהם אמנם לא נוגעים אלינו, 

לצורך העניין, אני אקח דוגמא אחת כאילו קטנה שהיא משמעותית, אבל לצורך העניין כל ההשקעה  

הסיפור הזה של בית הספר החדש. ישובי החלוציות לא קשורים לסיפור הזה, אבל  של המועצה בכל

בכל זאת אנחנו תומכים ונותנים. וכל דבר שישובי החלוציות יכולים להרים את ידם ולהצביע בעד,  

הם עושים זאת. יותר מזה, צריך לזכור שהדרישה להוציא את ישובי החלוציות היתה דרישה של 

חבר'ה, אתם יוצרים איזה שהוא   –אבשלום, אז כאילו זה קצת מצחיק להגיד החבר'ה של בריכת 

תשמע, עדיף שלא תבוא. ואם אתה רוצה לבוא, אז יש לך שעה ספציפית  –גטו, ומצד שני אומרים לך 
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אז את הנקודה הזאת אני מסיים. אני גאה להיות חלק ממועצה ביום, שעתיים, לא ניכנס לפרטים. 

באירועים כלליים, במירוצים,  –חלק ממועצה אזורית אשכול בכל הרבדים אזורית אשכול, אני 

 בהכול. אבל אני מוחה כנגד האמירה הזאת ועצוב לי שהיא נאמרה. 

מיליון שקל. יש  5.5לפי מה שאני מבין, התרומה היא  –שאלו פה ממי התרומה  –לגבי גופו של עניין 

ברקס' וזהו? יותר לא -עכשיו אנחנו מרימים 'אנמצב ומציאות בעולם של אי ודאות. האם זה אומר ש

מיליון שקל. אני לא עכשיו   5.5מתקדמים? מתעסקים אך ורק בכאן ועכשיו? יש כרגע תרומה של 

נכנס לעניין של מוסר או לא מוסר, אני חושב שזו הגינות. כמו שיש עניין לקיים תרבות וחברה וחוגים  

וק את אותן זכויות. אני מבין אולי שהעיתוי הוא עיתוי במגזר מסוים, כך גם למגזר שלנו מגיע בדי

בעייתי, אני לא גורם לאיזה שהוא טאטוא מתחת לשטיח, אולי היה נכון שזה יקרה עוד שבועיים.  

-אבל כמו שכולם יודעים, הדבר הזה הולך להיות דבר ארוך. לכן, אני לא חושב שצריך להרים 'אנ

ש פה עניין מאד מאד ברור. תושבי החלוציות זקוקים לדבר את כל המועצה. י holdברקס' ולשים על 

שזה מוסכם משני הצדדים. אז תושבי החלוציות  הזה. מה עוד שבפיתרון שהיה עד עכשיו לא נראה 

מיליון שקל האלה, כנראה שהמועצה   5.5-הצליחו והשכילו, אין לי מושג, אני כמוני כמוכם מאיפה ה

מיליון שקל האלה לעומת כל הדברים שתושבי  1.5-ן, היודעת שיש תרומה אז יש תרומה. ולכ

החלוציות הרימו בהם ידיים והסכימו לתמוך, למרות שאין להם שום נגיעה, אין להם שום אפשרות  

 ליהנות מהדבר הזה.  

 וכאן אני אסיים את דברי, ואני מאחל לכולם בהזדמנות הזאת גם חג שמח.  

 

 לדבר.  ניר, אני גם רוצה   מר אדוארד קוברסקי: 

 

 ניר, אני אחרי זה רוצה לדבר בבקשה.   מר ידידיה הוכמן: 

 

 אדוארד.   מר ניר ים:

 

חבר'ה, למה הדאיגה אותי התרומה וכל התכנון הזה, בגלל שגדי   מר אדוארד קוברסקי: 

שנים מדבר על מגרש ספורט על יד הבריכה, אין   4מדבר שכל ישוב יש אצלו הכול. אצלי אין, אני כבר 
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שקל. ביום   200,000ד שהמועצה צריכה לשים. אני גם השגתי תרומה, חסר לי לבנות מועדון שקל אח

חמישי אני.... מראש המועצה ... מה הוא רוצה? .... אני יודע גם על הבריכה, לא רק מועצה, אני 

שמתי שם כסף לפני גדי, בזמנו של מנצ'ר. לא דיברתי. חסר כסף לפרויקט .... כסף מהמועצה, למה  

מיליון לא יכול להיגמר. למה ככה?  1.5-מיליון שקל, אני ב 4-וא מדבר שלא מוסרי? אצלו מועדון בה

שקל, ויש אצלי   200,000למה צריך להיות צבוע? תסביר לי. גם אני השגתי תרומה. אצלי עכשיו חסר 

...  אני מבקש לקבל תשובה מגדי, למה איש.  100מ"ר יושבים  40גם מקלטים, ואנחנו בחדר של 

וגם  23שביקשנו? לא ביקשנו תרומה, ביקשנו הלוואה. והוא לא נתן את זה. .... ואני חושב שדף 

 שקל האלה, צריך עכשיו לרדת מהדמיון. לא יקרה כלום.  100,000

 )קשה לתמלל את דבריו(  

 

 תודה, אדוארד. דודי, אתה רצית לדבר? דודי אלון.    מר ניר ים:

 

 ם אותי? כן. שומעי   מר דודי אלון:

 

 כן, כן, שומעים.     מר ניר ים:

 

 אני גם ביקשתי כבר הרבה זמן, ניר, האם ראית?   גב' דנה אדמון אדרי: 

 

 לא, לא ראיתי.   מר ניר ים:

 

 אפ, הוא רושם בצד. -תשלחי לו בצ'אט או בווטס    דובר:

 

 י אשמח. אנ -אני מבקשת כבר הרבה זמן, אז אם אפשר אחרי דודי    גב' דנה אדמון אדרי: 

 

 בסדר. לא הייתי על המסך שלך, דנה. דודי, בבקשה.    מר ניר ים:
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אני רוצה להתחיל. תודה. אז באמת, ערב טוב לכולם. התחושה שלי     מר דודי אלון:

כרגע שתושבי החלוציות, שאני חושב שמגיע להם בריכה כמו כל שאר התושבים במועצה, כרגע בני  

ערובה? כי בעצם אנחנו כמועצה מביאים את הדברים בטיימינג  ערובה בשיחה הזאת. למה הם בני 

הכי לא נכון, בדרך הכי עקומה שלא מאפשרת בכלל להצביע בעד, למרות שנכון להצביע ונכון לארגן  

כספים ולעשות סדרי עדיפויות, וכתבתי גם את זה בצורה מאד ברורה היום על כל התחום הזה,  

ני אומר את זה באופן אישי, לא תואמת למה שצריך להיות  ובסוף נצטרך לקבל פה החלטה שהיא, א

בשטח, בגלל שאתם עובדים עקום פעם אחר פעם אחר פעם. היום זה בריכה, מחר זה משהו אחר, וכל  

 פעם מישהו אחר משלם את המחיר. זה מה שיש לי להגיד בנושא הזה. תודה רבה. 

 

 ניר, אני רוצה לדבר בבקשה.   מר ידידיה הוכמן: 

 

 בבקשה, ידידיה.    ניר ים:מר 

 

 ערב  טוב לכולם.   מר ידידיה הוכמן: 

 

ניר, אני מקווה שרשמת, כי אני ביקשתי אחרי דודי ואפשרת לידידיה,    גב' דנה אדמון אדרי: 

 ואני מקווה שרשמת ושאני אוכל לדבר. 

 

 אז, דנה, דברי בבקשה, לפני.    מר דודי אלון:

 

בבקשה. אני לא רואה אותם במסך. אומרים לי   ידידה, תעצור. דנה,    מר ניר ים:

מימין ואומרים לי משמאל. אני במצוקה. אני פשוט לא רואה את כולם סימולטנית, אז צריך להבין  

את זה. יש לנו את דנה, יש לנו את אלי אהרון לחשו לי באוזן, ואחר כך את ידידיה. בבקשה, דנה.  

 דנה, את לא שומעת אותי? 

 

 אני שומעת. אתם שומעים?   י: גב' דנה אדמון אדר



 אזורית אשכולמועצה 
 06.04.2020שני  מיום, מליאהישיבת 

 

 61 
 

 

 אנחנו שומעים בשתי אוזניים.    מר ניר ים:

 

מעולה. אז קודם כל, אנחנו ערים למצוקה שלך. ברור לי שזה לא   גב' דנה אדמון אדרי: 

 פשוט. אנחנו מעריכים על היכולת לנהל את הישיבה גם בסיטואציה הזאת. זה אחד.

שלום באור קצת אחר ממה שגדי בחר להציג. אנחנו במשך חשוב לי להציג את תושבי חבל  –שתיים 

אנחנו גרענו יומיים שלמים, לא שעה ולא שעתיים, שנים מארחים את תושבי החלוציות באהבה. 

גרענו יומיים שלמים מימי הרחצה של תושבי חבל שלום לטובת אירוח של תושבי החלוציות בבריכה.  

יחסים נפלאים. אנחנו מתקשרים עם הנהגות הישובים.  אנחנו עושים את זה באהבה. נרקמים בינינו 

אני חושבת שקורה דבר מקסים ונפלא. הסיבות שבגינן פנינו למועצה בבקשה לסיוע הן סיבות 

אמיתיות של עומס על המערכת וכמות מאד מאד גדולה של מתרחצים באים מהחלוציות ולכן 

סכום לא קטן באירוח הזה ונראה לי  המועצה מסייעת בכל מה שצריך. אנחנו סופגים לאורך שנים

 שהיה נכון להציג את זה באופן קצת שונה, גדי. זה מאד חורה לי שזה הוצג בצורה כזאת שלילית. 

