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   מר גדי ירקוני:

צה לאחל בשם ני חושב, אני רול, המידע הכי חשוב, אקודם כ, אבל שלום, ערב טוב. אני רוצה לתת מידע

כולנו החלמה מהירה למאיר. מאיר עבר אתמול את ניתוח המעקפים, ארבעה מעקפים, כנראה שהוא היה 

סתום מאוד, אבל הצליח להגיע מפריז, הביאו אותו הנה אחרי ההתקף, והיום מדיווח שקיבלתי, הוא 

 כבר, ובהחלט רואים התקדמות טובה.שירים ק מהמכמרגיש טוב, הורידו לו חל

יכול להגיד מפה, שלפחות לפני הניתוח, ולא קיבלתי שום שדר אחר, גם אני לא הייתי שם, המשפחה  אני

מבקשת, בינתיים, שלא יבואו לבקר אותו ולא יגיעו לבית החולים. כל הקשר אפשר לעשות דרך הבנים 

הניתוח הזה ושב שגם בשם כולנו, שבאמת, יעבור את אני ח עושה. והבנות, הם עונים וזה גם הקשר שאני

כמה שיותר בקלות, יתאושש ויחזור אלינו ויש הרבה חיים אחרי ניתוח מעקפים, אז שיהיו לו עוד חיים 

 ארוכים ותודה.

 

 מידע .1

 

וקצת לדברים של היומיום, אני חייב להגיד שאני התאכזבתי מהנושא,    מר גדי ירקוני:

על אף שאמרתי לכם שהצלחנו להגיע להסכם יותר נכון במועצת המים ביום חמישי,  המים, ברשות הייתי

עם ראש הרשות, עם גיורא, ההסכם שם, גם אותו לא הייתי מבסוט ממנו, וחשבתי שאנחנו לא צריכים 

 מיידי, ואחרי זה במקפצות, 1.30-להגיע לכזה הסכם. אנחנו הסכמנו לעליית מחיר של קצת פחות מ

 בשלוש שנים. 1.40בע, להגיע עד יותר נכון, ואחרי זה במקפצות של ש₪  1.28, סליחה

במועצת המים, גם אמרתי, שלפי דעתי הם לא צריכים בכלל להעלות את המחיר, בטח שלא לעוטף עזה 

במצב הזה. תזכרו שביום חמישי עוד גם היו פה אזעקות. נציגת האוצר לא התרשמה מאוד מדבריי, 

. את המחיר עוד קצת, וגם את המדרגותהחלטה יותר חמורה, שמחליטים להעלות  קיבלו הודעה,והוציאו 

רק המובחנים בשמונה אגורות, ואנחנו ביקשנו שידחו, ויתנו לנו זמן להביא כסף מהאוצר, להשקעות ואז 

ת , וועדמחיר השפדן יהיה אחר לגמרי. גם את זה הם קיצרו לנו. אנחנו נפגשים, עוד פעם, מועצת הנגב

אז אני לפחות אגיד שאנחנו צריכים להוציא מכתב חמור  תיפגש ביום ראשון לישיבה בנושא הזה, הנגב

 ונזעם, גם לגיורא, גם לראש הממשלה וגם לכולם. 

אני לא רוצה להגיד שמחר נצא לרחובות בגלל שאני יודע שלהוציא אותנו לרחובות, זה כמעט בלתי 
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  אפשרי.

 

ר למים שפירים מצורכי שפדן, ונעבונגיד שאנחנו לא אם גבי, מה ל  גב' רונית בן רומנו:

 בחקלאות, מה יעשו עם המים? 

 

 את לא יכולה, בגלל שזו אותה צנרת. הם מכניסים את מה שהם רוצים,    מר גדי ירקוני:

 

 אנחנו לא יכולים? זה כמעט אותו מחיר.   גב' רונית בן רומנו:

 

 ים ואת צורכת מה שאת רוצה. וצשהם ר סים מהלא, הם מכני   מר גדי ירקוני:

 

 אי אפשר?   ונית בן רומנו:גב' ר

 

המחיר הוא לא, אנחנו צריכים לזכור שההשקעות הן כן, יש פה, אנחנו    מר גדי ירקוני:

מדברים על גידול מאוד גדול של כמויות מים, תוך כדי, בעשור הקרוב. אבל מצד שני, אני עדיין מתעקש 

מחיר המים, זה לא נכון שהוא יהיה ב שכל נושא ההשקעות, לא צריך להיות בני חושפה, א לחזור על זה

במחיר המים. אנחנו ננסה להכניסה את זה לקווי היסוד לממשלה הבאה, שאנחנו עובדים על זה. לא יודע 

 אם נצליח, אבל לפחות זו אחת המלחמות, בתור חקלאים, אני חושב, שזה מאוד מאוד משמעותי.

מגידול. זו העלייה, לפעמים שאומר ₪  500או  לגידול,₪  2000וקחים פה מהרווח, לפעמים, ל יוו שהתחשב

משמעותי מאוד לגידולים אצלנו. ואני חושב, עוד פעם, מלחמה ₪  300מה זה אומר העלייה הזאת, או 

אני בהחלט שלא צריך להפסיק איתה, תרתי משמע ואנחנו נמשיך. רוצה להודות, גם, שלא מצליחים ופה 

המדינה מתייחסת אלינו, אבל אני מקווה שאחרי הבחירות אה אי הצלחה פה וחבל. חבל מאוד שככה רו

 נוכל עוד לטפל בזה. 

 ועל מה שקורה פה עם המשאיות והאכיפה. משאיות משני הצדדים. 232ביקשו ממני קצת מידע על כביש 

למה יש את האכיפה הזאת, זה  –א' ונים: ונגיד קודם, שאליי מגיעות הרבה מאוד תלונות משני הכיו

פה לחלק מהעסקים, מפריע עד גם הוצאות כספיות לא מבוטלות, ואנחנו צריכים להיות  מפריע מאוד
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 ערים לזה. מצד שני, מגיעים אליי גם אנשים שרואים משאיות שנוסעות בשעות שאסור. 

עות האלה, ראה שעשה נסע בשומי ש אני חייב להגיד שגם היום וגם בשבוע האחרון, המשטרה, מי שראה

פה, וזה כן מבהיל את הנהגים והמשאיות. אנחנו רואים גם הרבה משאיות שעומדות פה מבצעים של אכי

בצידי הכבישים. עוד מעט נגמר, שלושה חודשי ניסיון, ונהיה צריכים לראות איפה זה עובר. הסוגיה 

ברדיו, אני כל פעם מזכיר את  ע אותיה ששומהזאת היא מאוד בעייתית. מצד שני, אנחנו לוחצים, ומ

לא שזה בינתיים עוזר, אבל אני מקווה מאוד שזה יעזור, אנחנו ממשיכים לעבוד. אתם רואים, עד הכביש, 

נר יצחק, אני מקווה שיאריכו את זה, וגם אנחנו ממשיכים ללחוץ על נושא רמזור פה בכניסה לבתי הספר, 

להסתובב פה, פה חמישים אוטובוסים, שיהיו צריכים  , יהיוספטמברשאנחנו צריכים לזכור שעוד מעט, 

ואני מאוד מקווה שאנחנו, גם את הרמזור הזה, נצליח להביא מתישהו. על אף שיש היום התנגדות לבנות 

 את הרמזור הזה. 

 

 מטעם מי?    גב' דנה אדמון:

 

 מטעם האוצר ומשרד התחבורה, לא רוצים.    מר גדי ירקוני:

 

 ומה הפתרון שלהם לזה?    ן:ה אדמוגב' דנ

 

 פתרון?    :מר גדי ירקוני

 

 לעומס שהולך להיות שם?    גב' דנה אדמון:

 

 מה לא, שיישאר ככה. הם לא מביאים פתרון, הם מביאים    מר גדי ירקוני:

 

 היה אישור של...   גב' רונית בן רומנו:

 

 היה אישור לרמזור והם חזרו בהם.    מר גדי ירקוני:
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 מבחינתם זה לא... ומה שיהיה פה עם האוטובוסים?    אדמון:דנה גב' 

 

 הם לא יכולים לעשות את זה.     דוברת:

 

 העיקר בצומת גילת שמו שני רמזורים.     דובר:

 

 בדיוק, זה רק עניין של לחץ, נכון.      דוברת:

 

נלחץ,  אנחנו שיעשו.כיכר הם לא מוכנים. עזבו, מה לעשות, זה העיקר    מר גדי ירקוני:

ו משהו שכן נוכל להוציא את האנשים. אני רוצה להגיד עוד משהו, בנושא יכול להיות שזה כן יהיה איזשה

של ההסלמה האחרונה. יש כל מיני פניות של הציבור הרחב, על כל מיני פעילויות כאלה ואחרות, להוציא 

בהסכמת המועצה, ואנחנו נעשה י, גם פיראט בתי ספר, לחסום כבישים. אנחנו לא נותנים לזה להיות דבר

רק אחרי שיקול דעת גדול, לראות שיש בו גם תובנות נכונות, ולא סתם להוציא ציבור כזה או כל דבר, 

אבל כן נעשה שיתוף פעולה ודיבור עם כל מי שחושבים שהם  החוצה לכבישים. לא תמיד זה נכון.אחר 

ולא ואנחנו נראה איך עושים את זה מסודר, יתנו, לדבר איכולים, ויש כאלה שהתאגדו ורוצים לבוא ו

נעשה את זה באיזשהו שלוף כזה, אלא חשיבה מסודרת. וגם כשנרצה לעשות את זה, נעשה את זה, כמובן, 

  עם רישיונות וכל מה שצריך.

 

 לא גדי... חסר להשאיר את הילדים בבית? ... וזהו, מה לסכן?   :קוברסקי אדוארד

 

 זה יפחיד?  ת מיא   י:מר גדי ירקונ

 

 נה זה יפחיד. חצי מדי  :קוברסקי אדוארד

 

 , 1.9-ולא ב 1.9-יכול מאוד להיות. אם, אז כדאי לעשות את זה לפני ה   מר גדי ירקוני:
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 שיהיה פה הרמזור.  1.9לא, עד   :קוברסקי אדוארד

 

 נכון.    מר גדי ירקוני:

 

ופש וזהו, ויהיה ם בבית שבוע ח. ילדיהכביש וזהו. מה, צריך לסגור את  :קוברסקי אדוארד

 יותר מהר. פתרון 

 

  יכול מאוד להיות, אנחנו נחשוב גם על הפתרונות האלה.    מר גדי ירקוני:

 

 יחס, זה יחס.    :רוני קיסיןגב' 

 

אני לא פסלתי את זה. אני אומר שאנחנו נחשוב גם על הדברים האלה. אני    מר גדי ירקוני:

אוד מעריך שאת הכיוון של, אתם יבור צריך לדעת ולהעביר אחורה, אני מו, שהצוד משהרוצה להגיד ע

יודעים, של התקציר המוקדם שאנחנו מנסים לקדם כבר מדצמבר, ולא שיהיה ברגע האחרון, אז מצד 

אחד, שר האוצר אתמול אמר ברדיו, אחרי שדיברתי, שיש כסף, מצד שני הכסף עוד לא עבר. אנחנו מאוד 

 ה, ויש לנו תמיכה של משרד הביטחון גם. בוע זה ייסגר. יש לנו תמיכה מהצבא לזסוף השם שעד מקווי

 

  על מה אנחנו מדברים?  :סילביה גריןגב' 

 

 5-3אנחנו מדברים, שכל היישובים שיש להם חיטה, בסדר גודל של בין    מר גדי ירקוני:

היה שחת, לפי התאריך, על מנת כבר י חת, זהקילומטרים צמודה לגדר, אנחנו נוריד אותה לתחמיץ או לש

ה מה לשרוף. זה חבל שהמדינה לא מקדמת את זה מהר, אבל אני מאוד מקווה שגם אם נקדם שלא יהי

  את זה בשבוע הבא, ותהיה הבטחה, אנחנו עובדים על מאה שקל לדונם, שכל אחד יקבל. 

 

 זו לא כניעה? זו לא כניעה מראש?   :מר ידידיה הוכמן
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 זו לא כניעה.  למה כניעה? להיפך. תתכונן, תמנע ו   י:רקונדי יג מר

 

 ע'? -לא, קנייה, כניעה ב   גב' דנה אדמון:

 

 ק', -לא, קנייה ב    דוברת:

 

 לקנות, לקנות,   גב' דנה אדמון:

 

אני הבנתי אותו, לא קנייה. אני מבין את הטיפוס, אני את הטיפוס מכיר.     מר גדי ירקוני:

 כיר משהו בעיניים? נים, מם בצנחהוא לוח

 

 כדור בראש, אז, אני בדיוק חזרתי מראיון עם בנט באוטו, אז הוא אמר,    גב' דנה אדמון:

 

אני לא חושב. אני חושב שזה הפוך, אני חושב שזה חשוב שנתכונן ונדע    מר גדי ירקוני:

נוע את האפשרות זה למ להיפך,איפה אנחנו חיים. וזה שאנחנו מורידים את זה לשחת, או תחמיץ, זה 

 לתת להם.  

 

 לא ישלמו על זה, זה בסדר. כוויתים, הקטריםכל עוד ה   :אלוןדודי מר 

 

בואו נעזוב רגע מי משלם, מי שמשלם זו ממשלת ישראל. זה כסף, חבר'ה,    מר גדי ירקוני:

יסגר, שזה י ה מאודאני מקוו₪. שישה מיליון ₪, זה כסף קטן מה שאנחנו רוצים, זה ארבעה מיליון 

 ם יגידו כמה חבל. ושאם לא, יהיה לך אחרי זה, כול

 אני רוצה להגיד דבר אחרון שיש לנו היום, ואני מבסוט לראות פה את כל חברי המליאה, וגם אורחים,

אני חושב שזה נותן נופך חשוב מאוד למליאה. אני אשמח לראות פה עוד נציגי ציבור, סתם, שבאים. וגם 

י אשמח דווקא שתביאו נציגי ציבור, זה כמו שאני... אתם דווקא, חברי המליאה, אנה. המליא אתם, חברי
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 בהחלט טוב. אוקיי, 

 

אני אשמח, רק לפני שתמשיך, ראשית, הפרק של המידע בתחילת הישיבה,    מר נועם גל:

 להכניסאפשר, ואני מברך על זה וזה מצוין. מה שאני מבקש, אם לפחות אותי זה מחבר לנעשה במועצה, 

סטאטוס של נושאים שקיבלת בישיבה הקודמת. למשל, בישיבה ת האת זה לסדר בישיבה הבאה, לעדכן א

הקודמת, נגעת בשלושה נושאים עיקריים, התייחסת כרגע לשניים, לכביש ולמים. לנושא הסמים 

וס הסטאט דעת מהוהאלכוהול בבית ספר לא נגעת, וזה לא פחות מעניין, אני מניח, את חברי המליאה, ל

 של הדברים האלה. 

 

טוב שאתה זוכר, מכיוון שאני לא זכרתי. אז אני יכול להגיד, גם אבי  –א'    מר גדי ירקוני:

  איפה ישבה?פה, ואבי, בכלל יושב ראש ה... 

 

  מולך.   גב' שני הפטל:

 

שכן להגיד מולי. חיפשתי אותך בצד. אני רגיל שאת יושבת שם. אני חייב    מר גדי ירקוני:

 יד על זה כמה פרטים? אבי או את? בדים על זה, יש וועדה. אתם רוצים להגעו

 

נפגשנו עם הרשות למלחמה בסמים השבוע. מנהל מחוז דרום הגיע, על כל    גב' שני הפטל:

התוכנית. הוא נפגש, יש וועדה שהיא קצת יותר מצומצמת, שנפגשנו איתה ושמענו ממנו, בעצם, מה הוא 

להוציא מכרז, לחפש בן אדם שינהל את  זה מכרז,אני אגיד שהדבר הכי משמעותי ניות. ה התוכהציע, מ

התוכנית הזאת, וברגע שנמצא את הבן אדם, בעצם הרשות תיתן את הכספים, מול מאצ'ינג של המועצה, 

קרן ואז אנחנו, בעצם, נתחיל תוכנית רחבה ונתחיל להרגיש את זה. אבל זה כבר קורה, כאילו, יש את 

מתחילות להריץ את כל התוכנית כבר, של הורים,  שהן בעצם היא עו"סית להבה ורכזת להבהילה, שוה

 סדנאות ביישובים. אני מאמינה שברגע שנמצא, כאילו, מנהל לתוכנית, אז הדברים יהיו, 

 

 המכרז כבר נפתח?     דוברת:
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 יוצא, אני חושב, היום או מחר.   מר אבי ליאניס:

 

 זה מורדי יכול להגיד, מתי היה המכרז.     טל:גב' שני הפ

 

 אני חתמתי על זה היום. מכרז,     ' דנה אדמון:גב

 

 ... בימים אלה אנחנו חותמים על החוזה ו  מר אבי ליאניס:

 

אתמול קיבלתי את כל החומר, גם את החוזה וגם את הזה, אחרי הישיבה   :מר מורדי ביטון

 צה להגיד פה משהו, ני רואים. א.. יוצאנחנו בחתימות ו. שהייתה לנו .

 

 מורדי הוא הנציג, אני רק אגיד,    טל:גב' שני הפ

 

אנחנו לא עשינו פה זבנג וגמרנו, אמרתי, זה תהליך שאמור להיות ארוך    מר גדי ירקוני:

ואמור להיות, בסוף, עם הצלחה גם גדולה. אז זה באמת תהליך שהתחיל בבום גדול, אבל הוא ממשיך. 

. אנחנו לא ניתן לדבר הזה להמשיך להיות שאמרת, גלויה, חלק מהעבודה לא גלויה ה, כמוק עבודחל

בקרבנו, חופשי. לא רוצה להגיד שלא יהיה בקרבנו בכלל, אתה יודע, זו אמירה קצת עם יומרנות גדולה 

מה מדי, אבל בהחלט, אנחנו רוצים למזער את התופעה הזאת, אנחנו רואים אותה בחומרה רבה, כ

 שר. שאפ

 

לא מתייחסת רק, אני אגיד שהתרשמתי מאוד אני רק אגיד שהרשות    גב' שני הפטל:

שהרשות מסתכלת במבט מאוד רחב על הקהילה. מבט מאוד רחב על אספקטים שונים בקהילה, על 

אלימות נשים, על גיל הזהב, לאו דווקא על אלימות ואלכוהול, אלא בכלל, מה הקהילה, איזה מענה 

 נה רחב מאוד.ל, שאולי אנחנו מפספסים. באמת, על מעכה לקבלה צריהקהי

זהו, אני מקווה שזה יצא לפועל ובאמת נמצא את... הדבר המשמעותי זה למצוא את המנהל המתאים, 
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 ברגע שהמנהל המתאים יכנס, אני מאמינה שהרבה דברים... 