כשדיברנו על קירוי הבריכה שלנו, נאמר שלא רוצים לקרות את הבריכה שלנו בגלל   –דבר שני 

, בקירוי שלה הקאונטרי כן היה שמתפתח קאונטרי במרכז המועצה. אז כשדיברנו על הבריכה שלנו

פונקציה רלוונטית, וכרגע, כשמדברים על הבריכה בחלוציות, פתאום הקאונטרי הוא פונקציה לא 

 רלוונטית. אני לא יודעת למה יש את ההבדלים האלה, אבל אולי אתה תוכל להסביר לי.

מה. אף אחד לא  הנאומים על מוסר הם לא ראויים. ההטפה המוסרית היא לא במקו –דבר שלישי 

מתנגד, כמו שאמר קובי, יש צורך, הצורך הוא משמעותי, ומי כמוני יודעת ומכירה את הצורך הזה. 

אבל זה לא רלוונטי לדיון. הצורך, גם אם הוא קיים או לא, כמו שאמר דודי, כרגע הוא סוג של בן 

כן, אנחנו עוסקים   –ערובה בתוך הדיון הזה. אתה אמרת, קובי, אם אנחנו עוסקים בכאן ועכשיו 

בעיקר בכאן ועכשיו, וכמובן שחייבים לקדם עוד דברים, אבל צריך לנהל את זה בצורה מושכלת,  

 בדיון מושכל, עם נתונים שהמועצה בטובה תכין לחברי המליאה ונשב ונדבר עליהם בצורה ראויה. 

ברורים,   ההצעה שלי להצבעה היא שהנושא יחזור להנהלת המועצה, עם נתונים, עם מספרים

 וההנהלה תאשר את הנושא, תעלה אותו, ואנחנו נתקדם כמו שצריך. תודה. 
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אלי אהרון, אחריו ידידיה, ובזה אנחנו נסיים את שרשרת הדוברים.    מר ניר ים:

 כן, אלי.

 

אז קודם כל, אני מסכים עם האמירה שכל התושבים בחבל אשכול זו     מר אלי אהרון: 

קהילה הזאת יש ייחודיות לקהילות משנה נקרא לזה. כמו שיש קהילה אחת שלמה, אבל בתוך 

ייחודיות לחלוציות, בהחלט יש גם ייחודיות, אני מקבל את מה שאדוארד אמר, יש גם ייחודיות 

לאבשלום וכו', ובסופו של דבר צריך לתת מענה לכל קהילה כזאת. לזה בהחלט אני מסכים. אין  

 כבד את הייחודיות הזאת של כל קהילה וקהילה. פיתרון אחד שהוא מתאים לכולם וצריך ל

עכשיו תראו, אני התבטאתי בשני מיילים. הפער בין שני המיילים האלה, בין הראשון לבין השני, זה 

בדיוק מה שאמיר אמר וזה היעדר מידע. וכשאין מידע, לא ניתן לקבל החלטות. ומה שיותר גרוע,  

רגע שאתה מקבל את כל המידע אתה צריך לשנות  אתה יכול לקבל החלטה שלא התכוונת אליה, ב

אותה, לפעמים זה כבר מאוחר. ומהו המידע? המידע שלצערי אני קיבלתי אותו דווקא לא מגורמי  

מיליון שקלים לא הובא לידיעתנו. ועוד הובא  5.5מועצה אלא מחוץ למועצה. זה שיש תרומה של 

מיליון.  1.5לטת המועצה על השלמה של לידיעתי, שהתרומה הזאת מותנית בהסכמת המועצה ובהח

מיליון, התרומה הזאת מונחת על הכף. היא עלולה פשוט   1.5זה אומר שאם לא נקבל החלטה של 

להתבטל. והחשש הוא גם של החבר'ה שם של החלוציות, שבגלל הצרכים העולמיים של יהדות העולם 

לולה לפרוח לה התרומה הזאת, לטובת  כולה, בגלל הצרכים, בגלל הקורונה וכו', היא בהחלט בצ'יק ע

דברים שמישהו יחשוב שהם יותר חשובים. לאו דווקא באשכול, לאו דווקא במדינת ישראל, יכול  

 להיות גם מחוץ למדינת ישראל. 

מבקשים   –ולכן, אחרי ששמעתי את כל זה, אלה נתונים שלא היו לפני קודם, היתה אמירה יבשה 

מיליון לטובת הבריכה. כשמציגים את הדברים האלה  1.5וכם מיליון שקל הלוואה, מת 4לאשר 

בצורה כזאת, יש הצדקה למייל הראשון שלי. אבל אני כמובן, אחרי שקיבלתי את כל המידע הזה, 

ושוב פעם, אני מצטער ואני מצטרף למה שאמיר אמר, אני מצטער שאת כל המידע הזה לא קיבלנו 

 הנהלה על זה וכו'.קודם, וכמו שאמרת, גם לא קיימו ישיבת 

אם כך הדברים, אני גם הצעתי שם הצעה, שבאמת יכולה לתת מענה לעניין הזה. אני הצעתי 

שתתקבל החלטה עכשיו, ואין פה ויכוח דרך אגב על הצורך בעניין הזה, אבל בכדי שלא ייווצר מצב  
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סק יבוצע אם  מיליון שקל יפרחו באוויר, נקבל החלטה עכשיו, בהתניה שקודם כל הע 5.5שחלילה 

יצטרך להיות מבוצע אחרי הקורונה, אחרי סיפור הקורונה. וגם אז, סכום הכסף הזה יהיה הסכום  

מיליון שקלים יסתיימו, ביצעו אותם, ומה שנשאר זה רק   5.5-האחרון שאותו נשקיע. זה אומר שכל ה

ן עקרוני, אם  מיליון הזה. זאת אומרת, להשאיר את זה לסוף. זאת ההצעה שלי. אני באופ 1.5-ה

חבר'ה, מה אתם ממהרים? בואו נחכה עד אחרי הקורונה,  –העניין לא היה כל כך דחוף, הייתי אומר 

נשב בנחת, נדון בזה. דרך אגב, לגבי הנתונים, אני לא חושב, וזה נדמה לי לדנה אני עונה, אני לא  

מיליון שקל   5.5מה יש,  חושב שאם נחכה עוד קצת נקבל יותר נתונים ממה שהוצג לפנינו עכשיו. זה

 מיליון שקל.  5.5-מיליון שזאת למעשה ההתניה ל 1.5תרומה וצריך השלמה של  

 

 ניר, אם לא תעצור אותו, הוא לא יעצור.     מר דודי אלון:

 

 יאללה, הנה, עצרת אותי.     מר אלי אהרון: 

 

 את אלי, לא יודע, אני אוהב לשמוע אותו.   מר ניר ים:

 

 אני דווקא מיניתי את דנה להעיר לי, לא אותך.     מר אלי אהרון: 

 

 אם אפשר בבקשה שיחזור על ההצעה. לא הבנתי מה הוא מציע.   גב' דנה אדמון אדרי: 

 

אני אנסה לחזור על ההצעה כדי לראות אם באמת, היה וזה יתקבל     מר ניר ים:

 אז ככה זה ינוסח. ההצעה אומרת ככה, ואני מתחיל מהתחלה:

 תב"ר כדי להתחיל לבצע, להיכנס לתכנון.  -אנחנו נאשר עכשיו ב שקל 100,000

 

 איזה תכנון? התכנון גמור.    מר גדי ירקוני: 

 

 התכנון גמור.     מר ניר ים:
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 רויטל ביקשה גם להתייחס.   גב' דנה אדמון אדרי: 

 

 דנה, ניר מנסה להסביר לך את מה שאני אמרתי, שלא הבנת.    מר אלי אהרון: 

 

 אז בוא תסביר, כי אם ככה, גם אני לא הבנתי, אשמח ללמוד.    :מר ניר ים

 

 תן לכולם לדבר ואז אני דבר, ואחרי זה תשימו הצעות.    מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר גמור.   מר ניר ים:

 

 אז אני יכולה להגיד את ההתייחסות של רויטל? היא כתבה לי.   גב' דנה אדמון אדרי: 

 

בל לא בקטע הזה עדיין, דנה, אנחנו גם באיזה שהוא רגע, אנחנו א   מר ניר ים:

מקום צריכים, לדעתי הדברים נשמעו. יש לנו את ידידיה שביקש רשות דיבור. איתו אנחנו נסגור את  

 הרשימה.

 

רויטל ביקשה להתייחס, ובגלל שאין לה מיקרופון היא ביקשה   גב' דנה אדמון אדרי: 

 שאקריא.

 

 ה להתייחס, ניר, אתה לא יכול להתעלם מזה. רויטל ביקש  גב' כבי שקולניק: 

 

אני שאלתי מי רוצה לדבר, אמרו לי, לא קלטתי את אלי אהרון, לא     מר ניר ים:

 קלטתי את דנה, קלטתי את ידידיה. זהו. אפשר באמת להמשיך עד סוף הלילה. 

 

  רויטל רשמה שהיא מבקשת  8:36ניר, אתה יכול לקרוא שבשעה   גב' דנה אדמון אדרי: 
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 לדבר. 

 

אני רוצה לדעת עכשיו מי עדיין רוצה להתייחס לסעיף, נרשום אותו    מר ניר ים:

יפה, ניתן לו רשות דיבור לפי התור, נשמע את מי שרוצה לדבר ונקבל החלטה. לפני שנקבל החלטה  

ה,  כמובן שגדי יסגור את הדיון. אז מי יש לנו על הקו, חוץ מידידיה שמחכה? ראובן רוצה, רויטל רוצ

 מי עוד? 

 

ניר, דנה אמרה שהיא לא הבינה מה היתה ההצעה שלי ואתה התחלת    מר אלי אהרון: 

 להסביר. 

 

זה מה שניסיתי להסביר, אבל מקסימום אחרי גדי אולי אסביר שוב    מר ניר ים:

מה יירשם בפרוטוקול. יש לנו אם כך את ידידיה, את ראובן ואת רויטל. לפי איזה סדר נתחיל,  

 ה, אתה איתנו? ידידי

 

ערב טוב. אני מקווה שאני לא חוזר על עצמי בחלק מהדברים. אני   מר ידידיה הוכמן: 

 אדבר בקצרה.  

החלוציות פה כבר מספיק שנים בשביל שלא נדבר עליהם, ואני אומר את דעתי, כמו איזה נטע   –אחד 

נותנים המון, נמצאים ביחד,  זר במועצה. לא נראה לי שאנחנו ... קצת חבל לי על הדיבור הזה. אנחנו 

 לומדים המון אחד מהשני, חבל על השיח של ההפרדה.

אני מסכים עם דנה דווקא, ואני אומר על זה תודה, אבל המצוקה  –לגבי הסיפור של חבל שלום 

שלהם היתה ברורה, יש פה צפיפות רבה של המון ילדים, המון אנשים, וזה משאיר בריכה גם קצת  

 חייב לתכנן בריכה עצמאית.  מזוהמת, ולכן היה 

אני לא יודע כמה, אבל שמעתי את זה כבר כמה פעמים מכמה  –לגבי הסיפור של השקעות במושבים 

בגיוס כספים,  דיברתי. אנחנו משקיעים המון  –אנשים בתוך המליאה, וכשביקשו ממני לדבר על זה 

א על חשבון המועצה רוב  ומי שביקש ממני עזרה בייעוץ על הדבר הזה, אני בשמחה נתתי. זה ל

הדברים, או כמעט כל הדברים על חשבון המועצה, ואדרבא, שכל ישוב או כל ועד ישוב, וכל, אין לי  
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איך להגדיר את זה, שיבוא להתייעץ, אנחנו נסביר והכול בשמחה רבה, רק שתהיה בזה ברכה לכולם, 

 אין שום בעיה.  

מיליון   5.5גייס את הכסף הזה לבריכה. להשיג כרגע לקח לנו הרבה מאד שנים, כמה וכמה שנים, ל

והגענו לדבר הזה,  שקל, מי שמכיר את עניין הגיוסים, זה המון המון דם שנשפך, זה המון מאמצים, 

גדי כבר לפני הרבה זמן אמר שהמועצה תעמוד בדבר הזה. והסיפור של ההיתרים, מי שמכיר את ה ...  

ר הזה עד שמגיעים לקו הגמר. הגענו לקו הגמר שבוע שעבר  בוועדה, זה אין ספור מרורים אוכלים בדב 

או השבוע הזה. זהו. לכן, הסיפור הזה של הקורונה, אני מבין אותו, אבל לחכות עוד שנה וחצי, או  

חודשים, עד שעניין הקורונה ייגמר וכולנו נצא מכל הסיפור הזה והכול,   8עוד שנה, עוד חצי שנה, עוד 

אני אמרתי לגדי בתור הישובים, אנחנו יכולים לחכות עם הקבלה של   בסוף יש חיים שממשיכים.

הכסף מיידית אלינו לכיס עד שהמועצה טיפה תתעשת על עצמה וטיפה תעמוד על הרגליים ותגיד 

תב"ר ואת האמירה של המועצה בעניין אני חייב בשביל התורמים,  -איפה היא עומדת. אבל, את ה

אם כרגע אתם מתחילים, אנחנו אתכם. אז לפספס את זה   –שלמרות שיש את האירוע הזה אמרו 

עכשיו, זה פשוט, זה סתם, אני לא יודע איך להסביר את זה, זה חבל. אנחנו עובדים על זה מאד מאד 

קשה, ממש קשה. ומי שמכיר את הוועדות, זה עוד יותר קשה שם, עם המינהל ועם משרד התיירות.  

ים לקדם את המדרשה, את המלונאות שם לקדם אותה, וגם  ויש לנו גם דברים קדימה, אנחנו רוצ

תושבים, ונראה לי שזה יהיה סתם פשוט צער לא לקדם את הדבר הזה. זהו כרגע, זה מה שיש לי 

 להגיד. תודה.  

 

 תודה, ידידיה. ראובן, בבקשה.   מר ניר ים:

 

שהמועד,   עם אלי, 100%-קודם כל, מבחינה של החלטה אני מסכים ב  מר ראובן פרידמן: 

 העיתוי הוא לא הכי מתאים. חייבים דיון בהנהלה קודם. 

נדמה לי שגם קובי וגם ידידיה ביטאו את הצרכים המיוחדים שיש לאוכלוסייה של  –דבר שני 

החלוציות. באמת, כל הכבוד לאבשלום שנותן את היד לנושא הזה. הם גדלו, זה ישובים שגדלו  

 מאיים, עם צרכים מיוחדים, כדי שהנושא יקבל ביטוי. מספיק היום כדי להיות, נקרא לזה עצ

זה הנושא של, נקרא לזה, הנושא של התרומה. פה זה נושא מאד אקוטי ובגלל זה אני  –ודבר שלישי 
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בדעה שהנושא של התכנון, אם זה נושא חשוב, הנושא של התכנון צריך להתחיל לתת לו עדיפות.  

 תב"ר כבר מסודר. הזו. -להביא את הואולי לא בישיבה הזאת, אבל בישיבה הבאה 

 

 תודה, ראובן. רויטל, את במצב שיכולה לדבר? שומעים אותך?   מר ניר ים:

 

 היא שלחה לי את ההודעה וביקשה ממני שאקריא אותה.   גב' דנה אדמון אדרי: 

 

 אז בבקשה, דנה.    מר ניר ים:

 

רך בבריכה, הוא בהיעדר מידע  רויטל כותבת: הדיון הוא לא לגבי הצו  גב' דנה אדמון אדרי: 

? מבקשת לקבל חומר אם המועצה שותפה  3או  5מיליון ולא  7אודות התקציב הנדרש. למה נדרשים 

 אין בהילות בקבלת החלטה כעת, מבקשת לדחות.  –לפרויקט הזה. ובתזמון הדיון 

 

כאן טוב. תודה, רויטל ודנה. אני נותן לגדי לסכם את העניין, למה כן    מר ניר ים:

 ועכשיו, ואיך מתחלקים הכספים. אני חושב שכולם התבטאו כמידת יכולתם. בבקשה, גדי. 

 

טוב, אני רוצה לענות לכולם על השאלות, לכל מה שאני חושב. גם    מר גדי ירקוני: 

בסוף יהיה עוד קצת לא נעים, בגלל שאף אחד מאיתנו לא יכול להתחבא מאחורי, לפי דעתי, אירוע  

 כזה או אחר.  

אז א' אני אגיד, אין שום קשר בין זה לבין הצורך והצרכים שאנחנו נותנים לישובים אחרים, אם זה  

ק"מ, יש כאלה שמקבלים ממס הכנסה הנחות, יש כאלה שאנחנו מנסים לעזור   7הישובים שמאחורי 

  להם בדרכים אחרות, ויש כאלה ששפר מזלם או ביש מזלם והם יותר קרובים לגבול ואנחנו מנסים 

כל הזמן לעזור לאלה שרחוקים ואנחנו גם מנסים לעשות את זה לקראת הממשלה הקרובה. אני לא 

 מיליון שקל לבריכה, הסוגיה הזאת נכונה בסיפור הזה.   1.5חושב שזה שהולכים לתת פה לחלוציות 

  2אמיר, תשמע, יש נוהל תקין ויש מלא נתונים שאפשר להביא, יש מקרים שאין נתונים. יש פה 

זה כמה הבריכה הזאת באמת הולכת לעלות, כמה המועצה צריכה לשים   –ונים שצריכים להביא נת
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ומהם המקורות האחרים שהם פחות מעניינים אותנו אני חושב, אבל אם רוצים אז יש אותם. אנחנו 

מיליון. אני חושב שלא זו הסוגיה.   6.5-מיליון אם אפשר ב 7-לא הולכים לבדוק למה בונים בריכה ב

ני חושב שלפעמים יש באמת אירועי גדולים שאנחנו יכולים לתת הרבה מאד נתונים. פה לצערי וא

הנתונים הם קטנים. ונכון שאם היתה הנהלה, הם היו מקבלים את אותם נתונים. ואני מקבל עוד 

על הפרויקט הזה יותר ובסוף גם היה כתוב את שני   A4פעם שאולי היה צריך להיות כתוב בדף 

שכתבתי, מה שכתבתי היום במייל אחרי השאלות, אולי היינו צריכים לתת את זה מקודם. הסכומים 

באמת אני מצר על זה וזה אני אדאג שהאנשים שלי יתנו את הדברים האלה, בגלל שלא יכול להיות 

 שאנחנו נופלים על זה פעם אחרי פעם וזה לא בסדר. 

שלת והמועצה לא מתפקדת ששמעתי פה,  אבל בין זה לבין להגיד שהמינהל לא תקין והמועצה מפ

הנושא של הקורונה הולך ועוד כל מיני ביטויים, אז אני חושב שיש הבדל. ואני רוצה להגיד, חבר'ה, 

ללוות אותנו הרבה מאד זמן. הוא לא משהו שייגמר תוך חודשיים שלושה, אני מצטער להגיד לכם.  