 

   זה משמעותי לעוד כמה דברים.   גב' מזל ערוסי:

 

 נכון.    טל:גב' שני הפ

 

 מליאהאישור פרוטוקול  .2

 

 

חברים, הפרוטוקול נשלח אליכם, אז אני מביא להצבעה, לאישור, את   י ביטון:מר מורד

אם עברתם עליו, אם יש איזה שהן  ,28.1.19, מיום 3/2019הפרוטוקול של המליאה האחרונה. פרוטוקול 

וטוקול? תודה. מי נגד? אושר פה את הפרלאשר  הערות, השגות? אם לא, אז אנחנו נביא להצבעה, מי בעד

 תודה. אחד, 

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול המליאה החלטה

 

 חילופין במליאה .3

 

 חילופין במליאה. נמצאת איתנו פה מרים שהחליפה את דרור,   מר מורדי ביטון:

 

 תרימי את היד, מרים.    מר גדי ירקוני:

 

ת, אנחנו פה. אז כמו שהודינו לדרור במליאה הקודמץ סות קיבוהיא נציג  מר מורדי ביטון:

 נעבור לסדר היום.מאחלים לך, מרים, המון הצלחה. 
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 ועדים מקומיים .4

 

ועדים מקומיים. אנחנו פה נתבקשנו לאשר את חברי וועדת  – 4סעיף   מר מורדי ביטון:

נחנו נביא לאישור . אז אועדים הביקורת, המשך מהמליאה הקודמת, לעוד מספר ועדים, בעיקר בזהות

אז וועדת הביקורת של האגודה ועד מקומי שדי אברהם, יש שם זהות ועדים  את ועדת הביקורת של

החקלאית, היא גם ועדת הביקורת לוועד המקומי. אז אנחנו מבקשים לאשר את מרסלו טרגרמן, ראובן 

 ומי שלהם. יין מקזה ענ צוויג ונחום לישינסקי, מי בעד? תודה, מי נגד? אושר פה אחד.

 

ר את מרסלו טרגרמן, ראובן צוייג ונחום לישינסקי לועדת הביקורת של : הוחלט פה אחד לאשהחלטה

 הוועד המקומי שדי אברהם 

 

ועד מקומי נירים, גם פה אנחנו צריכים לאשר ועדת ביקורת, שלושה   מר מורדי ביטון:

את החברים הנ"ל כחברי ועדת ביקורת  ד לאשרמי בע חברים: את מיכאל לביא, גליה קרמר, תקווה איתי,

 עד מקומי נירים? תודה, מי נגד? אושר פה אחד.ו

 

מיכאל לביא, גליה קרמר ותקווה איתי לוועדת הביקורת של הוועד : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 המקומי נירים.

 

ני, יאל יוהם: ארועדת הביקורת לוועד מקומי תלמי יוסף  –תלמי יוסף   מר מורדי ביטון:

עד לאשר את החברים הנ"ל לחברי ועדת ביקורת תלמי יוסף? תודה, מי יצחק. מי ב יפתח רוזנפלד וסולטני

 נגד? אושר פה אחד. 

 

: הוחלט פה אחד לאשר את אריאל יוני, יפתח רוזנפלד וסולטני יצחק לוועדת הביקורת של הועד החלטה

 .המקומי תלמי יוסף
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צלת תקציב ועד מקומי אבשלום והא ועד מקומי, ציבלתקור נעב  מר מורדי ביטון:

, על פי נוהל משרד הפנים, כולל צו לגביית מיסים, מאושר על ידי שר 2019הסמכויות לאבשלום, לשנת 

על פי נוהל משרד  2019-הפנים והאוצר, מי בעד לאשר את האצלת הסמכויות לוועד מקומי אבשלום ל

 אחד.הפנים? תודה. מי נגד? אושר פה 

 

על פי נוהל משרד  2019-ת לוועד מקומי אבשלום ל: הוחלט פה אחד לאשר את האצלת הסמכויוהחלטה

 הפנים.

 

כולל צו ₪,  323,600על סך  2019תקציב הוועד המקומי אבשלום לשנת   מר מורדי ביטון:

 .פה אחדלמטר מגורים, מי בעד לאשר את תקציב הוועד המקומי? תודה, מי נגד? אושר ₪  9 –מיסים 

 

ואת ₪,  323,600על סך  2019ד המקומי אבשלום לשנת תקציב הווע: הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 למ"ר מגורים.₪  9צו המיסים 

 

ועד מקומי ישע, האצלת הסמכויות לוועד המקומי ישע, על פי משרד   מר מורדי ביטון:

ת לוועד המקומי ישע? סמכויואצלת ההפנים, כולל צו מסים לארנונה לוועד המקומי. מי בעד לאשר את ה

 ושר פה אחד.תודה. מי נגד? א

 

: הוחלט פה אחד לאשר את האצלת הסמכויות לוועד המקומי ישע על פי נוהל משרד הפנים ואת החלטה

 צו המסים לארנונה לוועד המקומי.

 

ים כולל צו מס₪,  239,815, על סך 2019תקציב הוועד המקומי ישע לשנת   מר מורדי ביטון:

? תודה. מי נגד? אושר פה 2019המקומי ישע לשנת  מגורים, מי בעד לאשר את תקציב הוועד למטר₪  11

 אחד.
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, ואת צו 239,815, על סך 2019ישע לשנת : הוחלט פה אחד לאשר את תקציב הוועד המקומי החלטה

 למטר מגורים₪  11המסים 

 

 "רים.שור תבור לאיזהו, מבחינת הוועדים המקומיים. נעב  מר מורדי ביטון:

 אישור תב"רים  .5

 

 גם הוספנו עוד כמה תב"רים היום. יש לנו רשימה די ארוכה,   :לניקגב' כבי שקו

אנחנו בסוף השנה שעברה הוספנו תקציב מקרנות המועצה, בינתיים  –גן ילדים בשלומית  – 519תב"ר 

 134-המועצה ב קרנות טין אתקיבלנו חלק מתוספת התקציב ממשרד החינוך, ואז אנחנו מבקשים להק

סך הכול הפרויקט לא השתנה, הוא קצת ₪,  133,721 -של משרד החינוך ב ולהגדיל את חלקו₪ אלף 

 ? תודה, נגד? נמנעים? תודה רבה.519אז מי בעד השינוי בתב"ר ₪.  2,826,156השתנה, 

 

 גן ילדים בשלומית  – 519שינוי בתב"ר את ה: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

שרים יחידות דיור, קדם מימון עוטף תשתיות לע  -מבטחים  - 663תב"ר   ניק:שקול ' כביבג

. 1,920,000, ותקציב משרד השיכון 316,560 -עזה, זה ביטויים שלהם. ההגדלה היא בהתחייבות היישוב ב

 ? יש שאלות? 663מי בעד שינוי בתב"ר 

 

 איזה יחידות דיור? על מה מדובר?    גב' דנה אדמון:

 

 ות דיור. יחיד 20-מגדילים את היישוב ב  שקולניק:כבי גב' 

 

 זה לתשתיות.   מר גדי ירקוני:

 

זה הכסף של התשתיות. יהיו לנו הרבה כאלה עכשיו. משרד השיכון שחרר   גב' כבי שקולניק:
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 ? תודה. נגד? נמנעים?663את ההרשאות. מי בעד השינוי בתב"ר 

 

 ור יחידות די 20-תשתיות ל –מבטחים  – 636תב"ר ינוי ב: הוחלט פה אחד לאשר את השהחלטה

 

 

 20יחידות דיור. מתוך  15-תשתיות ופיתוח ל –סופה  – 1154תב"ר   גב' כבי שקולניק:

העמקת סיבסוד, זה ביטויים של משרד השיכון, אנחנו מחויבים לזה. פה יש תיקון, כי אנחנו קיבלנו 

זה  115-זה משרד השיכון ו 1,350,000-ו 1,865,000וא תב"ר הבינתיים גם את התחייבות היישוב. סכום ה

 אושר.התחייבות היישוב. מי בעד? תודה. נגד? נמנעים? 

 

 יחידות דיור. 15-תשתיות ופיתוח ל –סופה  – 1154: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

וב ת היישעוד חמש יחידות דיור, גם כן השתתפו –סופה  – 1155תב"ר   גב' כבי שקולניק:

 ? תודה, נגד? נמנעים? תודה רבה.1155. מי בעד תב"ר 244,670 שיכוןוהשתתפות משרד ה₪  172,000

 

 יחידות דיור.  5-סופה תשתיות ופיתוח ל – 1155: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

פיתוח בית מדרש לסטודנטים, זה אישור של משרד  –נווה  – 1120תב"ר   גב' כבי שקולניק:

ם שהשם יהיה מתאים לשם של ההרשאה, בשביל ביז'קלין כתבה שינוי שם. אנחנו מחוי פלוס, שיכון,ה

שמשרד הפנים יאשר לנו את התב"ר. אז היא שינתה פה גם את השם. כי הייתה, ההרשאה הקודמת, 

 אז מי בעד₪. אלף  150אלף, עכשיו יש תוספת של משרד השיכון של  400התחייבות היישוב הייתה על 

 תודה. נגד? נמנעים? תודה.? 1120תב"ר 

 

 פיתוח בית מדרש לסטודנטים.  –נווה  – 1120חלט פה אחד לאשר את תב"ר : הוהחלטה
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, זה תב"ר 929גם נווה, מעון יום וחלוציות. זה, אם אתם רואים תב"ר   גב' כבי שקולניק:

, קרנות 2,887,000ן השיכו . משרדמלפני עשר שנים בערך, או שמונה, שעכשיו אנחנו מסדירים אותו סופית

. סך הכול 495-ל₪ אלף  205-והתחייבות היישוב, אנחנו מגדילים ב 100-ינים בהמועצה אנחנו מקט

נסגר, בגלל ההגשות למשרד השיכון. מי בעד השינוי בתב"ר . לצערי, זה רק עכשיו 3,093,095הפרויקט 

 גם קורה. צה, זהת למועמגדילים קרנו? כמו שאתם רואים, לפעמים אנחנו גם 929

 

 מעון יום וחלוציות.  –נווה  – 929את העדכון לתב"ר  : הוחלט פה אחד לאשרהחלטה

 

 2.5התחייבות היישוב, בסך הכול  –תשתיות לשדה ניצן  – 443תב"ר   גב' כבי שקולניק:

 תם, ישדוק איוזה ב 1,157,000מיליון. משרד הבינוי והשיכון נותן להם  1.3 -הם מגדילים ב₪, מיליון 

גדול, אבל הם גם התחילו למכור, והם יעמדו בזה. גם הם  להם את האפשרות לשלם את זה, זה סכום

 ? תודה. נגד? נמנעים? אושר.443העבירו כספים למועצה, כהתחייבות. אז מי בעד שינוי תב"ר 

 

 תשתיות.  –שדה ניצן  – 443: הוחלט פה אחד לאשר את השינוי לתב"ר החלטה

 

משרד הפנים, משרד ₪ אלף  72רכש גרורי כיבוי אש,  – 1132תב"ר   ניק:לובי שקגב' כ

הביטחון קצת הקטין את זה. עכשיו, מכיוון שההרשאה של משרד הפנים היא מחייבת שיהיה מאצ'ינג של 

אלף. אז מי בעד תב"ר  144מתקציב המועצה, בשביל שזה יהיה  3556אז אנחנו ביקשנו עוד ₪, אלף  72

 ושר.ודה. א? ת1132

 

 רכש גרורי כיבוי אש – 3211: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

קיבלנו סוף סוף הרשאה, הגדלה ממשרד  –נגישות ראייה  – 685תב"ר   גב' כבי שקולניק:

החינוך. תראו, ההרשאה הגיעה עכשיו, עוד מעט נגמרת שנת הלימודים ועכשיו הגיעה ההרשאה. אז 

   ישות, אבל, את הנג בוצע, בשביל שהילדים תהיה להםה כבר חרות זכמובן שבצורות כאלה וא
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 זה מגיע סביב הילדים שצריכים?    גב' שני הפטל:

 

 כן.   גב' כבי שקולניק:

 

 ואז ,כאילו, מגישים בקשה וזה כאילו בדיליי?    גב' שני הפטל:

 

נו ם, אנחו עושיכן, ממש. כל ילד מסומן. אז זה תב"ר... מה שאנחנ  גב' כבי שקולניק:

התחיל לעבוד, בשביל שיהיה לנו תקציב קיים. אז מי בעד השינוי מגדילים תב"ר קיים, בשביל שנוכל ל

 ? תודה. נגד? נמנעים? אושר. 685בתב"ר 

 

 נגישות ראייה  – 685: הוחלט פה אחד לאשר את השינוי בתב"ר החלטה

 

, תשנו את פה דה. גםתי עבותשתיות לעשרה ב –חולית  – 585תב"ר   גב' כבי שקולניק:

אלף הקטנה מקרנות המועצה. אנחנו, בזמנו, כשהקמנו  425הגדלה, ועוד  857,500הסכומים. ההגדלה היא 

את התב"ר, בשביל שאפשר יהיה לצאת לדרך ועד שחולית הסדירו את כל העניינים הכספיים שלהם, 

משרד השיכון  – 1,070,000יהיה ר הוא שמנו כסף מקרנות המועצה, עכשיו הוא חוזר אלינו. סך כל התב"

 ? תודה. נגד? נמנעים? תודה.585ר התחייבות היישוב. אז מי בעד הגדלת/שינוי תב"ר אלף והית 900

 

 תשתיות לעשרה בתי עבודה  –חולית  – 585: הוחלט פה אחד לאשר את השינוי לתב"ר החלטה

 

סיפור דומה. הסכום  –ה י עבודתשתיות לשני בת –חולית  – 1156תב"ר   גב' כבי שקולניק:

? תודה, 1156אלף. מי בעד שינוי תב"ר  34אלף משרד השיכון והתחייבות היישוב  ₪140, אלף  174הוא 

 אושר.
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 תשתיות לשני בתי עבודה   –חולית  – 1156: הוחלט פה אחד לאשר את השינוי לתב"ר החלטה

 

גם פה יש קיבוצית.  הרחבה חידות,י 31-תשתית ל –חולית  – 1157תב"ר   גב' כבי שקולניק:

אלף. מי  527-והיישוב מתחייב ב 1,517,450משרד השיכון נותן להם ₪.  2,044,450-א בשינוי, ההגדלה הי

 ? 1157בעד תב"ר 

 

יחידות הרחבה  31-תשתית ל –חולית  – 1157: הוחלט פה אחד לאשר את השינוי בתב"ר החלטה

 קיבוצית 

 

 א רשום בכלל. שזה ליודעת כבי, את    מר גדי ירקוני:

 

 אחר כך היישוב. אז היא אמרה שזו תוספת.  כן,  גב' יפה בוקובזה:

 

הוספתי את התחייבות היישוב, מה שקורה כשהכנו את הטבלה, עוד לא   גב' כבי שקולניק:

היו לנו התחייבויות של היישובים. במשך השבוע הזה טיפלנו בקבלת התחייבויות היישובים, ואנחנו 

כמה שאנחנו יכולים, מצד אחד. מצד שני,  להקים תב"ר בפעם אחת ולא בהמשכים, עדדיפים חלט מעבה

 אנחנו רוצים להתחיל לעבוד ולצאת למכרזים, אז זה תמיד, על המתח הזה. אבל יש התחייבות יישוב. 

 

  זו הרחבה.   :מר דני ברזילי

 

יחידות  12-חולית לוקיי, 'נב. אכן, זו הרחבה. יש להם את ההסכם עם ג  גב' כבי שקולניק:

ולכן, הסכום של התב"ר הוא יהיה ₪ אלף  240-ל ה יש תוספת של התחייבות היישוב, גם פסבסודהעמקת 

 תודה. אושר. ?1158אז מי בעד תב"ר ₪.  1,284,000

 

 יחידות העמקת סבסוד. 12 –חולית  – 1158: הוחלט פה אחד לאשר את השינוי לתב"ר החלטה
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חון. כמובן, שעל כל זה העתקת מרכיבי ביט –חולית  – 1140תב"ר   ולניק:גב' כבי שק

ההרחבה הגדולה הזאת, צריך להזיז את גדר הביטחון ואת הדרך ואת התאורה, כל מה שקשור לשם. ומי 

בלי ₪, אלף  794סך הכול ₪. אלף  402 -ומשרד הביטחון ב₪ אלף  392-שמממן את זה, משרד השיכון, ב

 ? אושר.1140ב"ר בעד? תב. מי השתתפות היישו

 

 העתקת מרכיבי ביטחון –חולית  – 1140ד לאשר תב"ר  : הוחלט פה אחהחלטה

 

יש פה הגדלה של  – 4/7החלפת אסבסט ביישובים  – 1110תב"ר   גב' כבי שקולניק:

איכות הסביבה נותנים שבעה מיליון וחמש מאות אלף. יש פה התחייבות היישובים, כי הפרויקט גדל. 

 . 10,146,034ם, של מגן ושל בארי. סך כול התב"ר של רעיהגדלה 

 

 יש עוד הרבה אסבסט שצריך לטפל בו?    גב' דנה אדמון:

 

 לא, אני חושבת שזה כבר ממש הסוף.   גב' כבי שקולניק:

 

 עד השבעה קילומטרים.   מר גדי ירקוני:

 

 . ם יותרעד השבעה קילומטרים, הלוואי והיו מאשרי  גב' כבי שקולניק:

 

 ם. מעבר לשבעה, לא מטפלי   מר גדי ירקוני:

 

 שיהיה גם במושבים...  :מר חנניה אווקרט

 

במושבים זה פחות נדרש, כי כמעט שאין בתי מגורים עם גגות אסבסט. כן.   גב' כבי שקולניק:

 זה בתי מגורים. 
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 המחסנים...   מר חנניה אווקרט:

 

עד ארבעים מטרים מבית  נאי שלאיזה תם, יש המחסנים, רק אם ה  גב' כבי שקולניק:

 אז צריך להחליף, או משהו כזה. אז זה שבתאי מנהל. אז מה שכן, זה עוד לא בוצע.  מגורים,

 

 זה בתי מגורים הכול?     דובר:

 

הרוב. אני אומרת, הרוב זה בתי מגורים. בקיבוצים, רוב הגגות היו גגות   גב' כבי שקולניק:

מטרים ממבנה מגורים.  40ם רחוקית אסבסט, וגם מבנים אחרים, שהם יו גגוישנה האסבסט, כל הבניה ה

אבל קודם כל, שלב ראשון, זה מבנה מגורים. המבנים האחרים, זה אם יישאר להם כסף וכו', הם עוד לא 

 אישרו את זה המשרד להגנת הסביבה. כי קודם כל הולכים על מגורים. 

 

עם,  7-0 -ר של סטאטוס המבנים במסוד ו דו"חאיזשה יהיה אפשר לקבל   מר דודי אלון:

 בלי, מה נשאר? 

 

 בטח שאפשר, אצל שבתאי. אני צריכה רק לזכור, שמישהו ירשום.   גב' כבי שקולניק:

 

 אני רושמת.   גב' יפה בוקובזה:

 

מי בעד? חברים, להצביע. זה  1110טוב, אז איפה היינו? אסבסט, תב"ר   גב' כבי שקולניק:

 הצביע. מי נגד? אוקיי, אושר.צריך ל, אבל מעייף

 

, הגדלת התחייבות 7-4החלפת אסבסט ביישובים  – 1100הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  :החלטה

  היישובים רעים, מגן ובארי.
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תשתיות לעשר יחידות דיור, משרד השיכון נותן  –כרם שלום  - 657תב"ר   גב' כבי שקולניק:

 ודה.. מי בעד? נגד? נמנעים? ת1,750,000סך הכול , 850 אלף, התחייבות היישוב 900פה 

 

 תשתיות לעשר יחידות דיור  –כרם שלום  – 657: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר החלטה

 

מי ₪, אלף  850תשתיות לארבע יחידות, התחייבות היישוב  –כרם שלום   גב' כבי שקולניק:

 בעד? 

 

 זה פעמיים?     דובר:

 

ם. זה נראה אני לא מצליח להבין בכמה היישובים גדלילה, לי שא כבי, יש   מר נועם גל:

 לי, בחולית, 

 

 יחידות.  53  גב' כבי שקולניק:

 

 יחידות?  53 -ב   מר נועם גל:

 

 יחידות, הם מבקשים תב"רים נפרדים.  53 -ב  גב' כבי שקולניק:

 

 חלק זה נקרא העמקה, וחלק זה...    מר נועם גל:

 

 גלל, ב ן,ן, ככ   מר גדי ירקוני:

 

 זה אותו דבר,    מר נועם גל:

 

אני אגיד לך למה זה. אני אגיד לכם, ברגע שמשרד, בתוכנית הממשלה של    גדי ירקוני:מר 
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זה הסטנדרט ויש גם יותר. ולכל תוכנית, ₪, אלף  97-ו₪, אלף  140, נתנו כמה סוגי סבסודים, נתנו 2014

, אז 140נגיד, אם מגיע לך עשרה מגרשים עם  בנפרד.נותן  משרד השיכון עושה סלט, לכל אחד מהם הוא

, אז הוא כותב את 97 -הוא ייתן לך פעם אחת עשרה מגרשים, ואחרי זה יש לך עוד פעם עשרה מגרשים ב

 זה בשני תב"רים שונים. 

 

 אחד זה העמקה ואחד זה...    מר נועם גל:

 

 כן, זה השמות שלהם.    מר גדי ירקוני:

 

 ו כמות מצטברת של מגרשים? הכול זסך    מר נועם גל:

 

 נכון, נכון.    רקוני:מר גדי י

 

הדרישה שלהם היא שאנחנו נפתח תב"ר לכל פרויקט ופרויקט, וצריך   גב' כבי שקולניק:

לדעת שזה מסבך אותנו, כי אנחנו, בדרך כלל, עושים מכרז על כל הפרויקטים ביחד, כי אין טעם להתחיל 

פני עצמו, אבל זאת הדרישה לסדר את זה, שכל פרויקט ידווח נכון בוחים, , בדיולפצל. אחר כך צריך

 שלהם, הם לא מוותרים. 

 

, חילקו שם 53ולא  21אם אני יודע גם בשלב הראשון, בחולית, עושים    מר גדי ירקוני:

 לשני קטעים, אני לא זוכר בדיוק כמה. 

 

ה פעמיים ני בדקתי את זה, זפה, א א טעותכן. אותו דבר כרם שלום, זה ל  גב' כבי שקולניק:

היישוב. כי זה שוב, זה כמו שדיברנו קודם, זה עשרה ועוד ארבע ועוד שמונה. אז תעשו את התחייבות 

 ? מי בעד? תודה.1159אז מי בעד השינוי? ההגדלה? של תב"ר יחידות.  22החשבון כמה זה, 

 

 תשתיות לארבע יחידות דיור –ם שלו רםכ – 1159: הוחלט פה אחד לאשר את שינוי תב"ר החלטה
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ושוב,  720אלף ומשרד השיכון  680יש פה התחייבות היישוב  – 587תב"ר   לניק:גב' כבי שקו

שאפשר יהיה להתחיל תכנון.  ששמנו בזמנו, בשביל , אנחנו מתחילים,אני מתחילה פה את קרנות המועצה

 ? תודה, נגד? אושר.587מי בעד השינוי בתב"ר 

 

 587חד לאשר את תב"ר ט פה א: הוחלהחלטה

 

מרכז מבקרים השלמת עבודות. נשאלתי במייל, מאוחר מדי  – 1126תב"ר   ק:גב' כבי שקולני

 בשביל לענות, מה זה הפרויקט הזה. אז, 

 

  למה מאוחר מדי בשביל לענות?   מר דודי אלון:

 

 מה זאת אומרת מאוחר?    דוברת:

 

ה מחברי המליאה שאל אותי, וראיתי את ז י, אחדאל אותלא, מישהו ש  גב' כבי שקולניק:

היום, עשר דקות לפני הישיבה, כבר לא היה טעם לענות במייל, אני מתנצלת. האמת שזה, חבל שמאיר לא 

פה, כי הוא יכול היה להרחיב על זה את הדיבור. אבל מרכז המבקרים זה מרכז שעומד לקום באזור הזה 

 צמוד, כרים, הבשור. מי שהיה בשוק האישל 

 

 ליד השוק, הוא עובד?  –המבקרים מרכז  –יש שם שלט    מר דודי אלון:

 

 נכון. כן.   גב' כבי שקולניק:

 

 כן, אבל מה זה, תסבירי.     דוברת:

 

, פעם ראשונה שאישרנו, תקציב 2017-העירייה קיבלה על זה החלטה ב  גב' כבי שקולניק:
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ספטמבר, ל השולחן ושכחתי אותו שם. הוא אושר בפתק ע רתי ליראשון שאושר, הוא אושר ב... אני השא

, במליאה. היו תקציבים של משרד הפנים, פעם 2017משהו כזה. אל תתפסו אותי במילה, אבל בספטמבר 

הוא נוצל לתכנון ולהתחלת ₪, אך,  274לא בתב"ר הזה, היה תב"ר אחר, פעם אחת ₪, אלף  274אחת 

 פנים. וצים בההריסה בפנים של הקירות ושיפ

 

 ה? איזה גודל הדבר הז   מר דודי אלון:

 

 מה זה אומר מרכז מבקרים?     דוברת:

 

 לדעתי,  פשוט חברי המליאה הנוכחים,   מר אמיר פלג:

 

 לא מכירים את זה פשוט.     דובר:

 

בסדר גמור. יש מצגת מאוד יפה שהוכנה על ידי המתכננת, מה הולך   גב' כבי שקולניק:

 זה למליאה הבאה. ים הזה. אנחנו נרשום את זה, נביא את המבקר במרכז להיות שם

 

  ומה זה קרן פרויקט מרכז מסחרי? כמה כסף יש שם? על מה מדובר?   מר אמיר פלג:

 

 זה,   גב' כבי שקולניק:

 

 מה זה קשור? זה לא קשור אחד לשני.     דובר:

 

איזה סוג, שם של י מתבתי לסתם, כזו קרן מועצה.  לא, זה לא קשור.  גב' כבי שקולניק:

₪ אלף  120צה. אנחנו, יש לנו חברה כלכלית, וכל שנה הם מושכים מהחברה הכלכלית הקרן, זו קרן מוע

דמי ניהול, שזה לטובת העבודה שלי ועבודה, דמי ניהול, תקורות. יש לנו חוזה איתם, יש לנו הסכם איתם, 

  , יש הסכם כתוב. ים להםו נותנמחולק, לפי התקורות שאנחנו, שירותים שאנחנ
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 זו החברה הכלכלית של המועצה.    גב' נעמי סלע:

 

 כן.    מר גדי ירקוני:

 

 החברה הכלכלית של המועצה.   גב' כבי שקולניק:

 

 בנות על זה? לחברה הכלכלית של המועצה יש הכנסות שאפשר ל   גב' נעמי סלע:

 

 כן.    מר גדי ירקוני:

 

 ציג פה גם את החברה הכלכלית, נחנו ניש. א  גב' כבי שקולניק:

 

 הצגנו, הצגנו.   י ירקוני:מר גד

 

 את המאזן.   גב' כבי שקולניק:

 

 אמרו שם שאין הכנסות.    גב' נעמי סלע:

 

את המאזן. יש הכנסות מהמו"פ ומהפעילות הסלולארית שלנו, פלאפוניה.   גב' כבי שקולניק:

שתיגמר את המאזן, עכשיו עושים שם ביקורת, וכנציג  אנחנו יש הכנסות, עובדה שהם עומדים בזה.

 הביקורת יוצג המאזן.  

של החברה הכלכלית, כבר לפני שנים, הם ביקשו שזה לא יכנס  הדירקטוריוןמה שקורה, שלפי הנחיות 

בתקציב הרגיל של המועצה, אלא ייצבר בקרן לפרויקטים מיוחדים. אז קראנו לזה מרכז מסחרי, כי 

  סחרי.מרכז משיקום חשבנו 
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 יוקם. לא חשבנו,    מר גדי ירקוני:

 

 לקחנו כסף,   מר מורדי ביטון:

 

 מה?   גב' כבי שקולניק:

 

 יוקם.    מר גדי ירקוני:

 

 יוקם.   גב' כבי שקולניק:

 

 לתכנון של המרכז המסחרי.   מר מורדי ביטון:

 

 בינתיים המרכז המסחרי,   גב' כבי שקולניק:

 

ימים את הפרויקט, הנוספים האלה, הם בעצם מסי₪ אלף  300-העצם ב   ן:מר דודי אלו

 ובעצם המרכז נפתח, 

 

 מה פתאום.   מר גדי ירקוני:

 

 אני לא חושבת שהם מסיימים את הפרויקטים.   גב' כבי שקולניק:

 

 ... לקבל את התוכניות, להבין על מה הכסף הזה.    מר דודי אלון:

 

 אחרונה, את גג האסבסט. היה שם גג אסבסט, לו שם, החלפנ  גב' כבי שקולניק:

 

 גג אסבסט לא עושים דרך...? אה, זה לא קשור.    מר דודי אלון:
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אלף  100רק לאחרונה. היה לזה תקציב של ₪, אלף  200הוחלף בסכום של   גב' כבי שקולניק:

יודעים שיהיו  אנחנו כי₪,  אלף 300אנחנו ביקשנו ₪. אלף  200ממשרד הפנים. הוא לא מספיק. זה עלה ₪ 

בשביל לסגור את העלויות שכבר ₪ אלף  100נתיים לצמצם את זה, לתת לנו רק שם עוד דברים. אפשר בי

 יצאו, שכבר בוצעו. אבל זה פרויקט שהוחלט עליו במועצה, במליאה הקודמת הוחלט עליו.

ומאיר איננו, מאיר  אה אצלאני חיפשתי את נייר ההסבר שאז כתבתי, אני לא הצלחתי למצוא, זה כנר

 אז... 

 

 כבי, מרכז המבקרים נמצא תחת הכובע של החברה הכלכלית?    גב' נעמי סלע:

 

 לא.    מר גדי ירקוני:

 

 למה?   גב' נעמי סלע:

 

 תחת איזה כובע?     דובר:

 

 המועצה.    מר גדי ירקוני:

 

 זה אמור להיות רווחי?     דובר:

 

 לא.    מר גדי ירקוני:

 

 דון מופת... זה פרויקט מועצתי, מה פתאום. מוע  ון:י ביטמורד רמ

 

  זה לא מהחברה הכלכלית. לא, אין קשר. אין קשר. תפרידי את הקשר.   גב' כבי שקולניק:
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 רגע, ומה נותר להבא, בעצם? מה ההערכות לסיום הפרויקט?    מר דודי אלון:

 

 גו אותה, ו, הצישהגיש לא יודע להגיד לך, יש תוכנית  מר מורדי ביטון:

 

וכן להצביע על משהו שאתה לא יודע להגיד לי מה נדחה, מה אני לא מ   מר דודי אלון:

 זה... 

 

 אז מסבירים שיש תוכנית,    מר גדי ירקוני:

 

 אני מציע לדחות את זה לפעם אחרת, שיש תשובות.    מר דודי אלון:

 

 תראו, אני אגיד לכם,   אחרת. טוב, בסדר, נדחה את זה לפעם  גב' כבי שקולניק:

 

 שמע לי רעיון מגניב. נ   מר דודי אלון:

 

תגיד לי, איזו תוכנית אתה יודע בדיוק מה קורה פה? התוכניות שעכשיו   מר מורדי ביטון:

  אישרת, שלושים תב"רים, יש תב"ר יחיד...

 

 זה לא התחייבויות של המועצה.    דוברת:

 )מדברים ביחד( 

 

מועצה. יש שם אחד של הה, לא, לא, יש גם פרויקטים שהתחילו נייש  ון:מר מורדי ביט

 שאתה יודע עליו בדיוק מה יצא? זה לא יכול להיות, 

 

מורדי, תסביר לי רגע, אם אני רואה תשתיות משרד השיכון, משרד ה...    מר דודי אלון:

 זה לא משהו שאני יכול להשפיע עליו. 
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 ובים, גם של המועצה שם כסף. ששל הייבויות יש גם התחיי  מר מורדי ביטון:

 

 של היישובים.    די אלון:מר דו

 

אבל לא משנה, גם הכסף שהמועצה שמה. יש שם פרויקט שאתה יודע עליו   מר מורדי ביטון:

 בוודאות? לא. אז אין בעיה, זה יוצג. אף אחד לא... זה פשוט הוצג בזמנו, יוצג עוד פעם, אין בעיה. 

 

 מעולה.    לע:גב' נעמי ס

 

 יש מליאה חדשה.    מר דודי אלון:

 

 בסדר.   מר מורדי ביטון:

 

 שואלים שאלות,    מר דודי אלון:

 

בסדר, אבל כדי להסביר את כל התב"רים פה למליאה חדשה, צריך לשבת   מר מורדי ביטון:

 פה ולהסביר רק תב"רים. 

 

תב"רים הצבענו  15 31,2,פה ו היו מורדי, אתה קצת מתבלבל, כי עד עכשי   מר דודי אלון:

 שאלה פשוטה. , יש פה 1,2,1,2

 

 אז אמרתי, אני רשמתי, אנחנו נציג את זה. אי אפשר להציג את זה עכשיו,   מר מורדי ביטון:

 

 אני מציע לקבל את ההצעה,    מר גדי ירקוני:
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 ההסבר לנו אתרגע שנייה, אני רק רוצה להוסיף שבמליאה הישנה, כשקיב  גב' מירב ברקאי:

 הזה, זה הוקבל למוזיאון אז, 

 

  נכון.  רדי ביטון:מר מו

 

 שהתקבלו עליו,   גב' מירב ברקאי:

 

 נכון.   מר מורדי ביטון:

 

 רגע, שנייה, המון המון כספים ממשלתיים.   גב' מירב ברקאי:

 

 איזה מוזיאון?    :אמיר פלגמר 

 

 .. ות, ש.זה מוזיאון בצאלים, של מטבע  גב' מירב ברקאי:

 

 לא, לא,   מר מורדי ביטון:

 

 זה לא זה.     דוברת:

 

  רגע, תנו לה לסיים לדבר, שנשמע את השאלה עד הסוף.  גב' כבי שקולניק:

 

והרעיון היה שגם פה, כאילו, לגייס הרבה תקציבים ממשלתיים. ועכשיו   גב' מירב ברקאי:

 כה.  ושר עדממה שאאנחנו רואים שזה מגיע מקרנות המועצה, שזה כן שונה 

 

 א הגיע מקרנות המועצה, עד עכשיו ל  גב' כבי שקולניק:
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 , בכלל זה אני אומרת, יש שינוי. עד עכשיו לא  גב' מירב ברקאי:

 

 נכון.    מר גדי ירקוני:

 

 השאלה היא אם יש שינוי,   גב' מירב ברקאי:

 

את הכספים ניקח  אנחנו גם בעתיד, אנחנו נביא את זה למליאה הבאה,  גב' כבי שקולניק:

כמה היה ורות אחרים. מה שקרה ברגע זה, זה שגג האסבסט הזה בוצע, בים ממקוננסה לגייס לזה כספ

 חריגה, אז חשבנו לנכון, שלא יהיה... ₪ אלף  90-שמה, אני לא זוכרת, כ

 

 לגג אסבסט, ₪ אלף  100אז לי יש רעיון, את מה שאת אמרת. ניקח    מר גדי ירקוני:

 

 אלף אפשר לאשר.  100   ן:דמוה אדנ גב'

 

 ואת השאר אנחנו נעשה,    י:מר גדי ירקונ

 

 בואו נאשר רק מה שבוצע.    מר דני ברזילי:

 

בואו רגע נחליט. מה אי אפשר לדבר שמונה אנשים. בדיוק, חבר'ה, רגע.    מר גדי ירקוני:

ואת ₪, אלף  100-ת הנאשר אלב זה אני מציע שבש₪. שיצא אי אפשר לעצור, אוקיי? יצא כסף מאה אלף 

אשר אחרי דיון מסודר במליאה פה על הנושא הזה, כמו בקשתכם. אתם צריכים השלב הבא אנחנו נ

 לחכות, 

 

 אני מציעה, גדי, שנדחה את כל ה...   גב' כבי שקולניק:

 

 ₪. אלף  100 -לא, לא, תשימי את ה   מר גדי ירקוני:
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 אבל למה לא?    גב' דנה אדמון:

 

 זה יצא כבר.     דובר:

 

אם זה יצא, אז שימצאו לזה מקור תקציבי אחר. אז מה אם הוא אז מה    גב' דנה אדמון:

 יצא, אפשר למצוא לו מקור תקציבי אחר. כשמגייסים מבחוץ, אז יגייסו לזה. 

 

 כבי, ₪ אלף  100-לא, לא. אני מציע שנעשה הצבעה על ה   מר גדי ירקוני:

 

 אלף עכשיו,  100את, שאתה מצביע על ציה כזיש אופ   מר דודי אלון:

 

 כן?    מר גדי ירקוני:

 

  שאתה רושם סייג, שבהנחה שימצאו כספים חיצוניים זה יוחלף?    מר דודי אלון:

 

זה הוגש לכמה קולות קוראים. יש גיוס, יש את משרד החקלאות בתמונה,   מר מורדי ביטון:

 תוכנית מסודרת, זה הוגש.  שגש. יזה הויש את מועצת הצמחים בתמונה. 

 

אני אומר, הוא גם לא נמצא אז גם אין תשובה. מה ששולם צריך לשלם,    מר דודי אלון:

 כנראה. לדעתי. 

 

 טוב. חבר'ה?    מר גדי ירקוני:

 

 ₪, אלף  100-נגדיל, בסדר, אני מקבלת את ההערה, נגדיל ב  גב' כבי שקולניק:
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ר את צביע, ולפי זה נדע אם לאשר או לא לאשנ₪, ף אל 100 -נגדיל ב   מר גדי ירקוני:

 התב"ר הזה. 

 

לפני שנביא את זה עוד פעם להגדלה, יביאו הנה את המצגת ואת כל   גב' כבי שקולניק:

 הקונספט מאחורי הפרויקט הזה. 

 

 של מרכז המבקרים.    גב' מזל ערוסי:

 

 כן. כן.    מר גדי ירקוני:

 

תודה. נגד? ? ₪הגדלה במאה אלף  1126בקרים. מי בעד תב"ר מהמרכז של   גב' כבי שקולניק:

 אושר. היה מישהו נגד? 