משמעותית למועצה אזורית אשכול,   אני גם מעריך שכמו שאמרתי, הפגיעה בארנונה לא תהיה

מהמידע שיש לי. מועצה אזורית אשכול, בגדול, אולי מהגיוסים הנוספים, ובגלל זה ההתחייבויות 

שאנחנו לוקחים הן כן מדודות, אולי יהיה קשה לקבל, אבל את מה שקיבלנו לא יקחו לנו ואנחנו לא 

הגיד שאי אפשר להתקדם בכלל. אני פותחים התחייבויות גדולות חדשות. ומצד שני, אי אפשר ל

תחשבו כמה זמן היינו בהיתרים ובכל הדברים האלה,  חושב שהבריכה הזאת זה לא משהו, עוד פעם, 

זה לא חדש, אבל זה הזמן. אחרי שגומרים את ההיתרים ואחרי הכול, זה הזמן להביא את זה  

 לבין הדברים האלה.  למליאה או להנהלה ולא לפני. צריכים להבדיל בין העבודות השוטפות

המועצה יש לה את האיתנות הפיננסית. המועצה יש לה את היכולת, אמרתי את זה ואני מוקלט ואני  

מיליון שקל האלה לגייס, ואני חושב שזה נכון לגייס אותם בהלוואה,   1.5-חוזר ואומר, ויש לנו את ה 

 ונסביר אחרי זה למה, ולמה לא לתת אותו מהמקורות שלנו.

  –הנושא הוא פה לא הבריכה, ולהגיד  –אי אפשר להסתתר, דודי אלון, אתה לא יכול להגיד חבר'ה, 

הנושא הוא עקרוני. הנושא הוא הבריכה. אני רוצה שאתה תסתכל לידידיה בעיניים ותגיד לו שאתה 

לא רוצה לאשר לו עכשיו את הבריכה. כן, אני חושב שזה חשוב שאף אחד מאיתנו לא יברח גם  

 ה. אני חושב שהם היחידים שאין להם בריכה, וזה לא כמו מועדון או כמו משהו אחר.  מהמקום הז
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 אתה יכול לשאול אותו מה אני חושב, הוא יגיד לך בעצמו.    מר דודי אלון:

 

 תן לי לסיים, אני הקשבתי.   מר גדי ירקוני: 

 

 שאלת אותי שאלה.     מר דודי אלון:

 

 אמרתי לך. לא שאלתי, אמרתי.  לא שאלתי אותך,    מר גדי ירקוני: 

 

 אז תשאל אותו, הוא יענה לך.    מר דודי אלון:

 

דודי, אי אפשר שאתה קוטע אותי. אני בתור ראש מועצה מחויב לכל     מר גדי ירקוני: 

בכם, דנה, לא היתה המגזרים במועצה. ויש פה לקונה שצריכים לסדר וכמה שיותר מהר. ואם פגעתי 

דעת כמה קשה היה להגיע להסכמות בגלל שהצרכים שלכם בבריכה בתקופה  הכוונה, אבל גם את יו

הזאת הם גם גדולים. וכמה פגישות עברנו על זה. והדבר הזה צריך להסתדר. אני לא יודע אם הוא  

 יסתדר כבר לשנה, אבל הוא חייב להיבנות. 

ני, ולאשר את  אני חושב שהמליאה הזאת צריכה להצביע וצריכה להסתכל, כל אחד בעיניים של הש

 הבריכה הזאת, במצב הזה, בנתונים האלה ובתקופה הזאת. 

 

אני חושבת שזה הזמן גם לחשוב על אבשלום. אדוארד .... לדבר כל     גב' מזל ערוסי:

 מליאה. 

 

מה זה קשור לאבשלום? היה לי דיון איתם, הם קיבלו, תאמיני לי     מר גדי ירקוני: 

 ם מקבלים פה, הם גם מקבלים.  שאבשלום, אני לא רוצה להגיד מה ה

 )מדברים ביחד( ... התחייבויות פה בגלל שאני רוצה להעביר בריכה. לא, אצלי אין דברים כאלה.  

 

 גדי, אתה קצת משקר. אני ביקשתי הלוואה ... מה אתה  משקר?   מר אדוארד קוברסקי: 
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ה דיון  כל אחד אמר את דברו, כל אחד אמר את מה שהוא חושב, הי   מר ניר ים:

ארוך, אף מתיש, אבל זה הרגע לקבל החלטה. אפשר רגע לקבל החלטה? אני שם את הדבר הזה  

 להצבעה.

 

תשאל אם יש עוד מישהו שיש לו, אם למישהו יש הצעה אתה חייב     מר גדי ירקוני: 

 עכשיו לקבל אותה.  

 

 אין פה הצעות.     מר ניר ים:

 

 יש את ההצעה של אלי.    מר אריק דניאל: 

 

 אני הצעתי הצעה ואלי הציע הצעה. אני הצעתי ואלי הציע.   ' דנה אדמון אדרי: גב

 

 אני הצעתי הצעה.    מר אלי אהרון: 

 

 גם אני.   גב' דנה אדמון אדרי: 

 

אלי, בוא תגיד אותה בצורה מסודרת, נרשום אותה ברור ונתייחס    מר ניר ים:

 אליה. 

 

 1.5-צה מאשרת את השתתפותה בהצעת ההחלטה שלי היא שהמוע   מר אלי אהרון: 

מיליון בבריכה של החלוציות, מותנה בכך שהביצוע יהיה אחרי סיפור הקורונה, שאנחנו לא יודעים  

מיליון יהיה הסכום האחרון. זאת אומרת, יושקעו   1.5מתי הוא יסתיים, ובכל מקרה הסכום הזה של 

 ם החלק שלה.  המועצה תיכנס ע –מיליון שקלים, וכשזה יסתיים  5.5קודם כל 
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מה שאני שואל עכשיו זה אם מבחינה טכנית של התהליך זה     מר ניר ים:

 מתאפשר, או שלא מתאפשר תהליך בסדר הזה. את זה אני רוצה לשאול את גדי ואת ידידיה.  

 

אני לא יודע מתי נגמר הקורונה. מישהו יודע מתי הוא נגמר? אין שום    מר גדי ירקוני: 

 ה.  בעיית איתנות למועצ

 

אלי, אני אומר, סיפור הקורונה, גדי צודק, יכול להיות שזה יהיה    מר ידידיה הוכמן: 

 מיליון לפני כן, אני מוכן להתחייב לדבר הזה.    5.5-ארוך מדי. אבל זה שאני צריך להכניס את כל ה

 

שקל, התכנון שאתם   100,000-אני, דרך אגב, רק להשלים לגבי ה   מר אלי אהרון: 

 תב"ר, אין לי בעיה איתו היום.  -י המבקשים לגב

 

שקל הם רק טכניים לפתוח, בגלל שלפני שלוקחים הלוואה   100,000   מר גדי ירקוני: 

 ושמים שם כסף, אנחנו לא יכולים לשים את הכול.  

 

תב"ר הזה  -כדי שנוכל להתחיל לעבוד מול הקבלנים, חייבים שה  : מר ידידיה הוכמן

 5.5-להיות התחייבות של הישוב כתובה למועצה, והיא כתובה, כל ה ייפתח. אני מתחייב, וזה יכול

 מיליון. זה ברור.   1.5-מיליון ייכנס ונתחיל לעבוד על הפרויקט לפני שהמועצה מביאה את ה

 

 ההצעה שלי אני חושב היתה ברורה. ההצעה שלי מדברת על לקבל,   מר אלי אהרון: 

 

הסיפור של הקורונה, אז אנחנו אומרים  אלי, אם אתה מוריד את   מר ידידיה הוכמן: 

 אותו דבר. אין לי בעיה. 

 

לא. אני אומר, אם אנחנו מאשרים באופן עקרוני היום, ניתן בהחלט     מר אלי אהרון: 

 תב"ר.  -לפתוח את ה
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חודשים. עכשיו נגמר  4-3-עכשיו בונים אותה. זה עכשיו ייגמר הכול ב   מר גדי ירקוני: 

 הכול. 

 )מדברים ביחד( 

 

 אלי וידידיה אומרים בעצם שני דברים שהם מאד מאד דומים.   מר קובי רביבו: 

 

 אחרי הקורונה.  –זו ההצעה של אלי    מר גדי ירקוני: 

 

אני מציע, אלי, שהסיפור של הקורונה, אף אחד לא יודע מתי הוא   מר קובי רביבו: 

יה הכסף של המועצה, גם הולך להיגמר. אפשר בהחלט לקבוע שהכסף האחרון שייכנס לפרויקט יה

 אם הקורונה ממשיכה. בסופו של דבר, זה הכסף האחרון. 

 

 אולי לא הבנתם את מה שהצעתי. גדי, אני הצעתי,    מר אלי אהרון: 

 

אני מבין את ההצעה שלך. אתה אומר שנהיה גם הכסף האחרון וגם    מר גדי ירקוני: 

 בתנאי שהקורונה אחרינו. 

 

תב"ר צריך להיפתח -מבחינתי, ההצעה שלי מדברת על כך שהלא. אני    מר אלי אהרון: 

מיליון. לפתוח, אנחנו מאשרים, בפירוש אמרתי   5.5-עכשיו, אחרת אנחנו עלולים להפסיד את ה

מיליון, יהיה בכלל אחרי הקורונה,   1.5-שאנחנו מאשרים ובתנאי שהביצוע, הביצוע, מתן הכסף, ה

 ובכל מקרה זה יהיה הכסף האחרון.

 

 הוא אומר גם וגם, אני הבנתי אותו.    די ירקוני: מר ג

 

 בכל אופן, זה יהיה הכסף האחרון שיינתן לטובת הפרויקט הזה.    מר אלי אהרון: 
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 אבל אם יש עוד קורונה, לא יינתן.    מר גדי ירקוני: 

 

 אם הקורונה תיקח שנה, מה אני עושה?  מר ידידיה הוכמן: 

 

ח שנה, אני אומר לך, אם הקורונה תיקח שנה, לא  אם הקורונה ייק   מר אלי אהרון: 

 צריכים את הבריכה ולא צריך אותנו גם, אנחנו לא נחיה. 