 

 אני לא מצביעה.    גב' מזל ערוסי:

 

 , תצייני, רוב קולות, חמישה נגד, מישהו נמנע? 1,2,3   מר גדי ירקוני:

 

 אני.    גב' מזל ערוסי:

 

 מזל נמנעה.    מר גדי ירקוני:

 

חמישה ₪. אלף  100-מרכז המבקרים ב – 1126את הגדלת תב"ר לאשר  קולות : הוחלט ברובהחלטה

 מתנגדים ושלושה נמנעים. 

 

אנחנו בשביל בתי הספר נלחמים על כל אגורה, מאה אלף ככה למרכז    גב' מזל ערוסי:

  מבקרים....
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ריך, אנחנו עומדים לפני קיץ עם בעיית זבובים נוספת, ואני חושב שאולי צ   מר אמיר פלג:

איך מגייסים עוד שני פקחי ניטור למועצה, שיסתובבו אולי לחשוב ₪, אלף  100קלות מאשרים  שבכזאתכ

מעכשיו ועד אוקטובר הבא, בסכום דומה, ויטפלו בזבובים. הקלות הזאת שמוציאים כסף, אני מקווה 

 שבהמשך היא תוצא גם לנושאים בוערים של איכות הסביבה. 

 

 ... יצא, זה כבר יצא. אני אומר זה כבראבל    מר גדי ירקוני:

 

מי שחושב שאפשר לקחת את הסכום הזה ולטפל בזבובים, או להעביר     דובר:

 לחינוך, טועה. 

 

 לא, אני לא חושבת שאפשר להעביר מזה,    גב' מזל ערוסי:

 

 איך אפשר להעביר מפה לפה?   מר מורדי ביטון:

 

 אני יודעת שלא.    גב' מזל ערוסי:

 

 נתקדם. חבר'ה, הצבעה, התקבלה החלטה, בואו    י:קוניר גדימר 

 

הכול משרד החינוך, מי ₪, אלף  30-הגדלה ב –הנגשת שמע  – 1041תב"ר   גב' כבי שקולניק:

 בעד? תודה, נגד? אושר פה אחד.

 

 הנגשת שמע  – 1041: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר החלטה

 

הלוואה, שאנחנו ₪ וד שישה מיליון ש, עי חדודיסבית ספר  – 1138תב"ר   גב' כבי שקולניק:

 ם לקבל, יכולי
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 אתם אישרתם.    מר גדי ירקוני:

 

במליאה הקודמת אישרתם את ההלוואה, עכשיו אנחנו מכינים אותה   גב' כבי שקולניק:

  מיליון ועוד ועוד? 22-בתב"ר. אז מי בעד הגדלת הפרויקט ל

 

 . ו עולהועוד ועוד, מתב"ר לתב"ר כוחנ    דוברת:

 

 אושר.   גב' כבי שקולניק:

 

 כבי, יש לי שאלה. מפעל הפיס, היה דיון?  וכמן:מר ידידיה ה

 

 לא, לא, חיכינו לך.    מר גדי ירקוני:

 

 איזה? מה?   גב' כבי שקולניק:

 

 לא, לא היה, לא היה,    מר גדי ירקוני:

 

 רגע.  רגע, רגע, רגע, זה משהו אחר. רגע, גדי,   גב' כבי שקולניק:

 

 . אבל כתוב פה מפעל הפיס  מר ידידיה הוכמן:

 

מה שכתוב פה מפעל הפיס, זה הרשאות של משרד החינוך. משרד החינוך   גב' כבי שקולניק:

 יש לו חלק מהפרויקטים שהוא לא עושה בעצמו, אלא מעביר למפעל הפיס. זה בכלל לא בידיים שלנו. 

 

 זה לא אותו הדבר.   מר ידידיה הוכמן:
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 פשוט, זה   ניק:י שקולגב' כב

 

 ... קובעת לנו,   מר ידידיה הוכמן:

 

רגע, תן לי להשלים. מה שכתוב פה, זה המועצה לא קובעת כלום, זה   גב' כבי שקולניק:

הסכמים בין משרד החינוך למפעל הפיס, שהם, במקום לתת לנו כסף משרד החינוך, הכסף עובר ממפעל 

 הפיס. זה אחד. 

 

 זה ההסכמים ביניהם.    ני:מר גדי ירקו

 

 ץ מזה, רגע, חו  גב' כבי שקולניק:

 

 אני שואל מי פונה למשרד החינוך? המועצה?  מר ידידיה הוכמן:

 

 בלי לפנות.   מר מורדי ביטון:

 

 לא, משרד החינוך מחליט, שרירותית,    מר גדי ירקוני:

 

  הפיס. חלק מהתקציב של משרד החינוך, מגיע ממפעל  מר מורדי ביטון:

 

 מה מגיע ממפעל הפיס.    מר גדי ירקוני:

 

גם לרכישת אוטובוסים, התקציב הגיע ממפעל הפיס, לטובת משרד   מר מורדי ביטון:

 החינוך. 
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 אנחנו קיבלנו תקציב,    מר גדי ירקוני:

 

 אני לא מבין...   מר ידידיה הוכמן:

 

שעוד לא חולקו, ₪ ון י מיליעל שנ רגע, רגע, תן שנבין, מפני שאתה מדבר   מר גדי ירקוני:

 על מה הוא מדבר. ? אני יודעאוקיי

 

 אז,   גב' כבי שקולניק:

 

 רגע, תני לי להסביר לו.    מר גדי ירקוני:

 

 עובר לזה, אני שמח לשמוע. לא דיברתי על זה, אבל טוב שאתה   מר ידידיה הוכמן:

 

 מפעל הפיס,    מר גדי ירקוני:

 

 ית ספר,... אל אם משרד החינוך סתם בא, מחלק שקלים לבשוי ל אנאב  מר ידידיה הוכמן:

 

 400לא, תקשיב, מפעל הפיס יש לו הסכם עם משרד החינוך, שהוא מעביר    מר גדי ירקוני:

 בשנה לבתי ספר. משרד החינוך מחליט שרירותית, איזה בתי ספר הוא יממן. ₪ מיליון 

 

 קיי.  אתה אומר שרירותית, או  מר ידידיה הוכמן:

 

בשביל לקבל אישור לבניית בתי הספר האלה, לא, רגע, יש פה משהו.   גב' כבי שקולניק:

 אנחנו הגשנו בקשות למשרד החינוך, הכול היה מול משרד החינוך. 

 

 אז אני שואל שאלה,   מר ידידיה הוכמן:
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ל. רק שואזה שכתוב פה מפעל, רגע, תן לי שנייה. אתה לא מקשיב, אתה   גב' כבי שקולניק:

אין לזה שום משמעות מבחינתנו. זה שקוף, זה משרד שכתוב פה מפעל הפיס, פה, במקרה הזה, זה 

 החינוך.

עכשיו, משרד החינוך אישר לנו, ומאשר לנו, עוד לא גמר לאשר, את בתי הספר היסודיים, לפי 

 ט. הפרויקאת כל פרוגראמות, לפי בקשות. זה תהליך מאוד מאוד ארוך. תיכף, גם בסדר יום, יש פה 

 

 ובה לזה. לא קיבלתי תש  מר ידידיה הוכמן:

 

 אני אתן לך,   מר גדי ירקוני:

 

 אז אני לא... זה משהו שהיה,   גב' כבי שקולניק:

 

 תני לי רגע להסביר לו. תקשיב, תקשיב,    מר גדי ירקוני:

 

 כן?   מר ידידיה הוכמן:

 

ל הפיס, יש שיו עוד פעם. מפעלך עכ אסביר מה שהתחלתי להסביר לך, אני   מר גדי ירקוני:

₪ מיליון  400עם משרד החינוך. הוא פעם בשנה מעביר, אני חושב פעם בשנה, אל תתפוס אותי, לו הסכם 

 הוא שם מהכסף של מפעל הפיס לבניית בתי ספר, שמשרד החינוך מחליט עליהם, אוקיי? עד לפה בסדר?

בתי תית, שאת ר. משרד החינוך החליא שרירובית ספמה של אנחנו באנו למשרד החינוך, קיבלנו פרוגרא

הספר של אשכול, זה יהיה דרך הכסף שהוא מקבל ממפעל הפיס. ואז, אנחנו עובדים מול שני גורמים, 

 בעצם. משרד החינוך הוא הגורם המאשר כל קטע וקטע, ומפעל הפיס הוא הקטע המממן. 

 

 אז יש לי עוד שאלה.   מר ידידיה הוכמן:
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 אוקיי.    י:רקונדי יג מר

 

 הפיס, לא משרד החינוך, יש למועצה גישה אליו? מפעל   מר ידידיה הוכמן:

 

רק בדבר אחד, בשני מיליון שקל, פלוס מינוס, בשנה, שאנחנו מקבלים לפי    מר גדי ירקוני:

 כתב, איך קוראים לזה? 

 

 אמות מידה.   מר מורדי ביטון:

 

 אמות מידה.    מר גדי ירקוני:

 

 קדם בשנה הזאת. שמפעל הפיס קובע, והוא רוצה ל  ביטון: ורדימר מ

 

ועכשיו, הוא נתן אפשרות גם לקדם חלק מהתקציבים שאני החלטתי    מר גדי ירקוני:

 בינתיים לא לקחת אותם. 

 

 זה, איך מחולק?   מר ידידיה הוכמן:

 

 שני מיליון, איך זה מחולק?    מר אמיר פלג:

 

 איך הם מחולקים. האלה, יגיעו לפה אחרי שאנחנו נחליט  מיליוןשני ה   מר גדי ירקוני:

 

 מי זה אנחנו?     דוברת:

 

 ההנהלה המצומצמת.    מר גדי ירקוני:
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 של המליאה? או של המועצה?    מר אמיר פלג:

 

מי  –של המועצה, רגע אני אסביר, עוד פעם. שתי התשובות הן כן. א'    מר גדי ירקוני:

נהלת המועצה, יקבלו את אישור הנהלת ם, מנהלי המועצה, הם יביאו את זה להיהמנהל זה, זהשיבנה את 

 המועצה, או זה, ומהנהלת המועצה, זה מגיע לאישור המליאה. בסוף המליאה צריכה לאשר את זה. 

 

 נראה לי שאתם מחפשים פה.    :מר השי רובין

 

 הבנת אותי?    מר גדי ירקוני:

 

 את השאלה. לי לשאול את השאלה, אז תן לי לשאול  ה נותןאם את  מר ידידיה הוכמן:

 

 שאל אותי אחרי זה.    מר גדי ירקוני:

 

 לא, שנייה.   מר ידידיה הוכמן:

 

 אבל תשאל נקודתית.     דוברת:

 

תשאל אותי אחרי זה, הוא חזר עכשיו מחו"ל, הוא לא יודע איך קוראים    מר גדי ירקוני:

 לו. 

 

שאני יורד אני, מחילה , חד מאוד, אל תדאג. חד מאוד. הייתה הבטחהני א  מן:מר ידידיה הוכ

ביישובים שלנו. עכשיו, לא אכפת לי הייתה הבטחה לפני שנתיים, שלוש, נגיד, לאולמות פיס לפרטים, 

 באיזה יישוב, כן? סתם אני שואל. איך זה, 

 

חרי, שנבנה את רתי, אואז אמזה לא פיס, זה מהטוטו. עוד פעם, אמרנו.    מר גדי ירקוני:
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 . האולם המרכזי פה

 

 ענית תשובה, שאני מאוד...   ידידיה הוכמן: מר

 

 זה לא הפיס, זה הטוטו.   גב' כבי שקולניק:

 

 זה הטוטו. אני התחייבתי שאני אנסה לעשות את זה. אוקיי,    מר גדי ירקוני:

 

ה, להבדיל בין שני בתי פר פהמס – בית הספר היסודי – 1138אוקיי, תב"ר   גב' כבי שקולניק:

 ת השינוי? בעד? נגד? נמנעים? אושר פה אחד.הספר. מי מאשר א

 

 הלוואה לבית ספר יסודי חדש  – 1138: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר החלטה

  

 2,650,000במליאה הקודמת שמנו פה מקרנות המועצה  – 677תב"ר   גב' כבי שקולניק:

קט הזה. אז לכל הפרוי₪ הפנים, על ארבעה מיליון  ממשרד הלוואהובמקביל קיבלנו החלטה לקחת 

 ורושמים פה את ההלוואה על התב"ר. מי בעד? 2,650,000אנחנו מחזירים לקרנות המועצה 

 

 677: הוחלט פה אחד לאשר שינוי בתב"ר החלטה

 

חבר'ה, החלטנו שזה לפרויקט שאנחנו הולכים ומקדמים, של הזבל.    מר גדי ירקוני:

התחלת הפרויקט. אנחנו, עוד פעם, אני קודם  ה הבאה, התוכנית היא להציג למליאה אתבמליא רויקט,לפ

אומר, אני צריך להיפגש עם כמה אנשים, אי אפשר עם חלק לבד. אבל במליאה הבאה, היא תהיה ארוכה, 

שאני  אני כבר מכין אתכם. יש פה גם את דו"ח המבקר על מחלקת התברואה, וגם יהיה פה, הבטחתי

ו שאתם לא הולכים מוקדם הביתה. וגם מחלקים שי וגם יהיה פה את הנושא הזה. אז תתכוננאגיד, 

  בסוף, כולכם להגיע. נכון?
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תהיה מליאה חגיגית. אנחנו נדאג שתאכלו טוב, כדי שתהיו כבדים כל   מר מורדי ביטון:

 המליאה. 

 

זה תב"ר של צאלים,  102"ר ים. תבחברים, חולק דף של עוד שלושה תב"ר  גב' כבי שקולניק:

בות, שקודם דיברה עליו מירב. זהו, זה הסוף של התב"ר הזה, יש פה התחייבות של הקמת מבנה התרשל 

  ₪,אלף  42היישוב על עוד 

 

 זה המוזיאון?     דובר:

 

? חברים, 102כדאי ללכת לראות, זה מוזיאון מדהים. מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק:

 ממקורות חוץ.הזה, דרך אגב, הוא גד? נמנעים? אושר פה אחד. רוב התב"ר ודה. נהיד. תלהרים את 

 

 הקמת מבנה תרבות.  –צאלים  – 102: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר החלטה

 

מגרשים, התחייבות היישוב  15-תשתיות ל –כיסופים  – 1160תב"ר   גב' כבי שקולניק:

 ה.ודה רבמי בעד? תודה. נגד? נמנעים? ת 3,321,000

 

 מגרשים.  15-תשתיות ל –כיסופים  – 1160: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר החלטה

 

תב"ר חדש, פרויקטים להפחתת פליטת גזי חממה. אנחנו  – 1156תב"ר   גב' כבי שקולניק:

. אנחנו פנינו, 20%-קיבלנו קול קורא, וגם אישור לקול קורא, ממשרד הכלכלה, של השתתפות שלהם ב

ישובים האלה נתנו לנו, כל אחד מהם, עצה, נענו לפנייה חמישה יישובים, והיים במוהיישובבזמנו, לכל 

בשלב זה, זה קרנות ₪, אלף  600משרד הכלכלה. היתרה של ₪ אלף  400ויש ₪ אלף  200התחייבות של 

המועצה. זה מיועד, אחד, למגרש הספורט, הטוטו הגדול שליד בית הספר, להחליף שם את התאורה 
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ו אותם, ואחר כך הם קיבלו רגליים קרות. הם ו לנו עוד שני יישובים, שבהתחלה הגשנם, והירת לדילתאו

  לא רצו להצטרף, אז אנחנו, 

 

 מגן ונר יצחק, עוד עובדים עליהם.     דובר:

 

אנחנו עוד עובדים עליהם, ואם הם לא ירצו, אז אנחנו נציע את זה   גב' כבי שקולניק:

 לישובים אחרים. 

 

 ? אבל עכשיו חמישה יישובים, כבי  רומנו: ת בןרוני' גב

 

 זה החלפת מנורות, רחוב, תאורת רחוב לתאורת לד.   גב' כבי שקולניק:

 

 קרנות מועצה הולך למגרש הכדורגל?  אלף 600-כמה מתוך ה   מר דודי אלון:

 

 מאתיים אלף בערך.   גב' כבי שקולניק:

 

  ם לאן?הולכי מאתיים. וארבע מאות   מר דודי אלון:

 

 יישובים לא רוצים, לא נבצע. לא הולכים. אם ה   מר גדי ירקוני:

 

את כל ים מנו, היישוב עשה את זה, החליף לדאני יודע שאצלנו ביישוב, בז   מר דודי אלון:

 היישוב. 

 

 נכון, בסדר. יכול היה לקבל עשרים אחוז מענק עכשיו. הצענו להם.    מר גדי ירקוני:

 

 חסך חשמל, למה אכל אותה?    לון:מר דודי א
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 זה כבר שנה אנחנו מדברים על הפרויקט הזה, כבר שנה.    מר גדי ירקוני:

 

 רק לנושא של המגרש. ₪ אלף  200בעצם, כרגע, מבחינתנו, ילכו    מר דודי אלון:

 

 כן.    מר גדי ירקוני:

 

 ואם לא יהיו יישובים אחרים,    מר דודי אלון:

 

₪, אלף  200-יה לו יותר מהיות שיישוב שכן בפרויקט, ירוויח אם יהול ליכ  ן:מר מורדי ביטו

אלף ומגן לא ירצו, אני אעביר את מגן למבטחים, שיעשו את  400כי סתם דוגמא, אם במבטחים זה יהיה 

 הכול. 

 

 אלף,  600קרנות מועצה,  –אבל אני אומר, אתה בסוף רושם    מר דודי אלון:

 

 ת. ת עצמיהשתתפו   מר גדי ירקוני:

 

רגע כדי לסגור את התב"ר, להציג אותו במשרד הפנים. כ 600לא, לא,   מר מורדי ביטון:

 ויכול להיות שהוא יגמר גם ב...  1,200,000 -בפועל, יכול להיות שהוא יגמר ב

 

 כמה כסף אתה מוציא מהכיס שלך?    מר דודי אלון:

 

 מאתיים.   מר מורדי ביטון:

 

א ישים את המאתיים אני אסביר. אם יבוא קיבוץ מגן, אז הו, בוא רגע   מר גדי ירקוני:

 , אוקיי? אנחנו שמים מאתיים, 400 -שלו ואנחנו נוציא את המאתיים שלנו, מתוך ה
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 זו התשובה שרציתי לבין, מאתיים למגרש ספורט.    מר דודי אלון:

 

 למגרש כדורגל.    מר גדי ירקוני:

 

משהו היה קודם  1156ם המספור של התב"ר, לדעתי ע א בסדרמשהו ל  מר אריק דניאל:

 אחר. 

 

 נכון. תודה, נתקן.   גב' כבי שקולניק:

 

 יפה.    גב' דנה אדמון:

 

 היה.  1159גם   גב' יפה בוקובזה:

 

כל הכבוד על העירנות. אני לא רוצה לקבוע מספר פה, כי אנחנו הולכים   גב' כבי שקולניק:

אותו אצלה, אז היא  ה, הנהלת החשבונות שעושה את זה, רשמהב"ר הזלל שהתלפי מחברת. זה קרה בג

אמרה לי את המספר, היא לא שמה לב שהיא תפסה אותו כי היא לא... זה לא משנה, זה פרוצדוראלי 

 לגמרי. 

 

 רק בפרוטוקול תדאגו לתקן.   מר חנניה אווקרט:

 

פליטת גזי חממה.  תתם להפחרויקטיאנחנו נתקן. בהמשך. מי בעד תב"ר פ  גב' כבי שקולניק:

 ם? התב"ר אושר. המספר שלו יקבע בהמשך. תודה. נגד? נמנעי

 

 להפתתת פליטת גזי חממה  –: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר )מספר יקבע בהמשך( החלטה
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    תודה רבה לכולם, שיהיה לנו בהצלחה.  גב' כבי שקולניק:

 

 .שותיים ברהיסוד דיווח על התהליך לאיחוד בתי הספר .6

  

 אני רוצה להגיד כמה מילים על בתי הספר. חבר'ה, חכו רגע,     מר גדי ירקוני:

חבר'ה, אנחנו הולכים לתת פה סקירה עכשיו לחברי המליאה וגם לשמוע דעתו. אני רוצה להגיד שאנחנו 

זה  ובד על, צוות ההיגוי עעובדים על הנושא הזה, ואחרי שהמליאה נתנה את המנדט שלה לצוות ההיגוי

 וד מעט שנתיים. ר עכב

 

 שלוש שנים.    גב' דנה אדמון:

 

 שלוש שנים מהפתיחה, שנתיים לא?    מר גדי ירקוני:

 

 שכחת שהוספנו שנה?    גב' דנה אדמון:

 

שלוש שנים כבר, אומרים, אנחנו עובדים על זה. צוות היגוי רחב. שבסוף    מר גדי ירקוני:

י שתי החלטות מאוד, , אנחנו, אני רוצה להגיד, עומדים לפנהחלטותהרבה  אנחנו מגיעים, אחרי שקיבלנו

שאני לא רוצה להיכנס אליהן הרגע, בהתחלה, אבל אין צל של ספק שאנחנו יודעים שאלה ההחלטות 

 המהותיות להרבה אנשים, כל אחד מסיבותיו. 

וכמובן, דבר לא סביר. י זה יזה איך תהיה אינטגרציה בין היישובים, שאת העיקרון שלה אבי אחר –אחד 

אינטגרציה בין המורים בבתי הספר השונים, אנחנו פותחים שלושה בתי ספר וגם פחות חשוב, נושא של ה

כן אני יכול להגיד שאתמול, היינו במשרד החינוך, אז אם כבי אמרה שרבים על תקציבים, אז אתמול 

ת שאנחנו בונים, על אף שלפי הכיתו של כל היינו במשרד החינוך, ולשמחתי, אישרו לנו את כל התקציב

ד לא היינו, אנחנו לא צריכים אותם לפי הגודל. הצלחנו לשכנע אותם שזה הזמן המתאים לבנות דעתם, עו

 אחרת זה היה משית על המועצה עוד הוצאה כספית גדולה מאוד. את כל בית הספר, 

אבל לפעמים אני חייב להגיד יבור, גם הצ אבל אני רוצה להגיד שלכל אורך התקופה הזאת צוות ההיגוי,
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איפה שניסינו לשתף אותו, לא באו הרבה. יש גם כאלה שטוענים שלא שיתפנו אותו נכון, ובגלל שהציבור, 

 ? 34 זה לא באו. הוספנו מורים לצוות ההיגוי, הוספנו עוד אנשים שחשבנו שנכון. צוות ההיגוי כבר נפגש

 

  33    מר משה מורג:

 

ה. משה קודם יציג את פעמים, משה מוביל בתור פרויקטור את ז 33   רקוני:מר גדי י

מסובך, לא הנושא הכספי ואת המבנה של הקמפוס, ואחרי זה אבי את הנושא הרך והבעייתי. יותר 

 בעייתי. 

 

 המורכב.    גב' דנה אדמון:

 

 המורכב, הרבה יותר מורכב.    מר גדי ירקוני:

 

 לא,    גב' דנה אדמון:

 

נשאיר בין שניהם, לא עד הסוף. משה לא, לא, אני מציע ששאלות והערות    י:ירקונגדי  רמ

יגמור את ההצגה שלו, נוכל לשאול מה שרוצים, אחרי זה אבי וגם, תנו להם לגמור עד סוף דבריהם. אז 

  משה, בבקשה.

 

 ערב טוב. אני התבקשתי להציג את החלק הפיסי, את הבנייה, מה    מר משה מורג:

שאלות, כמעט כל יום שאני נשאל, אם זה יהיה  , איפה אנחנו עומדים. כדי להתמודד עםוס שלההסטאט

מוכן בזמן? אז התשובה, נכון לעכשיו, אם לא יהיה איזשהו אירוע דרמטי במרחב הים התיכון, זה יהיה. 

מה טע של מוגדרת תחת הכותרת של סטאטוס הקמת הקריה עצמה, גם הקהמצגת  השאר תלוי בכולנו. 

 ים וכמה זה גם עולה. עוש

ל בקצת התמצאות, תוכלו לראות גם בתמונות. הריבוע הזה מדגים את הקמפוס, את אני רוצה להתחי

התפיסה שאומרת שכל מה שאנחנו בונים כרגע, לבתי הספר היסודיים, כמובן המגזר החילוני באשכול, 
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 יתרכז בתוך גדר אחת משותפת. לכן נקרא גם קמפוס.

א לו עכשיו ניצני אשכול, קיים. בית ספר כב ברמה העקרונית מבית ספר אחד קיים שנקרורמ הזה הדבר

אחד חדש, שנמצא בבניה, תראו את השלב שלו ועוד בית ספר, המזרחי, ששלושתם ירכיבו בספטמבר 

 את הקמפוס החינוכי הזה. 2019

ספורט, גם חממה מגרשי ם, גם בתוך המרחב הזה אנחנו מקימים, למעשה, לכל בית ספר, לשני החדשי

ני אשכול, להראות שאפשר לעבוד ולעשות פעילות של למידה וחקר. עושים כמובן לימודית נוספת על ניצ

בהמשך תראו, שני מבנים שאחד בתהליך הקמה ראשוני, שנקרא מבנה מחול בשלב הראשון, שאליו 

 א רואה אותו. ביש הודרך הכיצטרך בהמשך מבנה מוסיקה, שהוא כבר בתהליכי הקמה, מי שעובר 

 

 יד נוף ה' לא? לזה    :נעמי סלעגב' 

 

 מה?     מר משה מורג:

 

 . נופיזה ליד    גב' נעמי סלע:

 

 לא, זה ליד,     מר משה מורג:

 

 ממוקם איפה?  נופי   גב' נעמי סלע:

 

 נמצא כאן.  נופיהכול ליד,     מר משה מורג:

 

 כן.    גב' נעמי סלע:

 

נה חדשנות שאנחנו שיצרנו אותו, ומבאבל הדבר הזה בכביש העוקף     ג:מר משה מור

רומות, ואולם ספורט חדש, תמקווים שייכנס לעבודה בחודש מאי, שהוא גם מתרומה, אלה שניים מ

מצטרף לאולם הקיים, הוא גם יותר גדול, ועוד מגרש ספורט שישוקם בניצני אשכול, כמובן, מגרשי חניה, 
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 יים, יהיו שניים בסך הכול. ובן, טרמינל הסעות שמצטרף לטרמינל הקוגם כממאוד  יש שניים גדולים

 

 מה המרחק בין החניה לבית הספר המזרחי?    גב' נעמי סלע:

 

 הליכה של בערך חמש דקות, אפילו פחות.    מר משה מורג:

 

 גם מהמזרחי הליכה של חמש דקות.    גב' נעמי סלע:

 

תמונה. אוקיי, עכשיו יותר קל לראות את זה ב עצמכם.בזה ב כן, הלכתם    מר משה מורג:

זו תמונה די מעודכנת, אנחנו מצלמים את זה דרך רחפן כל כמה זמן. ואני רוצה, לגבי התמצאות, זה או 

ניצני אשכול שהיום רואים את המבנה של האוהל הגדול הזה. אנחנו בונים שני בתי ספר, אחד באזור הזה 

 קודם.יתי שהרא. ..ואחד באזור הזה, 

 

 ן? זה פה, נכו 232   גב' נעמי סלע:

 

לא, לא, פה. נכון לעכשיו אתם רואים מסביב הקמת ציר כביש עוקף,     מר משה מורג:

שלמעשה מחליף את הכביש שנמצא צמוד לניצני אשכול, ולמעשה, מאפשר גישה מאזור המועצה עצמה 

נה בפרונט שלו, מבו ולידו ומולו, -ד, ה-גב, -אתיות, ידות דו שכבובנוסף, כל בית ספר מורכב משלוש יח

זאת אומרת, אנחנו מדברים הנהלה של חדר המורים והמשרדים, וספריה שהיא חלק מהקומפלקס הזה. 

פה על הקמה שתחת הפרויקט הזה שלושה, ארבעה, שמונה ועוד שניים שהם חלק מהפרויקט, אבל הם 

 ספורט נוסף ושני מגרשי ספורט נוספים.  . אולםלא בתוך הפרויקט של משרד החינוך, כמובן

 

 המבנים הם חד קומתיים?    ' נעמי סלע:גב

 

היה דיון גדול, רצינו המבנים כולם חד קומתיים, זה תפס הרבה שטח.     מר משה מורג:

לעשות דו קומתי, הוועדה לא אישרה אז הלכנו על המודל הזה. מה שאתם רואים פה, זה העיגולים 
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תוחים, כי יועץ המיגון בודק בכל רגע ניות שאנחנו נדרשנו להוסיף אותן למרחבים הפה מיגוהאלה. אל

נתון, כל תלמיד שנע במרחב הזה, שהוא צריך להגיע לתוך מבנה מוגן. לא חייב להיות המבנה שלו, ולכן 

ות מיגונישניות, מכריזת צבע אדום. ולכן, הפיזור של ה 15-המבנים כולם פתוחים גם לחזיתות, בתוך ה

פה יוקם אמפי תיאטרון שאפשר להיכנס לפה בישיבה על קרי, יושב באזור הזה, זה אזור פתוח. העי

הרצפה, על דשא, בשיפוע קל, את שלושה, כל בתי הספר ביחד באירועים של תרבות, גם אחר הצהריים, 

 גם בערב וגם במסגרת הלמידה בבוקר. 

 

חי להסעות, יש לנו ר המזרית הספמשה, סליחה על השאלה, בדרך מב    דוברת:

 אם הילדים האלה הולכים? גם ילדים קטנים? גוניות? חלילה, מי

 

 הראיתי כבר שלושה פה. פה צריך, זה טרמינל ההסעות, אוקיי?     מר משה מורג:

 

 שזה הקצה השני.     דוברת:

 

 תשובה.אני אתן תשובה, תנו לי שנייה אחת. אני כנראה יודע מה ה    מר משה מורג:

יש גם דרך רחוקה, ל לנוע, זו הדרך המחברת, הפנימית, ד הכי רחוק נמצא באזור הזה. הוא מתחיהתלמי

נוספת, עזבו אותה. הוא נע כאן, כל המבנים האלה, בנוסף ללובאים שלהם, הרי כל המבנה כולו ממוגן, 

ההוראות של  ה, אלהלו. ככאתם יודעים, כן? בנוסף, בתוכו יש גם ממ"ד ממ"מ גדול שהוא מוגן יותר אפי

 הבניה היום בעוטף עזה.

תלמיד, כשהוא נע, הוא כל הזמן יראה, או משמאלו או מימינו, כניסות נוספות אל הלובאים המרכזיים. ה

יש לכל כיתה דלת החוץ, מי שמכיר את נופי הבשור זה מאוד מאוד דומה, זו אותה קונספציה, כדי לקצר 

זו לא השכבה שלו. ויהיו לו תמיד פתחים מוכנים, גם אם  וע כאןוכל לנאת זמן התגובה של התלמיד, שי

באזור הזה, פשוט קשה ואם הוא נע עכשיו לאזור של לעשות ספורט, במגרש הספורט שנמצא באזור הזה, 

לראות, כי אין פה את הרזולוציה המתאימה, אתם תראו מן פטריות כאלה שבתהליכי בניה, הם כבר יותר 

ד בכל רגע נתון, נמצא תחת יכולת נות לאזור התנועה שלו. ולכן, כל תלמית שמופיגוניוגבוהים, שהן מ

 שניות. זו התשובה לשאלה שלך, אני מקווה שזאת התשובה. אוקיי, מסביב,  15מענה של 
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 זה רחוק לילדי כיתה א'. ילדי א' ב' זה ממש רחוק.    גב' רוני קיסין:

 

 אים הכי קרוב לזה. א' ב' נמצאצלך, רחוק  אני לא יודע מה זה    מר משה מורג:

 

 אני מדברת, מבחינת ההסעות, זה רחוק.    ני קיסין:גב' רו

 

 זה לא רחוק, ממש לא.     מר משה מורג:

 

אתם מוזמנים לביקור שם עוד מעט, תוכלו לראות, חבר'ה המרחק בנופי     מר משה מורג:

ם קים, אותו הדבר. חברים, עוד כמה פרטי, הרחואשכול הבשור להסעות יותר גדול מזה, בוודאות, ובניצני

כל הקמפוס מסביב, הופך להיות למעשה, בנוסף לדרך הכביש שמובילה את האוטובוסים, החלק ונמשיך. 

הפנימי שלה, זאת אומרת בתוך הגדר, היא גם ציר להליכות, לספורט, לכל מיני פעילויות נוספות. לכן, כל 

לי רכב בכלל. למעט, עות הלמידה, הן פעילויות ללא תנועת כדר, בשתוך הגהפעילויות בתוך הקמפוס, ב

אולי, קלאב קאר אחד שהחבר'ה של הרשות צריכים לנוע בהם. כל איסוף הזבל וכדומה, זה בשעות לפני 

ובאישור. התלמידים לא נמצאים שם במרחב שבו הם הלימודים, ומשתמשים בציר הזה לשני בתי הספר 

 שי במרחב הזה.וע חופלים לנמסתכנים. הם יכו

רגליות שנעות מפה לחדשנות, למכון, לאולם הספורט, הן מאורגנות במסגרת כל התנועות, התנועות ה

התכנון, בשבילים מסודרים ובמרחב שלהם, כל הזמן, מיגוניות מקבילות, או אזור ממוגן מוגן עבורן. 

 ך? אוקיי, זה הדברים האלה של התמונה עם ההסברים שלה. להמשי

 

קפי? המסגרת ההיקפית, אם אני מנסה רגע מה המטרה של הכביש ההי  ' רונית בן רומנו:בג

 לראות, 

 

 הפנימי, או החיצוני?     מר משה מורג:
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 החיצוני ביותר.   גב' רונית בן רומנו:

 

 החיצוני זה כביש שמחליף את הכביש הקיים. הכביש הקיים עבר כאן,     מר משה מורג:

 

 יש בו פרסה.    לון:מר דודי א

 

סיבוב, והגיע ככה. ביטלנו אותו, כדי לאחד את הקמפוס.  הוא עשה פה    מר משה מורג:

מוציאים פה גם את החשמל העילי, הכול יוצא החוצה משם, כדי שיהיה יותר בטוח. ולכן, ממשיכים פה 

יים, ביש הקאת הכ את הכביש, מאוד דומה. יש פה את הכביש לכיוון הפרסה ויש את הכביש שמחליף

 וכולם נעים לאותו מרחב. 

 

 המעבר בפנים הוא חופשי?    די אלון:מר דו

 

 כן.     מר משה מורג:

 

 אם ילד מבית ספר מסוים רוצה ללכת לבקר מישהו, הוא יכול ללכת.    מר דודי אלון:

 

 אם הוא לא חוזר, בעיקרון, יכול ללכת.     מר משה מורג:

 

 טה על הילדים באיזשהו מקום. יוסר שלזה ח   גב' נעמי סלע:

 

אני אסיים, תתייחסו. יש פה כמה היבטים יותר חשובים מהדבר הזה,     :מר משה מורג

 ודנו בזה המון שעות. 

 

 חבר'ה, תנו לו לסיים, תרשמו את השאלה.    מר גדי ירקוני:
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שקרוב מערבי מה מצב הבינוי עצמו? מצב הבינוי, זה בית הספר הצפון     מר משה מורג:

ו'  הנהלה וספרייה. יש להם -ה'-ו 'ד –ב' , ג'  –בנה שכבה א' יותר לאזור תחנות ההסעה. אמרנו שיש מ

המבנה הראשון הוא המתקדם ביותר. למעשה, הוא כבר נמצא בגמר ריצוף, שמות, זה לא משנה כרגע. 

 גימור. תהליכימעשה בחיפוי אבן חיצוני , חשמל, תקשורת בתהליכי הרכבה ואינסטלציה. תראו, ל

לתות המוגנות של עוטף עזה והחלונות האלה, המאסיביים. וכמובן, מה שחסר, בגדול, וכבד, זה הד

הגימורים וכדומה, והכנסת הריהוט בחודש יוני. שאר השכבות מאוד דומות, טיפה פחות מזה, אבל מאוד 

 מאוד דומות, ולמעשה הן בהליכי סיום של המבנים.

ת. אבל סך הכול כולם הלה וספריה אמרנו, זו יחידה משותפהנ ו מצב,א באותמבנה ההנהלה נמצ

מתקדמים מאוד, בתהליכים של סיום. כל היציקות הסתיימו כמובן, כבר לא עוסקים, לא תראו יותר כבר 

 טריילרים עצומים כאלה.

 תחיליםובן, מ, סיימו כבר את כל השלבים, כמ232בית הספר המזרחי, זה בית הספר שיותר קרוב לכביש 

ספר הראשון. אני רוצה להביא את כולם לגמר באותה נקודה, זה תקט אחד לאחר בית הלעבוד על גמרים. 

לא משנה, אבל סדר העבודה, עובדים פה כמעט מאה פועלים במרחב הזה, בכל רגע נתון. גם בגמרים, גם 

 בכבישים וגם בפיתוח הפנימי. 

ס ם מחוץ לקמפוחוץ, אותם כבישים שנמצאיפיתוח שהוא  מה קורה בכל הקמפוס? כמובן שיש פיתוח

עצמו, מיד נראה אותם, ויש את הפיתוח הפנימי. כל זה חפירת תעלות תקשורת, הבאת מים, כל הדברים 

שקשורים מתחת לאדמה, ובסוף זה גם גינון וכל התשתיות מגרשי משחקים וכו', שכרגע עושים את כל 

תות חוץ, מה עבודות עפר וכתות חוץ ומצפור, יש שם כ ושיםהים. עהקירות התומכים, כדי לפצות על גב

שמכירים ביובלי הבשור, קריית קק"ל, משהו דומה. יש לנו מספר כאלה שמאפשר לעבוד גם מחוץ 

לכיתה, במסגרת התכנסות של כיתה אחת. יש מצפור, שבאים לשם כדי לצפות על השטחים בחוץ, 

 להסתכל על הטבע גם מתוך בית הספר. 