 

 ניר, ההצעה היא פשוטה, הוא אומר,   מר גדי ירקוני: 

 

 הוא רוצה שקודם הם ישימו את הכסף.     מר ניר ים:

 

 ון. מילי 1.5-יפה. ורק אחרי הקורונה את ישימו את ה   מר גדי ירקוני: 

 

 ומי שחושב שבעוד שנה רק הקורונה תסתיים,     מר אלי אהרון: 

 

אני אומר את ההצעה של אלי, שאני נגדה, אבל אני אומר: אלי אומר     מר גדי ירקוני: 

שקל.   100,000-מיליון שקל, היום פותחים תב"ר ב 5.5-שההצעה שלו, שקודם החלוציות יביאו את ה

  5.5שקל. אחרי זה החלוציות צריכות להביא  100,000-תב"ר באני מתחיל מהתחלה: היום פותחים 

ורק בתנאי   5.5-מיליון שקל רק אחרי ה 1.5-מיליון שקל ולהוציא אותו. והמועצה תביא את ה

 שהקורונה נגמרה.  

 

 זאת ההצעה של אלי אהרון.    מר ניר ים:

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 
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 היום. –תב"ר -א פתיחת תב"ר. פתיחת הזאת ההצעה שלי. הביצוע, ל   מר אלי אהרון: 

 

מיליון שקל, הוא יהיה  1.5ואני מציע שהיום יפתחו תב"ר, יחליטו על    מר גדי ירקוני: 

מיליון   5.5-אם אין בעיה, מהכסף האחרון החסר אחרי המהלוואה, לא משנה, והוא יהיה באמת, 

 שקל. 

 

 אני מוכן להתפשר על כך.     מר אלי אהרון: 

 

 אלי מוכן להתפשר על ההחלטה שלי.    קוני: מר גדי יר

 

 אנחנו כישוב מתחייבים להעביר למועצה,    מר ידידיה הוכמן: 

 

ידידיה, אתה מפריע לי. תנו לי לנסח את ההצעה. ההצעה שלי, אני     מר גדי ירקוני: 

 מיליון שקל, יכניסו 5.5-תב"ר ייפתח, קודם החלוציות יביאו את ה-אנסח. ההצעה שלנו היא שה

תב"ר, המועצה רשאית להכניס לשם -מיליון שקל של ה 5.5-תב"ר. ברגע שהם יכניסו את ה-אותם ל

 תב"ר. מאושר, אלי? זה מה שדיברנו? -מיליון האחרון שייצא מה 1.5-מיליון שלה שהוא גם ה 1.5

 

 בדיוק.    מר אלי אהרון: 

 

 זו ההצעה. לעומת זאת, יש לך הצעה, דנה?    מר גדי ירקוני: 

 

 אני נשארת עם ההתניה של אלי.  דנה אדמון אדרי: גב' 

 

 רק אחרי הקורונה.    מר גדי ירקוני: 

 

 כן.  גב' דנה אדמון אדרי: 



 אזורית אשכולמועצה 
 06.04.2020שני  מיום, מליאהישיבת 

 

 75 
 

 

יש שתי הצעות: הצעה אחת שלי ושל אלי; ויש את ההצעה של דנה,    מר גדי ירקוני: 

 תב"ר והכסף יעבור רק אחרי הקורונה. אני מציע להצביע.  -שאומרת שייפתח ה

 

 במה שונה ההצעה של דנה מההצעה של אלי?     ים: מר ניר

 

 הקורונה.    גב' מזל ערוסי:

 

בואו נאמר ככה, כדי איכשהו לפתור את הדילמה, כי הרי אי אפשר     מר ניר ים:

לעשות הצבעה בין שתי הצעות, כביכול הצעות בעד הפרויקט. אז בואו ננטרל קודם את הדבר  

האם הפרויקט הזה צריך להתייחס או לא צריך להתייחס  –הבעייתי. קודם כל נשאל את עצמנו 

לנושא הקורונה? זאת אומרת, בריכות שחיה בדרך כלל, ככל שאני יודע, לא מושפעות מהנגיף, ולכן  

מה הקשר של הקורונה לפרויקט? אבל כל אחד יעשה את השיקול שלו.   –לפחות אני בהמלצתי אומר 

י עוד לא אומר שאישרנו אותו, היה ואישרנו את הפרויקט,  מי שחושב שצריך לחכות עם הפרויקט, אנ

היה ונאשר את הפרויקט, האם הוא יחכה עד סוף הקורונה, או שאפשר להתחיל איתו לפני סוף  

הקורונה? אני לא יודע מה זה סוף הקורונה. מי שחושב שצריך להמתין עם הפרויקט לסוף הקורונה,  

 שירים בבקשה את היד.  

 

 ניר, אני רוצה להגיד משהו לפני ההצבעה.    ן: גב' סילביה גרי

 

אני לא רואה מישהו שחושב שצריך להמתין עם הפרויקט ולכן אני    מר ניר ים:

שירים בבקשה את   –שואל: מי שחושב שאפשר להתחיל את הפרויקט גם לפני שהקורונה מסתיימת 

 היד. 

 

 ת ההלוואה.  ניר, אני מדייקת, לא את הפרויקט, א  גב' דנה אדמון אדרי: 
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 זה אותו דבר. תקשיבו, בואו,    מר ניר ים:

 

לא, זה לא אותו דבר. אפשר להתחיל את הפרויקט, אפשר לפתוח את    גב' דנה אדמון אדרי: 

 מיליון. מדובר רק על ההלוואה.  5.5-תב"ר, אפשר להתקדם עם כל ה-ה

 

י מספיק מובן,  אני לא יודע. אנחנו כרגע בשלב ההצבעה. אם לא היית   מר ניר ים:

אז אני אחזור על ההצבעה הזאת עוד פעם. האם אנחנו קושרים את הפרויקט למועד הסיום של  

הקורונה? קושרים או לא קושרים? מי שחושב שצריך להמתין עם הפרויקט עד שהקורונה תחלוף  

מהארץ, שירים את היד. אף אחד. מי חושב שאפשר אם ניתן להתחיל את הפרויקט גם לפני  

שירים את היד. או קיי, תודה רבה. כלומר, אנחנו לא תולים את   –רונה עוזבת את הארץ שהקו

 הפרויקט בנושא הקורונה. 

האם אנחנו נכנסים לפרויקט הזה במתווה שהוצע על ידי אלי או  –עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו 

נצביע על זה ביחד.  שלא נכנסים אליו? על ידי ראש המועצה, גדי, ועל ידי אלי. אני מציע שאנחנו

מיליון שקל. בואו נעשה מהכול   1.5-תב"ר ו-שקל לפתיחת ה 100,000 –מבחינתי הפרויקט אומר 

 חבילה אחת.

 

 ניר, אני רוצה לשאול שאלה.   גב' סילביה גרין: 

 

 הם הכסף האחרון, או קיי? זאת אומרת,   מר ניר ים:

 

ודה. בכל מקרה, אסור להתקהל  ניר, אפשר לשאול שאלה בבקשה? ת  גב' סילביה גרין: 

 כשיש קורונה. זו אחת הבעיות. אתה נותן פתח לזה.  

 

לא, לא, זה בסדר, סילביה, אני חושב שזאת את, אני לא רואה אותך,     מר ניר ים:

 אבל לפי הקול נדמה לי שזו את.
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 אני אמרתי שזו אני. נכון.    גב' סילביה גרין: 

 

להם נהלי עבודה, כולנו מחויבים לנהלים  בסדר. יש קבלנים, יש   מר ניר ים:

יש לנו הסברה ויש האלה, שזה לא יטריד אותנו מה כל אחד עושה בענייניו ואיך הוא עושה את זה. 

 לנו גם אכיפה.  

  1.5שקל פתיחת תב"ר,  100,000 –אנחנו מצביעים עכשיו בעד או נגד הפרויקט, כשהפרויקט אומר 

האחרון אחרי שהחלוציות יביאו את חלקן. מי בעד הפרויקט כמו   מיליון שקל הלוואה, שיינתנו ככסף

 . מי נגד בבקשה?  14שתיארתי אותו ואחר כך נפצל אותו בתוך ההחלטות? מי בעד? ירים את היד. 

 

 אני נגד.   גב' סילביה גרין: 

 

דנה, את נגד? אני לא רואה אותך. בואי תתחשבי גם בי שאני לא     מר ניר ים:

 בעד, הפרויקט יצא לדרך. תודה רבה.  14נגד,  3רואה. או קיי, 

 

 .30, אתה אמרת 17זה  3-ו 14רגע, ניר, תן לי שמות. לא יכול להיות,   מר אדוארד קוברסקי: 

 

 נו, אז מה?   מר ניר ים:

 

 אתה לא ספרת נכון.    מר אדוארד קוברסקי: 

 

 יכול להיות.   מר ניר ים:

 

 הנכון.  אתה לא ספרת את   מר אדוארד קוברסקי: 

 

 , בסדר, אדוארד, 100%   מר ניר ים:
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 אולי בגלל שהיה פה דיון שווה לעשות הצבעה שמית.    גב' דנה אדמון אדרי: 

 

 בשלב הבא אני מבטיח ללמוד לספור. זה מוקדם לי.    מר ניר ים:

 

 אנשים? 10לא, ניר, אתה לא יכול. זה לא חוקי. איפה עוד   מר אדוארד קוברסקי: 

 

 יופי, תודה אדוארד.     מר ניר ים:

 

ניר, אני רוצה אחר כך לראות את ההקלטה גם של ווידאו, מי הרים    מר אדוארד קוברסקי: 

? תגיד לי, מה, אנחנו בכיתה א'?  30-מתוך ה 20את היד, מי לא הרים את היד. זה לא החלטה ככה. 

   - -אתה מייצר עכשיו דיון 

 

 יכה.הבר: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

 . מיליון ש"ח 4.0אישור לקבלת הלוואה ע"ס . 8

 

. זה העמוד שחיכית לו, אדוארד. 23בעמוד  9אנחנו עוברים לסעיף    מר ניר ים:

 הוא הגיע. 