הכביש שהראיתי אותו, בונים  –פעולות, אחד  תאמת תשתיות וכבישים, מנסים לעשות כמהשאי הכל נו

שתי חניות, אחת בחלק המזרחי ואחת באזור הפריקה של האוטובוסים. החניה המזרחית היא עבור 

ים את ובית ספר. וכמובן, עושהמורים ועבור אותם שני מבנים שהם שייכים גם לחינוך המשלים, חדשנות 

וב, שזה כבר בתהליכים די מתקדמים, מי שנוסע שם, ודות מים, תשתיות, הובלת ביליך של עבכל התה

 רואים את העיגולים של הבטון.
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פה ההצטיידות מאוד מאוד יקרה, בגלל שאלו בתי ספר חדשניים ועובדים בשיטה שמחייבת  –הצטיידות 

 חיל כבר לקבל את ההזמנות לעבודה.הבא מתבשבוע ריהוט נוסף. המכרז נסגר, יש קבלן זוכה, והוא כבר 

ה האמנות, שלב א' למחול, התחילו לעבוד, אמרתי. עוסקים באתר עצמו, פנימה בכל עבודת התשתית, מבנ

כבר באמצע העבודה. אולם ספורט חדש, הוא סיים תכנון. אני מקווה שבתקופה הקרובה, דרך מכרז 

הדבר הוא יהיה מוכן טיפה יותר מאוחר. זה  הספר, ל לביתמשכ"ל יכנס לעבודה. לא יהיה מוכן במקבי

 הזה. 

מבנה חדשנות שהוא דו קומתי יחיד במרחב הזה, בתהליך קבלת היתר בניה סופי. מי ומבנה רב תכליתי, 

ולאחר כך היתר מלא, כאשר אנחנו מקווים שלקראת חודש מאי, זה תלוי עם התורמים,  00-לשמכיר 

 כול.נראה בשטח כבר חפירות וה

ר אותם לצוותים החינוכיים, כדי להתכונן לשנת חנו רוצים לקבל מהקבלן את בתי הספר ולהעבינא

, כדי שנוכל לתת לצוותים חודש מלא, טיפה יותר מחודש, להיכנס עוד לפני 2019הלימודים בתחילת יולי 

ם אמות עת שמתוזה, אבל אני מדבר על מסירה, כשהשטח שייך כבר להם. הכניסות המוקדמות, זה כניסו

 ם חודש קודם מהקבלן. אלה הנתונים המרכזים.הקבלן וכדומה. אנחנו נקבל את המבני

כל נושא הקמת בתי הספר עצמם, העלות המצטברת שלהם, הכול זה כסף.  –עכשיו נעבור לסיפור הפשוט 

 ל זהכ₪. ן מיליו 13 -הפיתוח של המגרש והחצרות וכל הפיתוח הפנימי כ₪. מיליון  60עם מע"מ, כמעט 

כארבעה, אולי טיפה הצטיידות מיליון.  14 –דומה, כבישים עבודות התשתית ההיקפיות, ביוב, מים וכ

 15 -אולם ספורט, זה אולם גדול מאוד, ב₪.  מיליון  16העלות, זה מבנה בתרומה זה יותר. מבנה האוניות 

 ₪. מיליון 

 

 כמה מקומות ישיבה?    מר דודי אלון:

 

 אגיד לכם, ? אני כמה    מר משה מורג:

 

 , 500-ות מקצת פח   מר גדי ירקוני:

 

 מה יש היום? כמה?    מר דודי אלון:
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 אני חושב, נכון?    מר גדי ירקוני:

 

 הוא מאפשר התכנסות,     מר משה מורג:

 

הוא אולם של כדור יד, שיש אפשרות לשים שם שלושה מגרשים בו זמנית,    מר גדי ירקוני:

 ום. ולם הייים באלהבדיל משנ

 

שהראיתי לכם בהתחלה, הספורט, גם שים הדו תכליתיים תזכרו שגם מגר    מר משה מורג:

רוב השנה, בגלל השמש, לשחק שם. וזה מוסיף, אנחנו מקרים אותם בקירוי רשתי אמנם, אבל אפשר 

שלושה ומרת, בפוטנציאל, או בגמישות של הניהול של תוכנית הלמידה, בצורה משמעותית מאוד. זאת א

מאוד, שמאפשר גם התכנסות של, למעשה, בית ספר שלם מגרשים מקורים פלוס אולם ספורט גדול 

 בתוכו לפעילות, או שכבות מקבילות משלושת בתי הספר. 

אנחנו התחייבנו לניצני אשכול, שהוא לא ייצא בידיים ריקות מהאירוע הדרמטי הזה, והועמדו לו לפני 

 700 -ם, גם ביצענו בפועל, כמיליון, הוספנו עוד טיפה עכשיו ומתוכי היה המקור ₪,כשנתיים מעל מיליון 

  שדרוגים. ₪ מיליון 

 

 עד שנסדר את העניין של חדר מורים.  תעצור עם ה...    דובר:

 

 מה אתה רוצה להגיד בזה? לא הבנתי.     מר משה מורג:

 

 שהוא יחכה לסוף.   גב' רונית בן רומנו:

 

יא לתת לבית הספר בה, אז אני בעדך. בכל מקרה, הכוונה הזו הסיאם     מר משה מורג:

 הזה, גם שיפוץ גדול של מגרש הספורט שהוא ישן, לפרק שם מגרש משחקים שהוא לא תקני. 
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 מגרש ספורט זה גם לכל בתי הספר?    גב' נעמי סלע:

 

ת תוכני ותף עםלכולם. הניהול של המתקנים המרכזיים, הם בניהול מש    מר משה מורג:

מאשר התחייבנו כדי לאשר את זה, הרבה דברים כבר בוצעו, למידה. אבל אנחנו מעמידים פה יותר 

מזגנים, תאורות בחדרים, כבר בשנה הקודמת. והתב"ר הרך, שזה הדברים שקשורים בכל הפעילות 

יפו עוד ו שהוס, תזכרשנעשים, אבי, ייעוץ, הובלת פרויקטים וכדומה, זה בסוף יגיע לכשני מיליון שקלים

 ת מצטברת. שנה לפרויקט, ולכן העלות הזא

זה לפני השקף האחרון, סך הכול ההיקף התקציבי מכל המקורות ולכל המשימות, בקמפוס הספציפי 

 כמובן זה לא מעט כסף. אבל עם סיבות טובות. שאלות? ₪, מיליון  141-הזה, יגיע בסוף ל

 

י מהקטע של המרחק מבית הספר רתהשתחר עוד לאאני מצטערת,   גב' רונית בן רומנו:

 לחניה. אתה אומר שיש חניון למורים, נכון? והוא דווקא בצד המזרחי.  המזרחי

 

 לא.     מר משה מורג:

 

 לא?   גב' רונית בן רומנו:

 

 יש שני חניונים, אמרתי.     מר משה מורג:

 

 אוקיי.    גב' רונית בן רומנו:

 

טרמינל חניון, כמו ששם בניצני אשכול, באזור ה . ישלתמונהחזרנו     מר משה מורג:

 לפריקת אוטובוסים, וחניון למכוניות. 

 

 זה אותו מקום?   גב' רונית בן רומנו:
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מחולקת כמובן, מטעמי בטיחות. ובנוסף, אתם רואים זו יחידה שלמה,     מר משה מורג:

שמכיר את המועצה, יש שם את ת, מי ול פחואת זה? הכביש הזה שעושה תשעים מעלות, יש באזור הזה, מ

ל התברואה, באזור הזה כבר בונים עכשיו, מי שבא לשם רואה את זה בעיניים, חניון די גדול, המחסנים ש

ה לחניון שצמוד למועצה, מי שמכיר, משם לכיוון, שהוא משמש גם לחניה עבור שהגודל שלו מאוד דומ

וכל התשתית שעומדת פה לרשות החינוך  המחול,שנות והמתקנים המשותפים אחרי הצהריים, את החד

הבלתי פורמאלי אחרי הצהריים, על פי צורך. כי אנחנו רוצים שכל דבר יהיה לו שימוש כפול, כדי ליצור 

 יעילות.

אז לכן יש פה עוד חניון די גדול, וכניסה עם אפשרות כניסה לבתי הספר. אנחנו התלבטנו אם תהיה גם 

תי, לא רצינו לסכן, בעיקר גלל מבנה התחבורה כאן שהוא מאוד בעייאבל ב מזרחי,כניסה לבית הספר ה

וכרגע קבענו שהתלמידים יכנסו מהטרמינל המאובטח, עם שהורים מביאים, יורדים משני צידי הכביש, 

 אבטחה וכדומה, בחלק המערבי. 

 

חי? ר המזרולא יכול להיות שם שתהיה הסעה לחבר'ה של בית הספ  גב' רונית בן רומנו:

 , למה שלא נעשה שינוע משם? קום חניון, דווקא, שכולו מיועד לחניהבמ

 

זה כרגע מאוחר מדי, זה לא יכול להשתנות. כי כבר הדברים, רגע  –א'     מר משה מורג:

 שנייה, אני אומר את זה בכוונה, כדי שלא יתפתח ויכוח תיאורטי, 

 

 כל הכבוד ל...  עקה, אז עםהיה אז. אם תא' הוא לא חייל-ילד ב  גב' רונית בן רומנו:

 

 מה קשור לאזעקה? לא הבנתי.     ורג:מר משה מ

 

שניות, לאן אתה רוצה שהם ירוצו אם הם  15לא יודעת, תהיה אזעקה,   גב' רונית בן רומנו:

  בהליכה? 

 

 למיגוניות.     דובר:
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 רגע, רגע, רגע,     מר משה מורג:

 

 י ספר ייעודיים. בים לבתל המושלוקה שהשאלה היא... הח    דוברת:

 

 עוד דקה אבי ידבר על זה, זה בכלל לא קשור.     ג:מר משה מור

 

  התחנה ממוגנת.     דובר:

 

 מהתחנה יש להם דרך של חמש דקות.     דוברת:

 

רונית, אני אמרתי את זה, אני אחזור עוד פעם, אולי לא אמרתי נכון.     מר משה מורג:

מנקודה לנקודה, לא משנה אם של הילדים, כל ילד שנע במרחב הקמפוס יטחון ציר הבכשמנתחים את 

הוא הולך הביתה, או הולך לשחק כדורגל, או למתקן משחקים, הוא חייב להיות במקום שבכל רגע נתון, 

 . שניות, כי אחרת אין טעם 15 -אם יש אזעקה ברגע זה, הוא יכול להגיע לאזור ממוגן, תקני, בתוך פחות מ

 

 יעשה את זה. אני לא יודעת, השאלה היא אם ילד בלחץ   רונית בן רומנו:' גב

 

 מה זה קשור ללחץ? הלחץ יהיה בכל מקרה.      מר משה מורג:

 

מאוד חמור פגם אני לא מקבלת את זה, זה פיתרון שהוא לא נכון. יש פה   גב' רונית בן רומנו:

 לדעתי.

 

  .וי של צוות? שצוות ילווה אותםבלו ליודים יקת שהילאבי, אפשר לסדר א   גב' נעמי סלע:

 

 רונית בן רומנו,     מר משה מורג:
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  )מדברים ביחד(

 

 אתן רואות כאן, כל האזור הזה ממוגן,     מר משה מורג:

 

 זאת כן בעיה.    גב' נעמי סלע:

 

 ת. זאת לא בעיה, כי את מציגה לי בעיה שהיא, היא לא בעיה אמיתי    מר משה מורג:

 

 זה מרחב מאוד גדול.    ' נעמי סלע:בג

 

כן, אבל התלמיד הזה, הוא תלמיד שחי בקמפוס כל יום. בהתחלה צריך     ה מורג:מר מש

 לתרגל אותו ולהרגיל אותו. בסוף הוא, 

 

 הוא צריך ליווי צמוד.    גב' נעמי סלע:

 

ול, ארגון זה תרגבחצר. אבל זה המורים, לכן יש סדרני הוראה, יש תורנים     מר משה מורג:

 פנימי של הצוות, מינימום. 

 

 משה, לא נפתור את זה עכשיו, בואו נתקדם.    מר גדי ירקוני:

 

 משה?    מר דודי אלון:

 

 כן.     מר משה מורג:

 

 מגרשי הספורט שיהיו מקורים ברשת, אם אתה אומר שהמבנים האלה,    מר דודי אלון:
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 אני... ל ואני אנסה לענות, כי שוא ם שאחדאו נסכרגע, רגע, בו    מר משה מורג:

 

אוקיי. מגרשי הספורט המקורים ברשת, אתה אומר שהחינוך הבלתי    מר דודי אלון:

 פורמאלי ישתמש במתקנים אחר הצהריים. 

 

 אם הוא ירצה, כן.     מר משה מורג:

 

 אם הוא ירצה.    מר דודי אלון:

 

 ולם. ייך לככל מתקן במועצה, ש    מר משה מורג:

 

ות אותו, מה שנקרא, כמו שראיתי במקומות, שהוא אוקיי. לא נכון לקר   מר דודי אלון:

 בעצם קירוי קונסטרוקציה עם תאורה, ובעצם מאפשר מרחב יותר משמעותי בדבר הזה? 

 

תראה, ההבדל בעלויות הוא פי כמה וכמה עלויות. אנחנו מגרדים פה     מר משה מורג:

 כספים לעשות את הפעולה הזאת, כי... 

 

 תאורה תהיה פה?    מר דודי אלון:

 

 לא, פה לא תהיה תאורה, בערב לא תהיה תאורה.     מר משה מורג:

 

 אוקיי.    מר דודי אלון:

 

יש הרבה דברים שניסינו, וראינו שזה הוצאות למעלה... יש גם סולארי     מר משה מורג:

 עצומות ורווח יחסית קטן. 
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ה, והיא אף פעם לא עבדה. לא בגלל אמרו בניצני אשכול שהייתה תאור   מר גדי ירקוני:

 שהיא הייתה מקולקלת, לא השתמשו בזה. 

 

 השאלה עלתה כי הוא דיבר על הבלתי פורמאלי אחר הצהריים.    מר דודי אלון:

 

 אז יש הרבה מתקנים.    גדי ירקוני:מר 

 

 נכון. מה שעשינו כן, הכנסנו תאורה לתוך בית הספר, מה שאין בתיכון    מר משה מורג:

עם היום, כדי שאם הצעירים האלה, בשעות של בין הערביים וחינוך משלים, תמיד יהיה להם מקום מואר 

שונים, זה נותן להם אפשרות להתרגל. עוד אוריינטציה והרבה שילוט פה, וגם המבנים צבועים בצבעים 

 שאלות אליי? 

 

 מה קורה אם הגענו לדד ליין ולא מוכן?   :דניאל אריה צבימר 

 

 אין דבר כזה. זה מה שיהיה.    גדי ירקוני:מר 

 

 מה קורה אם אין דבר כזה?   מר אריה צבי דניאל:

 

עכשיו חודשיים אירוע השאלה היא למה זה קרה. יכול להיות שיהיה     מר משה מורג:

נעשה הערכת מצב, ונקבל אישורים להישאר עוד מלחמתי והפועלים ברחו לסין חזרה, יכול לקרות. אז 

קו... שזה מאוד מאוד גרוע. אבל יכול להיות שאז בית ספר אחד יסתיים, והשני, נניח המזרחי, הוא שנה ב

ונה היא להעביר את התלמידים לאזור יתקע בגלל לוח זמנים. לכן צריך להתאים את הפיתרונות. הכו

 ממוגן. המבנים האלה יותר מוגנים מכל מיגון אחר שקיים במועצה עכשיו. 

 

זאת אומרת שהפתרון הוא באמת לקדם את השני, עכשיו, בצורה יותר    מר דודי אלון:

 מהירה, כי, 
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 הם מקודמים. יש פה כמות פועלים שעובדת,     מר משה מורג:

 

 עובדים בטירוף.  הם    דוברת:

 

  כל אחד יודע את העבודה שלו.   מר גדי ירקוני:

 

ם שני ימי סיור בבית הספר עוד לבית ספר, אנחנו פותחיאתם מוזמנים     מר משה מורג:

התנועות שם ויוכלו לגעת בברזלים ובבטונים, להבין כמה זה פשוט מעט, והציבור יוזמן ויראו את זה, 

ו, זה מה שמגן נתנו לנו, אבל בגדול, הבעיה הביטחונית, אני מרגיש איתה, ואני בחדרים. צפוף מאוד לצערנ

  עול במרחב מוגן.עוסק בזה כל חיי היא בסדר, וצריך לתרגל לפ

 

רגע, אני רציתי לשאול גם שאלה. אני לא יודעת אם זה עכשיו או אחר כך,    גב' שני הפטל:

 אבל שאלה אחת. 

 

 כן?     מר משה מורג:

 

איך מתנהל, בעצם, יום הלימודים עצמו? ההפסקות, תחילת לימודים,    ני הפטל:גב' ש

 ל אחד לבד? סיום לימודים? כאילו, בתי הספר כולם ביחד? כ

 

ההחלטות שהן מחייבות אותנו לתכנון אומרות, בגלל נושא ההסעות     מר משה מורג:

ויום הלימודים יסתיים לשלושתם והערבוב, כל התלמידים ביסודי מגיעים באותה שעה לבית הספר, 

 שחלקו נעשה ביישובים, לבחירתם וחלקו בתשתיתבאותה שעה ומתחיל היום המשלים, חינוך משלים, 

 של החינוך המשלים במועצה, או בית ספר של אחר הצהריים. 

 

 מה לגבי ההפסקות?    גב' שני הפטל:



 אזורית אשכולמועצה 
 11.3.2019, שני וםמי, מליאהישיבת 

 

 64 
 

 

להשלים אותם, שאומרים  רגע. עכשיו, יש לנו פרויקט שצריך עדיין    מר משה מורג:

שהתלמידים יפעלו בשלושת הקמפוסים האלה, כחלק מהשבוע, בלמידה משותפת. במודל דו שכבתי, או 

יש, מה שהיום נקרא אוניברסיטה, או כל מודל אחר בהרבה מקומות, כאשר התלמידים יוכלו  שכבתי.

נחליף אותם באמצע השנה להיפגש עם אנשים, חברים אחרים, במסגרת תחומי עניין לבחירה שלהם, ו

 פעמיים, זה מודל די ידוע. ואז, לכן צריך גם לסנכרן את ההפסקות ואת יום הלימודים. 

 

 אוקיי, עוד שאלה,    ל:גב' שני הפט

 

 התשובה היא שגם ההפסקות ביחד.    גב' דנה אדמון:

 

 דבר כזה, זה חייב סנכרון. כן, אם רוצים     מר משה מורג:

 

אמרת דאז , שכל בית ספר יהיה בצבע אחר, יהיה שילוט, תהיה איזו    גב' שני הפטל:

 הפרדה. 

 

, ילדים צעירים שאין להם אוריינטציה כן. יש, הצבעים הם כדי, באמת    מר משה מורג:

פשוטה. אבל אנחנו כרגע בתהליך עבודה, האישור עוד לא התקבל, אבל אנחנו צריכים בשבוע הבא, 

מי שמתכנן את השילוט כאן. הוא בנוי על שילוט היקפי, שילוט פנימי, כדי  כנראה, להתחיל להיפגש עם

צי שנה, חצי חודש, חודשיים, שלושה, לא יצטרכו שהתלמידים והצוותים יתמצאו בקלות. ברור שאחרי ח

את כל זה. אבל בגלל שהתלמידים צעירים, רוצים שהשילוט יהיה מאוד ברור ומאוד חד משמעי, לכן הוא 

 עניין.התכנון הגדול הוצע, אנחנו מתחילים עוד מעט. מיהיה גם 

 

 טוב, זה השאלות שלי בינתיים.     גב' שני הפטל:

 

שאלות טובות, כי יש להן תשובות. עוד שאלות אליי? אם אני יושב אני     מר משה מורג:
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 כבר לא יכול לקום אז, 

 

ת השאלות בסוף. לא שב, שב, משה. עכשיו אני באמת מבקש לשמור א   מר גדי ירקוני:

 להתפרץ לאבי, אחרת לא נגמור את זה גם בשתים עשרה בלילה. 

 

תהליך שנעשה עד עכשיו, לגבי גם כן מיזוג טוב, אני אציג באמת את ה  מר אבי ליאניס:

התלמידים לשלושת בתי הספר, המעבר בין חדרי המורים וגם מה שנעשה בתוך חדרי המורים במהלך 

 חת שנת הלימודים. השנה הזאת, לקראת פתי

קודם כל שמתי את המטרה, שהיא בעצם הזרקור שמוביל אותנו, זה מיזוג הקהילות, על פי החלטה 

, על ידי הקמת שלושה בתי ספר איכותיים בקריית חינוך קהילתית. 2014 -יאה בשהתקבלה במל

פורמאלי ברצף, שהמשמעות של קהילתית, משה גם דיבר על זה קצת, שבעצם החינוך הפורמאלי והבלתי 

אנחנו מדברים משבע וחצי בבוקר עד תשע בערב שיהיו פעילויות בתוך קריית החינוך הזאת, על כל 

 ו פה.המתקנים שהוצג

הרלוונטיות לגבינו זו ועדת אני אציג את ועדות המשנה, היו מספר ועדות משנה שעבדו במהלך השנה, 

יזהר נה על מודל השיבוץ, למדה כמה מודלים, ועדת הרכב. ועדת שיבוץ זו ועדה שהתכנסה וד-שיבוץ ו

. מה קורה לתלמידים לגבי אי הוודאות, לגבי המעבר של תלמידים, מעבר חדש מהשפ"ח, היה והציג גם כן

בגילים השונים. מה שהוא אמר, אני אגיד במשפט אחד, וגם מהניסיון של בתי ספר שעשו אשת זה, היום 

ה לתהליך שאנחנו הולכים לעשות, ביד מרדכי, בית ספר חופים הייתי בבית ספר כזה, שעשה תהליך דומ

דים, הרוב המוחלט של הילדים, די ויש עוד בתי ספר שעשו את זה. הילדים די מהר מתרגלים. רוב היל

מהר מתרגלים ומכירים חברים ומסתגלים לבית הספר ולסגל שלו. עלה זה שיש כאלה בודדים שגם להם 

מענים המתאימים, לתת גם לאלה את כים עם הצוותים החינוכיים, ועם הצריך לתת מענה, ואנחנו הול

 המענה הפרטני, שלוקח להם יותר זמן להתרגל.

ץ, המליצה על כמה יתרונות למודל השיבוץ. היתרונות שעלו לוועדת ההיגוי ואושרו על ידי ועדת השיבו

גם אם הוא יישוב לבית ספר אחד.  ועדת ההיגוי. קודם כל, לא לפצל יישובים לשני בתי ספר, יישוב הולך

, מתחת גדול. דבר נוסף חשוב, זה כיתות קטנות, לשמור כמה שאפשר על כתות קטנות, כדי שהמדד שלנו

 ילדים בכיתה, שזה המון. שזה הרבה,  34לשלושים, התקן של משרד החינוך, הוא 
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 לא הבנתי, אתה יכול לחזור על זה?    גב' דנה אדמון:

 

 ילדים בכיתה.  34התקן של משרד החינוך לכיתה, בבית ספר יסודי, זה   :מר אבי ליאניס

 

 אוקיי.    גב' דנה אדמון:

 

וזה הרבה. אנחנו פה במודל השיבוץ,  34-, אי אפשר לפצל מתחת ל43עד   מר אבי ליאניס:

ליחים כתות, שלוש שכבות בכל כיתה, אנחנו מצ 18בגלל שיש לנו שלושה בתי ספר, כל בית ספר כזה עם 

לרדת לעשרים, אנחנו רוב בתי הספר הם  34-להגיע לבתי ספר קטנים יותר. לא עשרים, הלוואי עשרים. מ

 25ויש לנו לא מעט כתות בסדר גודל של  30-וב הכיתות בבתי הספר הן מתחת למתחת לשלושים, ור

מה פתאום?  –ו וכשגדי אמר, היינו ביום ראשון במשרד החינוך, הצגנו להם את המספרים הם אמרו לנ

? תצופפו. כי הם מסתכלים על הכספים ועל התקנים. אבל 25למה אתם עושים כתות עם  34התקן הוא 

 פים, אנחנו ההיפך. אנחנו נפזר כמה שניתן במודל השיבוץ וזה דבר חשוב מאוד.אנחנו לא מצופ

ם ללמד וגם ללמוד בכיתה ילדים בכיתה, וזה עולם אחר, ג 25יש לנו כיתות א' השנה, גם כן, סדר גודל של 

 כזאת. 

אפשר בין אקונומי. שמירה ואיזון עד כמה ש-דבר נוסף, זה שמירה ואיזון בין היישובים, בהיבט הסוציו

בנים לבנות, התחשבות בפיזור הגיאוגרפי של היישובים, עד כמה שניתן, וגם היבטים פדגוגיים כמובן. עם 

מצומצמת ובחרנו מספר אפשרויות, ועשינו מספר  –ההמלצות האלה הלכנו בקבוצת עבודה מקצועית 

גבש את המודל הזה, אנחנו בשלבים סופיים לסימולציות למודלים כאלה, כדי לתת מענה אופטימאלי ו

  נציג, לחודש, יש כנס של הורים פה, במועצה, ואנחנו,  26 -ובוועדת ההיגוי הקרובה אנחנו נציג אותו וב

 

 ? 26.3 -ב   גב' שני הפטל:

 

 כן.   ר אבי ליאניס:מ
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 זה אומר שצריכות כבר לצאת הזמנות.    גב' שני הפטל:

 

ההרכב, גם ועדת ההרכב שדיברה על בית  כן, כן, יצאו הזמנות. ועדת  מר אבי ליאניס:

ועדת ההיגוי קיבלה את ההמלצה והצביעה בעד מיזוג של כתות -הספר השלישי, וגם על המיזוג, המליצה ו

שאנחנו מדברים על מיזוג ו' בשנה הראשונה, כבר השנה, בספטמבר, אנחנו נמזג את כל  א' עד ה'. כלומר,

תי הספר יובלי וניצני, יהפכו לשלושה בתי ספר. הילדים מכיתה כתות א' עד ה' בשלושת בתי הספר. שני ב

בים אלה, כלומר, בתי ספר שגם יש איזון, בין המושגו בשלושה בתי ספר, ונשאלה פה השא' עד ה' ימוז

 לקיבוצים. יש מיזוג ואיזון בין המושבים לקיבוצים ואיזון על פי הפרמטרים שאמרתי עכשיו. 

השאלות, אם לא עניתי, אני אענה לה אחר כך על השאלות. הנושא הזה רגע, אני אסיים, תרשמו את 

 מאפשר לנו מעבר של גם, אנחנו משני חדרי מורים, יוצרים שלושה חדרי מורים, 

 

 יין שההחלטה הייתה מותנית בוועדת...אבי, שכחת לצ   מון:גב' דנה אד

 

דרי מורים. זה נושא רגע, אני תיכף אסביר על הנושא של המעברים בח  מר אבי ליאניס:

במספר רב של ישיבות, גם פורמאליות וגם מורכב. כמו שאתם רואים, אנחנו עבדנו גם עם משרד החינוך, 

המחוז החדש, עם צוות ההנהלה הבכירה של המחוז, גם עם  אי פורמאליות, גם עם רם זהבי, מנהל

למהלך. גם איתו ישבנו המפקחת של בתי הספר וגם מול הסתדרות המורים, שהוא גורם מרכזי פה 

בפגישות פורמאליות ואי פורמאליות מספר פעמים, והעבודה בחדרי המורים, היא עבודה רצופה, שאנחנו 

בשבוע אנחנו נמצאים בעבודה אינטנסיבית עם חדרי המורים, יחד התחלנו אותה מיד אחרי החגים. יום 

 הם. עם חינוך ישראלי והייעוץ הארגוני שלהם, והייעוץ המקצועי של

אנחנו שמה מדברים על גם כל הנושא של למידה אחרת בקרית החינוך, אנחנו הולכים לבתי ספר 

ל הוראה לבית ספר של למידה, זה חדשניים, עם מרחבי למידה, עם תפיסה, הוראה אחרת מבית ספר ש

יב שינוי תפיסה משמעותי, מהותי, שמחייב למידה של המורים. זה מחייב היערכות של המורים, מחי

 הרבה עבודה של המורים, וזה תהליך. 

אמרתי שהייתי היום בבית ספר ביד מרדכי, הם עשו את השינוי שאני מדבר עליו, לקח להם שלוש שנים 

נן אותו, ועכשיו הם בשנה השנייה של הביצוע שלו. והם מדברים על תוצאות טובות רק לדבר עליו ולתכ
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המיטבי, וגם על שיפור משמעותי בהישגים הלימודיים וגם  האקלים החינוכי -מאוד, גם על שינוי האח"מ 

החברתיים. אבל זה תהליך שחמש שנים עובד שם. זה תהליך, כל שינוי כזה משמעותי, שרוצים לעשות 

אמיתי ועמוק, הוא הדרגתי, שמצריך סבלנות, צריך שום שכל ליישום שלו ומצריך זמן. אי אפשר  אותו

 הולך. אף אחד עוד לא המציא את הפטנט הזה, בדקתי.  לעשות אותו מהיום למחר, זה לא

אז אני אומר, הנושא של חדרי המורים, אנחנו נמצאים שם, המנהלות עושות את העבודה בתוך חדר 

חר יש לנו פגישה של משרד החינוך, של אליעזר מהסתדרות המורים ושלי, בתוך חדרי המורים, מ

י ליצור את המעברים שאי אפשר לכפות על המורים. גם זה המורים. אנחנו נכנס גם לשיחות אישיות, כד

בדקנו, אגב. בדקנו את כל האפשרויות, אני אציג אותן כאן, אם אתם תרצו. בדקנו את כל האפשרויות 

אני רוצה לפתוח את הכול ולשים על השולחן את כל האופציות  –ימות. אני אמרתי, גם גדי אמר שקי

החינוך, עם העמדה הזאת. משרד החינוך, רם זהבי, קיבל את העמדה האפשריות, ועם זה הלכנו למשרד 

כנענו שהוא מוכן לבדוק. זה לא היה קל, אגב. בהתחלה הוא לא רצה לקבל את הגישה הזאת. אבל בסוף ש

 אותו, והוא קיבל את הגישה והוא בדק. 

וסד חדשים. ביטול בדקנו את כל האופציות, בדקנו ביטול של שני סמלי המוסד, וקבלת שלושה סמלי מ

של שני סמלי המוסד וקבלת מוסד אחד לכל הקריה. כלומר, בדקנו גם אפשרות לבטל את כל סמלי 

הקריה תהיה בית ספר אחד. את היתרונות המוסד של בתי הספר, ושיהיה סמל מוסד אחד וכל 

ה התחתונה, והחסרונות בדקנו, וביטול סמל מוסד אחד של בית ספר אחד וקבלת שני סמלי מוסד. בשור

אי אפשר לבטל את שני סמלי המוסד של שני בתי הספר הקיימים, בדקנו את זה גם משפטית, גם עם 

זה, והלכתי לנועה בן ארי, שהיא היועצת הייעוץ המשפטי של משרד החינוך, ואני לא הסתפקתי ב

בנושא  המשפטית של איגוד מנהלי אגפי החינוך, וגם של השלטון המקומי. היא מומחית בעלת שם

חוקית, אתם לא יכולים  –החינוך. שמתי לה את הסוגיה, היא חזרה אליי אחרי שהיא בדקה ואמרה לי 

 לבטל את סמלי המוסד. 

 

 למה זה משמעותי?     דוברת:

 

 כי הביטול של סמלי המוסד, היה מאפשר לנו מעברים של המורים,   מר אבי ליאניס:
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 אותם. להעביר את המורים בלי לשאול     דובר:

 

אבל גם במצב הזה, אני יכול להעביר על פי צרכים, מכיוון שאנחנו יוצרים   מר אבי ליאניס:

 14-ל 13יהיה א' עד ה', כלומר הוא יהיה בין משני בתי ספר שלושה בתי ספר. בית הספר השלישי, אמרתי, 

שאר ביובלי כמו שהיא, כיתות, זה אומר, חוץ מכיתה ו' שתי 13-14כיתות. זה הזה. בשנה הראשונה, בין 

כתות. זה אומר  14או  13א' עד ה', ממוזגים ומפוצלים ובית הספר השלישי יהיה או ובניצני כמו שהיא, 

 עוברים לבית הספר השלישי.מחנכים מניצני ויובלי  13-14-ש

זה אומר שכמות של מורים מקצועיים, משמעותית, עוברת לבית הספר השלישי. אני, מעבר למספרים, 

יר גם כן את, עשינו מיפוי, עשינו מיפוי די עמוק עם מנהלות בתי הספר של חדרי המורים, ועל פי מכ

כשיו, עובדים גם כן על המעבר ולבית הספר החוקים, מי אמור לעבור ומי גם רוצה לעבור. אנחנו על זה, ע

ון בנושא של השלישי אין לנו בעיה, יהיה בבית הספר השלישי מורים גם מפה וגם מפה. ויהיה איז

 המורים, גם מבחינת ותק וגם מבחינת איכות, מה שאתם רוצים. 

 

 שני שליש? מה שאז דיברנו?  –שליש    גב' נעמי סלע:

 

ר השלישי אין בעיה. בית הספר השלישי, צוות המחנכים יהיה, בבית הספ  מר אבי ליאניס:

ו נבצע אותה, שיהיו מורים מקצועיים וצוות המורים המקצועיים יהיה. אנחנו, יש לנו גם אפשרות ואנחנ

שילמדו בשני בתי ספר. בגלל שיש לנו קריה, יכולה המורה לאנגלית ללמד בשני בתי ספר. המורה 

גם מורים אחרים. גם המורה לספורט, יכול ללמד בשני בתי ספר, ואנחנו למתמטיקה, המורה למדעים ו

 נבצע את זה ונעשה את זה. 

 

 ה עם שני חדרים המורים? מה קור  :איתי ציפורימר 

 

עכשיו, שני חדרי המורים של ניצני ויובלי, אנחנו יודעים ושמנו את זה   מר אבי ליאניס:

ים, אבל אנחנו לא יכולים לכפות על המורים את המעבר הזה. כהגדרה, חשוב שיהיה מעבר בין חדרי המור

את המעבר הזה, ואני לא יודע, גם אם לא יכולים לכפות. אני חוזר, חוקית לא יכולים לכפות על המורים 
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יכולנו לכפות עליהם, אני מדבר על לעשות, באמת שינוי. השינוי שאנחנו מדברים עליו, הוא לא שינוי 

שינוי ממעלה שנייה. הוא שינוי משמעותי. וגם אם הייתה לנו אפשרות לכפות על ממעלה ראשונה, הוא 

אני לא רוצה לעבור. אני רוצה  –בבית ספר אחד, ואומר  שנה או יותר 15-מורה ותיקה, או מורה ותיק, ש

 להישאר בבית הספר הזה. 

ה, כשאתה רגיל לצוות, כל אחד נמצא פה במקום עבודה, לא יודע כמה זמן, זה לא קל לעזוב מקום עבוד

למנהלת, למורים, למקום, ואנחנו רוצים לעשות את זה בהסכמה, ובגלל זה אנחנו לוקחים אותם 

 לשיחות. 

 

 באיזה מצב אנחנו נמצאים עכשיו?    גב' נעמי סלע:

 

כן. אנחנו, אמרתי שאנחנו בשיחות גם מקצועיות וגם אישיות עם המורים,   מר אבי ליאניס:

קר לפני שלושה שבועות, סקר מאוד מקיף גם על התהליך, משוב על התהליך, בנינו את אנחנו עשינו ס

ינוך. העברנו את זה בין צוותי המורים. די ברורה למורים המשוב הזה עם דוקטורית להערכה ומדידה בח

החשיבות של מעבר בין חדרי המורים, זה ברור להם. וזה שלב של עבודה שעשינו איתם. עולה בצורה 

מה החשיבות שאתם מחשיבים על מעבר בין חדרי  1-5-רה, שאלנו אותם שאלה ישירה מה החשיבות מברו

א כולם ענו, אבל הרוב ענו, כן. רוב המורים ענו על השאלות, והתשובה המורים? שאלנו את כל המורים, ל

גודל השעה הייתה די ברורה, שהמורים מבינים את החשיבות של המעבר בין חדרי המורים, ומבינים את 

 ואת המשמעות של הזה.

לנו  האם אתה, אישית, או את מוכנים לעבור מבית ספר לבית ספר, שם הייתה –כששאלנו שאלה אישית 

לא קל לאנשים לעשות שינוי. עוד דבר, לבית הספר השלישי הנמכה, וזה טבעי. זה טבעי. כמו שאמרתי, 

ים הראשונים של משרד החינוך. המכרז אמור יצא מכרז לניהול בית הספר השלישי, אנחנו בין המכרז

 להיסגר בסוף החודש הזה, ואנחנו נהיה בין המכרזים הראשונים.

מן רב בלאתר מנהלים, מועמדים לבית הספר השלישי. אני, אישית, נפגשתי עם כמה אנחנו עסוקים זה ז

ן מנהל או מנהלת, שהם מועמדים כאלה, שניגשו למכרז, והכוונה שלנו גם כאן, מבינים בחשיבות של לבחו

 טובים מאוד, לבית הספר השלישי. 
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 ו, היום? אלה שניגשו הם אנשים עם ניסיון ניהולי, דה פקט   מר דודי אלון:

 

 עוד לא ניגשו.  מר אבי ליאניס:

 

 אבי, אי אפשר, אל תענה.    מר גדי ירקוני:

 

נו שעד סוף מרץ אנחנו טוב. דבר אחרון ואני אפתח לשאלות, אנחנו סיכמ  מר אבי ליאניס:

ו נפעל בין חדרי המורים, ובסוף מרץ תהיה לנו תמונה, בדיוק, את מעברי חדרי המורים, איזה מורים יעבר

זה מעבר בין יובלי לניצני וההיפך, והשלב  –לאיזה בית ספר. אנחנו נעשה את זה בשני שלבים. שלב ראשון 

אנחנו לא יכולים לעשות את זה ביחד, או להקדים  השני רק מעבר לבית הספר השלישי, כי מבחינה חוקית

ים. ניתן עדיפות למעבר את המעבר, על פי הצרכים. נעשה את המעבר בהסכמה, ורק אחר כך, על פי הצרכ

 בין ניצני ליובלי וההיפך. 