 

 . 23אתה כבר הצבעת על עמוד   מר אדוארד קוברסקי: 

 

 לפני שאנחנו מתחילים את הדיון, גדי רוצה להסביר את העניין.    מר ניר ים:

 

אני רוצה להסביר את נושא ההלוואה. כמובן שאם היתה הנהלה זה    גדי ירקוני: מר 

היה עובר, אבל גם פה, חבר'ה, לוחות הזמנים לוחצים, אני תיכף אגיד גם למה, ומי שהיה רואה אותי 
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 בימים האחרונים ליד כבי היה רואה איזה לחץ אינטנסיבי אני מפעיל עליה לקדם את הנושא הזה.  

הלוואות לוקחים כשאפשר וכדאי ולא תמיד כשצריך. אנחנו   –כור שני דברים: דבר ראשון צריכים לז

היום במועצה במצב שמבחינה תזרימית אנחנו מסוגלים להתנהל גם בלי ההלוואה הזאת. מצד שני,  

ההלוואה הזאת, בתנאים שהיום אנחנו מדברים עליה, מאד תעזור לנו בנושא הניהול היום יומי, וגם  

היות, היא לא תלחיץ אותנו תזרימית, היא תשחרר אותנו יותר בקלות לפרויקטים נוספים.  יכול ל

 ובעתיד, אם נהיה צריכים להיכנס לבעיה תזרימית, אם היינו אמורים, היא תעזור לנו מאד. 

אנחנו עוברים עם רואה החשבון שלנו כל פעם ומסתכלים מתי כדאי לקחת הלוואה ואיך כדאי, ואיך  

זאת הכי כדאית למועצה מבחינת החזר הלוואה. אחרי שעשינו איתו את החשיבה והיום  ההלוואה ה

התנאים הם מאד מאד טובים לקבל הלוואה, תיכף יפרטו לכם אותה, אנחנו בדעה שהיום על 

מיליון שקל, על מנת שיעזור לנו בטווח הנראה לעין הקרוב. מצד  4המועצה לקחת הלוואה של לפחות 

לדעת שהלוואה במועצה, בגלל זה היה קשר לפרויקט הקודם, הלוואה שהיום  שני, אתם צריכים 

המועצה לוקחת, צריכה גם להגיד מה היא הולכת להשקיע בה. אחרת משרד הפנים לא מאשר את  

ההלוואות. ובגלל זה לקחנו, אמרנו, נצבע חלק על הבריכה וחלק על הסולארי. התחלנו לחפש דברים 

ם להיות חדשים. זה מה שעשינו גם עד היום. בגלל זה אני מבקש לאשר  אחרים, אבל תמיד הם חייבי

את ההלוואה, וההלוואה הזאת, גם על הפרויקטים שאמרנו, אני אומר עוד פעם, זה לא חשוב, עדיף  

 לקחת את ההלוואות ולצבוע אותן לפרויקטים ולא לקחת מהכספים שיש למועצה. 

ת זה קצת בלחץ. אנחנו כבר רואים את הבנקים בגלל זה אנחנו עושים את זה היום, עושים א

מתחילים "לג'עג'ע" בכיסא ולשנות את התנאים של ההלוואות, אנחנו צריכים לעשות את זה מהר  

ונגיד כמה חבל,  2%או  1.5%-שלא נבכה אחרי זה שבגלל נוהל כזה או אחר ההלוואות קפצו לנו ב

 כבי. ובאמת יהיה חבל. 

 

אנחנו מבקשים, קודם כל, הכוונה  –לכולם. בעניין ההלוואה  ערב טוב  גב' כבי שקולניק: 

באמת, כמו שגדי הסביר לחזק את התזרים של המועצה. נכון לחודש אפריל התזרים שלנו בסדר 

גמור, אני חושבת שגם במאי זה יהיה, וביוני אני כבר מתחילה קצת להסס, כי אני לא יודעת מה יהיו 

או דחיות ארנונה, אם יהיו תקבולי משרדי הממשלה. ולכן,   התקנות ואם יהיו הנחות בארנונה,

מיליון שקל האלה, שיהיה לנו תזרים. כמובן   4-אנחנו מבקשים את הבשביל להבטיח את עצמנו, 
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מיליון שקל של קרנות מועצה, שזה גם יכול   2.5שצריך לייעד את זה למטרות. אז בסולארי זה מחליף 

מיליון  1.5מוחזר לקרנות. וכמו שבשיחה הקודמת על הבריכה, לחזק אותנו, כי הכסף יוכל להיות 

 לבריכה, שגם זה, לפי גם ההחלטות של המליאה ברגע זה, לא מיד ייצאו אלא זה עניין של תהליך. 

ההלוואה, אנחנו רוצים את אישור המליאה לקבל אותה, קיבלתי את זה כבר אחרי שנשלח החומר,  

ית מקסימום פריים, שדרך אגב, מי שראה אז הפריים ירד עכשיו  שנים, או בריב 15-או ל 12-אז או ל

.  3%, זו ירידה יפה, או פריים או מקסימום ריבית קבועה 1.6, זה 1.5, ריבית בנק ישראל פלוס 0.1-ל

, אבל אני לא אומרת את זה בביטחון מפני 2.41%אני יכולה להגיד שיש לי הצעה מבנק של ריבית של 

ט עכשיו שאני לא יודעת אם יוכלו לתת לי את זה. אבל מה שאני מבקשת  שהשוק הוא כל כך לא שק

ריבית קבועה או פריים בלי פלוס ובלי מינוס. אלה תנאי   3%ברגע זה מהמליאה, זה מקסימום 

ההלוואה. וזהו, אני חושבת שאמרתי את הכול. כמובן שההחזר של ההלוואה יהיה מתוך התקציב  

כל ההסברים שלנו לגבי הלוואות והקשר שלהן למענק האיזון,  הרגיל של המועצה. ומי שזוכר את

 יכול גם להבין למה אנחנו בעצם לא נפסיד בסופו של דבר מהמהלך הזה.  

 

מיליון, שהוצגה על  4חברים, מי רוצה להתייחס ללקיחת ההלוואה,    מר ניר ים:

 ידי גדי וכבי? יש התייחסויות? אלי אהרון ביקש. איפה אלי אהרון? 

 

 אמיר ביקש לדבר.    ' דינה אדמון אדרי: גב

 

אלי, אתה כל פעם משנה את המקום שלך, זה לא יתכן ככה. לפחות    מר ניר ים:

 שומעים אותך. דבר איתנו. 

 
 לא, לא, לא רציתי להתייחס.    מר אלי אהרון: 

 

או קיי, אם אלי לא רוצה לדבר, מישהו אחר רוצה לדבר? לא. אף אחד     מר ניר ים:

 מן, אז עזבו. אמיר, אתה רוצה לדבר? לא מס

 
רק אני אגיד באמת אמירה קצרה. יש פה אנשים שהרבה יותר מבינים    מר אמיר פלג:
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ממני בכלכלה, בטח בכספים, ניר, גדי, דובי ורבים אחרים, כבי. אני קצת מתקשה להבין ואין לי פה  

איתנות פיננסית ועל הוצאות   איזו תובנה מרחיקת לכת, אז אני מתקשה להבין איך אפשר לדבר על

כשבאמת, כל העולם הפיננסי כרגע בפני קריסה מטורפת. אנחנו נכנסים לגרעונות של, אני במיליונים, 

מניח בישראל רק עשרות אם לא יותר מיליארדי שקלים, אז לי זה נראה קצת מוזר. אבל יכול להיות  

 לוואה. שזה פשוט חוסר הבנה, אז אני לא יודע אם זה הזמן לקחת ה

 

 בדיוק בגלל זה אנחנו לוקחים את ההלוואה. בדיוק, זה הנימוק.   גב' כבי שקולניק: 

 

 את יכולה להסביר, כבי, את האמירה?   מר אמיר פלג:

 

-אני אגיד לך עוד פעם, שבדיוק בגלל שאני לא יודעת מה יקרה ביוני  גב' כבי שקולניק: 

, אם הכול מתמוטט אז אולי לא צריך להחזיר. אני  יולי, אני לוקחת את ההלוואה. ברגע שהכסף אצלי

 לא יודעת להגיד לך ברגע זה. אבל קודם כל, שיהיה לי תזרים, שיהיה לנו תזרים.

 
או קיי, חברים, אנחנו ברשותכם ניגשים להצבעה. אנחנו ניגשים    מר ניר ים:

 מיליון שקל. אלי, אתה בכל זאת רוצה לדבר?  4להצבעה על לקיחת 

 
 לא, אני כבר מצביע שעתיים.   הרון: מר אלי א

 

 ZOOM-הרסתם אותי, חבר'ה, אני לא עושה מליאות ככה יותר ב   מר ניר ים:

שנים בריבית פריים? בבקשה, להרים את היד.  15או  12-מיליון שקל הלוואה ל 4הזה. מי בעד לקחת 

יש לנו מתנגד אחד וכל   . תודה. מי נגד? אני לא רואה מתנגדים. יש פה מישהו אחד, אדוארד. אז15

 השאר בעד. ההחלטה התקבלה, תודה, לגבי קבלת ההלוואה.

 

 מיליון ₪. 4: הוחלט ברוב קולות לאשר קבלת הלוואה ע"ס החלטה
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 . אש"ח למטרות מיגון 200אישרור להוצאת . 9

 

נשארנו עם הסעיף האחרון על סדר היום, שחולק לכמה סעיפי משנה.     מר ניר ים:

 טן להראות? יש לנו שקף ק

 

כן. לאור הבקשה שקיבלנו רק היום, הכנו שקף, תמרה תנסה להעלות    גב' כבי שקולניק: 

, אלכוג'ל,  הלהיגיינשקל לנושאים שקשורים  50,000-אפשר לראות שעד היום הוצאנו כאותו. 

 מגבונים, כפפות ומסכות, חליפות לאנשים שמחלקים מזון לנצרכים אצלנו, ודברים מהסוג הזה. אחר 

שקל שחילקנו כערכות לילדים ולמבוגרים, יש פה גם לילדים משהו כמו   47,000כך יש פה בערך 

מחשבים בשביל לאפשר לאנשים עבודה מרחוק. מחשב   4שקל וגם למבוגרים. אחרי כן, קנינו  30,000

מחשבים הלכו למוקד, במקרה   2אחד אני קיבלתי, עד היום לא היה לי מחשב נייד מהמועצה. 

ו לעבוד מרחוק, ועוד מחשב אחד לעובד חדש שלנו במחשוב, שבמשך הזמן תכירו אותו, שיצטרכ

והמטענים   ZOOM-קוראים לו יודן. קנינו פה גם מטענים, כי אנחנו יושבים פה שעות ומדברים ב

שקל. כמובן שאם   75,000בורחים לנו. ואנחנו משאירים עוד בלתי צפוי, אנחנו מבקשים משהו כמו 

ך לא נוציא את זה. לא יוצאת היום הוצאה במועצה בלי אישור שלי, או בדרך כלל גם של  לא יהיה צור

גדי או של ניר. אנחנו מאד מקפידים על זה. ניסינו גם לחסוך בהרבה מקומות. ואנחנו מבקשים את  

אישור או אישרור המליאה להוצאות האלה וגם לסכום שעדיין לא יצא, במקרה, אי אפשר לדעת  

 האלה. אחר כך,   200,000-עוד נהיה בסרט הזה. אז זה ה כמה חודשים

 

אפשר בא בנפרד.  200לא, לא, נגמור באלה, כל אחד לחוד. אצלנו כל    מר ניר ים:

להוריד את השקף, להחזיר את הפנים של כולם. תודה, תמרה. מישהו יש לו משהו להעיר על הוצאות  

מי בעד לאשרר   –ון בטון. אין. אנחנו עוברים להצבעה , לא מיגיהיגיינהמיגון? הפעם מיגון, נקרא לזה 

שקל? אני לא   200,000-שקל האלה, שחלקם יצאו וחלקם אולי ייצאו? תודה. מי נגד ה  200,000-את ה

 . 9שקל הראשונים, שזה סעיף  200,000-רואה מתנגדים. אז אישרנו את ה
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 ן.  אש"ח למטרות מיגו 200: הוחלט ברוב קולות לאשרר הוצאת החלטה

  

 אש"ח עבור ערכות הפגה לישובים )קורונה(.   200. אישרור להוצאת 10

 

שקל. מי מסביר את זה, גדי?  200,000, עוד 10עכשיו אנחנו בסעיף    מר ניר ים:

 כבי? זה ערכות ההפגה שחילקנו לישובים.  

 

פה גם כן היינו צריכים לפעול קצת מהר, היתה פה חשיבות גדולה     מר גדי ירקוני: 

הרגשנו שיש צורך לדאוג להפגות  עזור לישובים עם ערכות הפעלה להפגות, כל אחד במקום שלו. ל

או שנוסעים או שעושים ביחד, כולנו יודעים  -וערכות לישובים, הפעם להבדיל מתמיד שזה הפגות ש

שזה הפגות שהיום כל אחד עושה בבית שלו. ואחרי שגם הישובים, חלקם החליטו לעשות את זה  

קבוצות   3קבוצות או  5-שקל ולחלק אותם ל 200,000-בדברים אחרים, החלטנו לקחת כ עצמאית

היה אמור לדבר עם ליאור, ואני אפילו  –בסוף של גודל הישובים, ולבקש גם מישוב שיכול, מי שלא 

  25%, ביקשנו מכל ישוב להוסיף עוד 25%לא יודע אם מישהו דיבר או לא, מי שלא יכול להוסיף 

זה הפגות מעניינות בישובים כראות עיניהם, בהתייעצות איתנו אם הם רוצים. הם כמובן   ולעשות עם

היו צריכים לקבל אישור מאיתנו. אני יודע שהישובים מאד שמחו לסכום הזה, חלקם כבר ביצעו, 

חלקם מבצעים. אני לא יודע אם יהיו צריכים עוד סכום כזה, אבל בהחלט הסכום הזה, חשבנו שהוא  

את לפני הפסח, גם להרגשה, גם למודעות בהתחלה, לפני שבוע כבר היה לחץ מאד גדול וזה  חשוב לצ

 , נכון? צודק? או קיי. 6,500עד  4,500הסכום שהחלטנו עליו לחלק. יש ישובים שקיבלו 

 

או קיי, הסעיף הוסבר. הישובים, אגב, היו אסירי תודה למבצע הזה     מר ניר ים:

שקל שהלכו להפגות  200,000חברתיים. מי בעד לאשרר את אותם שאורגן על ידי השירותים ה

לישובים? מישהו רוצה להגיד משהו על הסעיף הזה לפני שאנחנו ניגשים להצבעה? או קיי, מי בעד  

 שקל האלה שיצאו לישובים?  200,000-לאשרר את ה
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 מזל ביקשה לדבר, ניר.    גב' כבי שקולניק: 

 

 ? מזל, את רוצה לדבר   מר ניר ים:

 

יצאו לקרן ערבות הדדית,   100,000אני רוצה להבין, לא כל כך הבנתי.    גב' מזל ערוסי:

 לערכות הפגה, ומה זה למיגון? מה מיגון? כבי, אולי את תסבירי לי.   200

 

 בסדר, אני אסביר, אני אסביר.    מר ניר ים:

 

 אנחנו כבר עייפים.     גב' מזל ערוסי:

 

ילו להחזיק מעמד עוד כמה דקות. המיגון, אולי שם לא בואו ננסה כא   מר ניר ים:

ג'ל, כפפות,   –מתאים, אבל מדובר על התמגנות בפני הקורונה. כל אותם אמצעים שהמועצה רכשה 

 מסכות, כל מה שלא יהיה, כל הציוד שאנחנו נדרשים אליו,

 
ם אז תשנו את זה, כי המיגון, אני חשבתי מיגוניות חדשות את  גב'  מזל ערוסי:

 מביאים.

 
או קיי, בסדר. אבל זה מיגון לעניין הקורונה. כמובן שיש צוותים, אני    מר ניר ים:

סתם עכשיו מוסיף, צוותים של המועצה שכל הזמן מסתובבים בתוך הישובים, מחלקים מזון, עושים 

 דברים. יש גם לפעמים דברים שהישובים צריכים. בקיצור, אלה כל האמצעים האלה. חלק מהסכום

אישרנו   –שקל  200,000שמנו בצד, אולי נידרש להם בעתיד. אספנו קופה של  75ומשהו.  120יצא, 

שקל שיצאו על ערכות הפגה, בממוצע כל ישוב  200,000-עכשיו אנחנו מדברים על לאשר את האותה. 

ר  שקל בצורה של ערכות שפוזרו למשפחות התושבים, כל ישוב ניתנה לו האפשרות לבחו 5,000קיבל 

איזו ערכה הוא רוצה, איזה סוג של פעילות מתאים לו להעביר בישוב, והלכנו עם הרצונות של  

שקל לישוב, זה כבר  5,000הישובים. אנחנו כמובן הגבלנו את הסכום, כמו שאני אומר, סדר גודל של 

  קרה. מי בעד לאשרר את אותה הוצאה, לאשרר אותה בדיעבד? בבקשה, להרים את היד. תודה רבה.
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שקל האלה אושרו.   200,000-שקל. אני לא רואה מתנגדים. אז גם ה 200,000-. מי נגד לאשרר את ה15

 תודה רבה. 

 
 אש"ח עבור ערכות הפגנה לישובים )קורונה(. 200: הוחלט ברוב קולות לאשרר הוצאת החלטה

  

 )קורונה(.  2020אש"ח לקרן ערבות הדדית פסח  100 אישור להעברת. 11

 

שקל ערבות הדדית. זה משהו שניתן   100,000נשארנו עם הסעיף של    מר ניר ים:

 לגדי להסביר.  

 

ועל הקרן בכלל. אנחנו ראינו וגם אנחנו רואים את זה במיוחד     מר גדי ירקוני: 

מהעבודה של הרווחה אצלנו, וגם אנחנו רואים שיש הרבה, אנחנו בתוך עמנו חיים, יש הרבה חבר'ה 

חל"ת, יש הרבה חבר'ה שנפגעים בתקופה הזאת מהעבודה, ויש -ר'ה שבשמפוטרים, יש הרבה חב

משפחות שיש להן הרבה מאד הוצאות. חלק ברוכות ילדים, חלק זה משפחות שיש להן צרכים  

מיוחדים, חלק זה כאלה שבעקבות זה יהיו להם צרכים מיוחדים. אני מזכיר לכולנו שיש לנו קרן  

פלת שם ודואגת שמשם הם יקבלו. אנחנו צופים שתהיה חרוב, ששם יש משהו אחר, שהרווחה מט

קבוצה חדשה, אנחנו מקווים שאנחנו טועים, קבוצה חדשה לגמרי שיהיו צריכים את העזרה של 

מישהו בבעיות שהם יהיו. אנחנו לא חושבים שאנחנו מסוגלים לפתור את כל הבעיות, אבל אנחנו 

התושבים ושל המועצה לתושבים שלה, שברגע  חושבים שחשוב מאד שתהיה קרן, בערבות הדדית של 

שיהיו משפחות שיהיו נזקקות, אנחנו נדע עליהן, ותיכף אני אגיד לכם איך נדע עליהן, יהיה לנו סכום 

שנוכל לעזור להם. פתחנו את זה דרך העמותה, כמובן זה לא במועצה. יש בעמותה גם, עכשיו אנחנו  

א הגיעו הנה? את הקריטריונים לא נביא הנה. אבל יש  בונים את הקריטריונים, הקריטריונים עוד ל

קריטריונים שליאורה יחד עם הדס, ליאורה זו מנהלת מחלקת השירותים החברתיים, הדס היא  

הסגנית שלה, בונים יחד איתנו. אבל הן מנהלות איזה קריטריונים יהיו לסיפור הזה, לכל אחד ואחד  

ת לשם. לאחר מכן, זה ייכנס לעמותה. בעמותה כבר יש בשביל להיכנס לשם, ואיזה סכומים יוכלו לת

ועדה שבודקת אחרי המלצה של השירותים החברתיים, ועדה שבודקת ומאשרת אחרי זה   -כאלה ש
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את כל הוצאת הכסף מהעמותה הזאת, ובטח גם מהקרן הזאת שאנחנו עושים. בוועדה הזאת יושבת 

 ה יושבת ונראה חבר נוסף, אולי נוסיף עוד מישהו.  כבי, יושבת יו"ר העמותה היום זה דני וילר, ליאור

אנחנו, כמו שאתם יודעים, פתחנו כבר דרך האינטרנט מקום שבו כל אחד ואחד מאיתנו יכול לתרום  

אם הוא רוצה. אני יכול להגיד שמנהלי המועצה גם כן תרמו את השי לחג שלהם לנושא הזה, חוץ מה. 

שקל כאמירה שלנו לעזרה ההדדית בין אחד  100,000שם  ואנחנו חשובים שחשוב שגם המועצה תשים

 לאחד. 

שקל כבר, והיא נפתחה רק   30,000עד היום בצהריים היו לה -אני מאד מקווה שהקרן הזאת, שנכון ל

ביום ששי אחר הצהריים, תצליח ליצור את החבות ההדדית ואת ההתלכדות בין אחד לשני, שמאד 

המליאה לאשר את הסכום. כמובן שאם אתם לא תאשרו,   חשוב לנו באשכול. אני מבקש מחברי

הוא יינתן לעמותה דרך התמיכות כנראה, בגלל   -הסכום הזה לא יינתן לעמותה. ואם אתם תאשרו 

 ששם זו האפשרות היחידה שלנו להעביר את הסכום הזה לקרן. זהו.  

 

העברת  מישהו רוצה לדבר? אם לא, אז ניגש להצבעה. מי בעד   גב' כבי שקולניק: 

 –בעד. יש מתנגדים? או קיי, אם אין מתנגדים  19שקל לעמותה? תמרה, תעזרי לי לספור?  100,000

 זה אושר. 

 
 )קורונה(.   2020אש"ח לקרן ערבות הדדית פסח  100: הוחלט ברוב קולות לאשר העברת החלטה

 

 נה(.. אישור למתן הנחות בארנונה לעסקים, כפי שנונחה ע"י משרדי הממשלה )קורו12

 

סעיפים שהם למעשה כאילו איזה מתן אישור להנהלת   2יש לנו עוד   גב' כבי שקולניק: 

המועצה, לבעלי התפקידים במועצה, לפעול על פי מה שאנחנו נונחה ממשרדי הממשלה, משרד  

חודשים של פטור. עדיין  3-הנחה ו 25%האוצר, משרד הפנים. כולם יודעים שיש הצעה לתת לעסקים 

, אז עדיין אי אפשר לקבל על זה, אנחנו לא יודעים את זה בוודאות, אבל אני מבקשת אין תקנות

אישור עקרוני לפעול על פי הנחיות משרדי הממשלה. אני יודעת שזה אולי נשמע מצחיק, אבל זאת 

הדרישה בסופו של דבר, הם דורשים שזה יעבור גם את אישור המליאה, כאשר על הארנונה לעסקים  
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אני  –שיהיה שיפוי בסופו של דבר לרשויות, על מה שהם יתנו לעסקים. אם יש שאלות  מדובר על זה

 אז נצביע.  –מוכנה לענות. ואם לא 

 
 על ההנחה בארנונה את לא צריכה אישור מיוחד?    מר גדי ירקוני: 

 

 רגע, חכה, זה השניה. מי בעד? יש מתנגדים?    גב' כבי שקולניק: 

 

 ם.  אין מתנגדי   גב' תמרה כהן: 

 

: הוחלט ברוב קולות לאשר מתן הנחות בארנונה לעסקים, כפי שנונחה ע"י משרדי החלטה

 הממשלה )קורונה(. 

 

 . אישור למתן דחיה של תשלומי ארנונה לעסקים, כפי שנונחה ע"י משרדי הממשלה )קורונה(. 13

 

קים הסעיף האחרון זה מתן דחיה של תשלומי ארנונה. בשלב הזה לעס  גב' כבי שקולניק: 

במאי. אני לא יודעת אם יאריכו את זה או שבכלל יתנו פטור כמו שאמרנו קודם או מה   1-זה עד ה

בדיוק יהיו התקנות, אבל גם זה, אנחנו צריכים לקבל אישור במליאה, המליאה צריכה לאשר את זה.  

ונה כפי  אז אם אין שאלות, ניגש להצבעה. יש שאלות? אין. מי בעד לאשר מתן דחיה של תשלומי ארנ

בעד. יש מתנגדים? אין מתנגדים. אז הוחלט ברוב  19שנונחה על ידי משרדי הממשלה? מי בעד? 

 קולות.

 
ארנונה לעסקים, כפי שנונחה ע"י   : הוחלט ברוב קולות לאשר מתן דחיה של תשלומיהחלטה

 משרדי הממשלה )קורונה(.

 

ה רבה. רגע, גדי רוצה אני רוצה בשם ניר ובשם כולנו להגיד תוד  גב' כבי שקולניק: 

 לסיים. 
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אני רוצה להגיד לכולם בהזדמנות זאת, באמת לחברי המליאה, חג    מר גדי ירקוני: 

שירים. חג שמח, חג כשר, שונה מתמיד, אבל חג עם   –שמח. אין לי כוסית, מי שיש לו כוס בבית 

ורונה, ואני הרבה שמחה בלב ושנעבור את החג הזה ונעבור את המשימה הזאת שקוראים לה ק

יהיו לנו  משוכנע שנעבור את זה, ואני מאד מקווה שנהיה אחרי זה קהילה הרבה יותר מלוכדת. 

אתגרים אדירים בשלב הזה עוד של הקורונה. אנחנו גם מתחילים לחשוב על היום שאחרי, אנחנו לא  

ה משותפת  יודעים מתי הוא יהיה, גם הוא לא יהיה פשוט. אבל אני בטוח שבעזרה משותפת ובעבוד

 של כולנו, אנחנו נצליח לעשות את זה.

סעו בזהירות ותחזרו בזהירות, אז   –אז כולם לחיים, והפעם אני לצערי הרב לא יכול להגיד לכולם 

 תישארו בבתיכם ותעשו את החג המצומצם הזה כמה שיותר שמח. תודה רבה. 

 

 __________________ 
 גדי ירקוני

 המועצהיו"ר 

__________________ 
 ניר ים

 המועצה מנכ"ל
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 ריכוז החלטות
 

 
 .  ZOOM-על קיום ישיבת המליאה ב. אישור 3

 

 .ZOOM-: הוחלט ברוב קולות לאשר את קיום ישיבת המליאה בהחלטה

 

 . 12#2019. אישור פרוטוקול מליאה מס' 4

 

 . 23/2/20מיום  2#2020: הוחלט ברוב קולות לאשר פרוטוקול מליאה מס' החלטה

  

 . ישור תב"ריםא. 7

 

 הקמת מבנה דת.  – 1235: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 בית הזיכרון והמורשת.  –  1237: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

 בית הזיכרון והמורשת )מרכז מתנדבים(.  –  1014: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

הגדלה של משרד   –יחידות דיור  34-תשתיות ל – 593: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 השיכון. 

 

 יחידות דיור בשדה ניצן. 45-תשתיות ל  – 443: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

 נחלות.  4-סבסוד לתשתיות ל –יתד  –  1168: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה
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 ה חדשנות רב תכליתי. מבנ –  1107: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

 עוז.-תב"רים להקמת גני ילדים בניר –  1027: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

 תב"רים להקמת גני ילדים בישע.  – 611: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

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

 

 . ש"חמיליון  4.0אישור לקבלת הלוואה ע"ס . 8

 

 מיליון ₪. 4: הוחלט ברוב קולות לאשר קבלת הלוואה ע"ס החלטה

 

 . אש"ח למטרות מיגון 200אישרור להוצאת . 9

 

 אש"ח למטרות מיגון.   200: הוחלט ברוב קולות לאשרר הוצאת החלטה

  

 אש"ח עבור ערכות הפגה לישובים )קורונה(.   200. אישרור להוצאת 10

 

 אש"ח עבור ערכות הפגנה לישובים )קורונה(. 200רר הוצאת : הוחלט ברוב קולות לאשהחלטה

  

 )קורונה(.  2020אש"ח לקרן ערבות הדדית פסח  100 אישור להעברת. 11

 

 )קורונה(.   2020אש"ח לקרן ערבות הדדית פסח  100: הוחלט ברוב קולות לאשר העברת החלטה
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 די הממשלה )קורונה(.. אישור למתן הנחות בארנונה לעסקים, כפי שנונחה ע"י משר12

 

: הוחלט ברוב קולות לאשר מתן הנחות בארנונה לעסקים, כפי שנונחה ע"י משרדי החלטה

 הממשלה )קורונה(. 

 

 . אישור למתן דחיה של תשלומי ארנונה לעסקים, כפי שנונחה ע"י משרדי הממשלה )קורונה(. 13

 

סקים, כפי שנונחה ע"י  ארנונה לע : הוחלט ברוב קולות לאשר מתן דחיה של תשלומיהחלטה

 משרדי הממשלה )קורונה(.

 

 

 

 

 