 

 וההקמה של החדש?     דוברת:

 

 לא,    מר גדי ירקוני:

 

 לא, הוא סיים.     דוברת:

 

 תרשמי רגע, יש פה רשות דיבור, יבקשו.    מר גדי ירקוני:

 

וכמו שאמרתי, מחר אנחנו נמצאים בשיחה עם חדרי המורים, גם עם   מר אבי ליאניס:

ובלי וגם עם ניצני, ובסוף מרץ תהיה לנו תמונה מדויקת למהלך הזה. מה שאני רוצה לציין, וזה חשוב, י

שראיתם, עם השקעה די גדולה של כסף,  את המטרה. אנחנו הולכים למטרה להקמת קריית חינוך, כמו

יד, אנחנו מוטת עתה בתכנים ובשיפור הפדגוגיה. אנחנו מדברים על פדגוגיה אבל גם השקעה די גדול

מדברים על להכניס דברים נוספים וחדשניים שמה, ואנחנו בונים מודל ייחודי. אין ספק שאנחנו נלך 
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איכותיים, אנחנו, בשינוי הזה, הוא שינוי מבורך. הוא  לשיפור בכל בתי הספר. אנחנו מדברים על בתי ספר

 נה לא תהיה קלה.לא פשוט, הוא לא קל. ובהתחלה, תמיד, כל ההתחלות קשות. השנה הראשו

אני לא הייתי פה כשמיזגו את שני בתי הספר לנופי הבשור, אבל שמעתי מאלה שהיו, אמרו שהשנה 

 הראשונה שלנו, היא תהיה לא קלה.  הראשונה הייתה שנה קשה. ותהיה לנו שנה, השנה

 

 לא צריך לצאת מנקודת ההנחה הזאת אבל.    גב' שני הפטל:

 

לא קלה זה לא אומר שלא מתקדמים ושלא לומדים. אבל אחר רגע, שנה   מר אבי ליאניס:

כך, גם בשנה הראשונה מתקדמים, תהיה שנה לא קלה בהיבט של עבודה מאומצת, בהיבט של היכרות של 

דים, בהיבט של ההיכרות של צוותי המורים, בהיבט של ההיכרות של מרחבי הלמידה. בכל התלמי

יך לדעת את זה, ובסופו של דבר, אנחנו הולכים קדימה ההיבטים האלה, זה לא קל. זה לא קל, צר

ומתפתחים, ומפתחים את בתי הספר, וכל בתי הספר יתקדמו. אין לי ספק בכלל שכל בתי הספר 

 כן?  האחרים, יתקדמו. היסודיים, וגם

 

שנייה, שנייה, גדי אני רוצה להגיד משהו, ואז אני רושם, דנה, רבקה ומי   מר מורדי ביטון:

 צה? עוד רו

 

אני רוצה רגע להגיד לפני שהדיון מחליט. אני רוצה כולנו שנדבר, נזכור פה    מר גדי ירקוני:

 מבר ברוח טובה. שבסוף אנחנו צריכים להתחיל את שנת הלימודים הזאת בספט

 

 אפשר לחשוב שמושכים את השערות של המורים. מספיק, אמרנו את זה,    גב' מזל ערוסי:

 

 רגע, אבל מותר לי לדבר, אחרי זה את תגידי.    מר גדי ירקוני:

 

 מותר לך, אבל זה...    גב' מזל ערוסי:
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אבל שכמו שאמרתי,  אני רוצה שכל מי שמדבר, שיגיד כל מה שהוא רוצה,   מר גדי ירקוני:

יזכור שבסופו של דבר גם אני חושב, ואמרתי את זה גם לצוות ההיגוי, וגם אמרתי את זה מול המורים. 

חושב שאינטגרציה בין המורים, היא דבר לא פחות חשוב, אבל להגיע איתם להסכמות ובהבנות, אי אני 

ת הביקורת הזאת בתובנה, ובזה שכמו אפשר לעשות את זה בכוח. אז גם כשיש לנו ביקורת, בואו נעביר א

  , אלה המורים שיפגשו את הילדים שלך,19שאמרו לי, וצודקים, בספטמבר 

 

 . 19הם מחר בבוקר פוגשים אותם, לא בספטמבר    גב' דנה אדמון:

 

 חוץ מזה.    מר גדי ירקוני:

 

 ולכן אנחנו רוכשים להם כבוד באופן קבוע.    גב' דנה אדמון:

 

 בדיוק.    ני:מר גדי ירקו

 

 וזה שיש לנו ביקורת, זה לא אומר שאנחנו לא מכבדים אותם.    גב' דנה אדמון:

 

יה לנו ביקורת, אמרתי להעביר אותה בצורה מכבדת. זה מה מותר שתה   מר גדי ירקוני:

 שרציתי להגיד. 

 

 רבקה.   מר מורדי ביטון:

 

אני  שום צוות היגוי בענייני חינוך,קודם כל, מכיוון שאני לא משתתפת ב  גב' רבקה בן ארי:

 העניין.  חושבת שפעם ראשונה שמעתי, ככה, בצורה כל כך מסודרת ומפורטת, ותודה רבה למובילים את

האם, מה התוכנית לגבי  – 2הייתה לי שאלה אחת, בשנה הראשונה, יישוב מסוים הולך לבית ספר מספר 

 ? 2פר השנים הבאות? אותו יישוב תמיד ילך לבית ספר מס
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 אבי?    מר גדי ירקוני:

 

גג שלוש, הראשונות, לגבש תפיסה פדגוגית  –כן. הרעיון הוא, בשנתיים   מר אבי ליאניס:

ייחודיות לכל בית ספר. כשהתפיסה הפדגוגית והייחודיות של כל בית ספר יגובשו, על ידי צוות המורים ו

ירה מבוקרת של מורים. כלומר, שההורים ויובאו לציבור, הכוונה היא ללכת לבחוהנהלת בית הספר, 

לפי הייחודיות  יוכלו לבחור בשלושת בתי הספר, לא חשוב מאיזה יישוב הם, לאיזה בית ספר הם הולכים,

, כי 2של בית הספר, ויכול להיות שאפילו הורה יבחר לילד אחד בית ספר אחד, ולילד השני שלו בית ספר 

 לא תהיה מגבלה בבחירה.  הוא יותר מתאים לו לפי הייחודיות. אז

 

 אבל עד הייחודיות?   גב' רבקה בן ארי:

 

לחודש.  26 -מודל שיקבע ויופץ בעד הייחודיות, תהיה לפי ההפניה של ה  מר אבי ליאניס:

, עד הבחירה המבוקרת 2, כל הזמן הוא ילך למספר 2כלומר, עד הייחודיות, אם יישוב אחד ילך למספר 

 והחופשית. 

 

 דנה.   טון:מר מורדי בי

 

 טוב. תודה על הדברים ומחילה על אורך התגובות.    גב' דנה אדמון:

 

 וי. תגידי שאת בצוות ההיג   מר גדי ירקוני:

 

 אני בצוות ההיגוי.    גב' דנה אדמון:

 

 אני חושב שזה חשוב.    מר גדי ירקוני:

 

ת המשנה לאיתור דבר ראשון, נשכחה ועדה חשובה שפעלה יחד עם ועדו   גב' דנה אדמון:
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מנהל, זו דווקא ועדה שעבדה קשה מאוד ובשיתוף ציבור מופלא, שלא היה כדוגמתו בשאר הוועדות, והיה 

יין אותה. נבחר מנהל והוא לא איתנו היום. אני כן הייתי רוצה שתעדכנו אותנו, כאמור, שבמרץ חשוב לצ

 יפתח מכרז של משרד החינוך לגבי, 

 

 שכבר יצא.  הוא אמר   מר גדי ירקוני:

 

 נפתח, יצא.   מר אבי ליאניס:

 

 ואנחנו בפנים?    גב' דנה אדמון:

 

  כן.    מר גדי ירקוני:

 

 בוודאי, אמרתי.   מר אבי ליאניס:

 

לא שמעתי, אני מתנצלת. אבל הוועדה הזאת נשכחה וחשוב לציין את    גב' דנה אדמון:

 העבודה שלה, כי היא עשתה עבודה נהדרת.

נבחר יבוץ, אני בוועדת מודל השיבוץ, לא התנהלו דיונים בעניין מודל שיבוץ. מודל השיבוץ לגבי מודל ש

זו הייתה הנחיה שהשיבוץ יהיה לפי יישובים, לא דנו בסוגים או  לפי יישובים. זו לא הייתה שאלה,

 במודלים אחרים. 

 

 לא נכון. בוועדה שאנחנו ישבנו,     דוברת:

 

להערות אחר כך, כמו שאני התאפקתי. לא היה דיון במודלים  אני אשמח   גב' דנה אדמון:

בנות, מצב סוציו אקונומי,  –בנים של שיבוץ, אלא היו עקרונות של שיבוץ לפי יישובים. זאת אומרת, 

שאלה נתונים שמכניסים לתוכנית מחשב, זה לא מודל שיבוץ. ולכן, מודל השיבוץ לא נקבע בדיונים של 

 טה שרירותית אחרת.וועדת שיבוץ, אלא בהחל
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הנושא של כיתות קטנות הוא נהדר, ואני מאוד שמחה שהצלחנו לאשר אותו במשרד החינוך, נכון לשנה 

בל להבנתי, זה פתרון זמני, זה לא משהו שהוא קבוע. בשיבוץ הנוכחי לשנה הבאה, יהיו כיתות הזאת. א

  קטנות, אבל לא לעולם חוסן. שנה הבאה, יכול להיות מצב אחר.

 

  אלף... 300-עד שנגיע ל   ר גדי ירקוני:מ

 

אתה לא  לא, אם אנחנו שומרים על אותם יישובים, זה לפי גודל היישוב,   גב' דנה אדמון:

יכול לשלוט בזה, נכון? אם יש שכבה גדולה ביישוב מסוים, אז הוא ימלא כיתות. זה לא משהו שאנחנו 

זיל, זה נכון לשנה הבאה בלבד. ולכן, אני אומרת הצלחנו להגיע לכתות קטנות. זה נ –יכולים להגיד 

כתות קטנות, לא בגלל  שאולי כדאי להמשיך את המאמץ במשרד החינוך, להבין שבאזור הזה חשוב שיהיו

 היכולת לשבץ אותם בצורה כזאת בשנה כזאת או אחרת, אלא כפתרון קבע. 

תנית במעברי המורים מבית ספר אחד נשכח לציין, שוועדת ההרכב, ההחלטה שלה של א' עד ה', הייתה מו

את המנהלות לשני ועד היום אנחנו עוד לא יודעים איפה הבעיות. בוועדת ההיגוי האחרונה אנחנו שאלנו 

האם באמת נשאלו כל המורים, התמונה שקיבלנו היא שעוד לא נשאלו כל המורים, בכלל, אם הם 

כנית העבודה של חינוך ישראלי, יחד עם אבי, היה מעוניינים או לא מעוניינים לעבור. כשזה משהו שלפי תו

צנו למשרד החינוך אמור להיות, הנתונים האלה כבר היו אמורים להיות. אז אני לא יודעת למה ר

 ולארגוני המורים, לפני שעשינו את המיפוי של חדרי המורים.

בכמה החלטות בחירת מורים מבוקרת, כבר את שאלת את השאלה, תודה. באופן כללי, אני חושבת ש

 מיד והיא לא בראש סדר העדיפויות, בעיניי. האחרונות, בעניין ההרכב והשיבוץ, קצת נשכחה טובת התל

עומדת בראש סדר העדיפויות עכשיו, וזה עניינים של מקומות עבודה. ואני הייתי מצפה טובה אחרת 

פה בחינוך ולעזור לראות את המועצה נוקטת בעמדה יותר קשיחה, וחד משמעית, שאנחנו עוסקים 

לצוותים הנהדרים שלנו לעשות את המעברים האלה בצורה הטובה ביותר, שהילדים יוכלו ליהנות 

, ויפגשו צוותים מעורבים, עם תרבות חדשה, רעננה 1.9 -ים, כשהם יגיעו בבוקר במפרצופים מוכר

 ואיכותית. 

 

 אבי, אתה רוצה לענות לפני? משה, גם אתה.    מר גדי ירקוני:
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 כן, אז לגבי הנושא של גודל הכיתות,   מר אבי ליאניס:

 

 ראינו שבאת, לא היית צריכה לעשות את זה.    מר גדי ירקוני:

 

לא רק בשנה הראשונה, גם בשנתיים הבאות, אנחנו יודעים לפי הדו"ח   אבי ליאניס:מר 

קשה, זה נכון. ואנחנו  שאנחנו נוכל די לשמור על כתות קטנות. אחר כך, כשנלך ונגדל, אז יהיה יותר

. העלינו את זה גם לשר 32לתקן של  34פועלים גם מול משרד החינוך, להוריד את התקן באשכול מתקן 

רם זהבי גם כן, אנחנו מעלים את זה בכל הזדמנות. ינוך, למנכ"ל משרד החינוך, העלינו את זה להח

 מטפלים בזה. 

ה. הנושא של זה שיישוב הולך לבית ספר ולא מתפצל, עדיין לא קיבלנו תשובות, אבל במקביל מטפלים בז

 וב, ועדת ההיגוי קיבלה בר-זה דיון שהתרחש פה בוועדת ההיגוי, את היית בו ו

 

 אני לא יודעת, לא דיברתי על זה. לא אמרתי על זה.    גב' דנה אדמון:

 

העמדה, באו  לא, רגע. ברגע שוועדת ההיגוי קיבלה ברוב קולות את זה ש...  מר אבי ליאניס:

שובים, הבאנו את היישובים לפה והציגו את עמדתם, שיישוב הולך לבית ספר אחד, ולא מפוצל. זה גם היי

מגוון האפשרויות, בוודאי. ולפי זה, הוועדה המקצועית, שאי אפשר לעשות את זה אחרת, מצמצם את 

יזה יישובים, איזה מיזוג היא ישבה והיא במספר פגישות ארוכות מאוד, דנה באמת, בסופו של דבר, א

ובאיזה הרכב ילכו לאיזה בית ספר. לפי כל השיקולים שפרשתי אותם לפניכם. וזה חייב היה להיעשות 

 בוועדה מקצועית, ובסודיות. ואכן כך זה נעשה.  

 

אז קודם כל, אני באמת שמחה שהנושא בסופו של דבר הגיע למליאה    גב' מזל ערוסי:

ידע את האנשים. לפחות את המובילים במועצה שלנו. ובצער גדול מאוד שהמידע ועולה לדיון, על מנת לי

יש דיסאינפורמציה בכל הנושא, ועל זה דיברנו לא מעט, הזה, אחרי שנתיים פלוס, עוד לא הגיע לציבור. ו

 גם בוועדת ההיגוי, וגם בוועדות ההרכב, הניהול, השיבוץ וכדומה.
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נו, מי שמוביל את התהליך, קצת נרדם בשמירה. רק לאחרונה, רק לי יש תחושה, ולא רק לי, שקצת נרדמ

ילים להסביר להם. הם מתחילים בחודש האחרון, מורים מדברים על זה שמתחילים לדבר איתם, מתח

להבין את חשיבות העניין. ואילו, אם התחלנו כל כך הרבה בוועדת ההיגוי, למה התהליך הזה לא התחיל 

לעשות ערבוב בין חדרי המורים, למה זה מתחיל עכשיו? עבדה כאן יועצת  לפני כן? הרי ידענו שצריך

מורים מסתובבים בתחושה שלא דיברו איתם,  ארגונית ראשונה, והחברה של חינוך ישראלי, ובכל זאת

שלא עדכנו אותם, ורק לאחרונה זה נעשה. רק לאחרונה. כשאני מדברת על 'לאחרונה', אני מדברת על 

 החודש האחרון.

לו התהליך הזה היה מתחיל לפני כן, והיה מספיק זמן להתחיל את התהליך, אנשים ולבבות היו אי

ר אנשים היו מוכנים ללכת איתנו לתהליך הזה, כי לדבר על מיזוג של מתרככים, היו מבינים. והרבה יות

בבית ספר  תלמידים, בלי מיזוג של חדרי מורים, זה לא הוגן אפילו. זה לא הוגן לעשות את זה לילדים

יסודי. ואין מה להשוות בין המיזוג בתיכון, לבין המיזוג של בתי הספר היסודיים. אל תביאו את זה, 

א, ואל תביאו את זה לפני כל הציבור הזה, לא הזה, אלא לפני כל הציבור לדוגמא, כי זה אפילו, לדוגמ

 תהליך אחר, שונה, אין מה להשוות בכלל.

פני פתיחת שנת הלימודים, ורק עכשיו אנשים, רק עכשיו הדברים והתחושה הזאת, שאנחנו כבר ל

בישיבה הקודמת. זה כישלון. זה גם מתחילים לחלחל בתוך חדרי המורים, זה כישלון. אני אמרתי את 

 וחבל. חבל מאוד שככה זה נעשה. 

 

 אז מה את מציעה עכשיו?   גב' רבקה בן ארי:

 

עכשיו הם נכנסו  –את העבודה, איך אומרים  עכשיו הם התחילו לעשות   גב' מזל ערוסי:

ה התנועה הזאת. לחדרי מורים והביאו את יושב ראש הסתדרות המורים, עכשיו, בחודש האחרון, התחיל

אין מה לעשות. אי אפשר לחייב. אני מבינה שאי אפשר לחייב, וכולנו מבינים את זה. אבל אני חושבת 

היו מצליחים לרכך לבבות ולהבין עד כמה זה חשוב הנושא שאם היו עובדים על זה הרבה לפני כן, כן 

 הזה, של ערבוב חדרי מורים, מול ערבוב של תלמידים. 

 

אני רוצה פה רק להגיד, שאני לא מנסה להצטדק, אבל כדאי שכולנו נדע,    י:מר גדי ירקונ
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ים, ובאו משרד החינוך, וגם צוות ההיגוי יודע את זה טוב, שאנחנו לפני שנתיים רצינו להיכנס לחדרי המור

ן והם גם היו בוועדת ההיגוי והם אמרו לנו שאין לנו שום אישור להיכנס לדבר בחדרי המורים, שזה עניי

 אך ורק של הסתדרות המורים ומשרד החינוך, שהם עובדים שלהם.  

 

 מדובר על מיפוי, מיפוי של המנהלות מול הצוותים שלהם.    גב' דנה אדמון:

 

 אז מה קרה עכשיו שהסכימו שעכשיו תיכנסו?    י:גב' מזל ערוס

 

 הם לא הסכימו שאני אכנס,    מר גדי ירקוני:

 

 ת ישוחחו עם הצוותים שלהן, שהמנהלו   גב' דנה אדמון:

 

ואמרו שלקראת המעבר הם יסכימו לנו להיכנס. ורק כשהתחילו להיכנס,    מר גדי ירקוני:

יה התנגדות, לא חשבנו שכזאת. וגם חשבנו שמשרד החינוך יש לו אני אומר לכם, זה היה לנו די ברור שתה

 את הכלים, 

 

 תנגדות יש, גדי. אנחנו בכלל לא יודעים איזו ה   גב' דנה אדמון:

 

אני יודע. אני גם שמעתי אותה. ואני חושב שלמשרד החינוך, היחיד שיש    מר גדי ירקוני:

שאנחנו מתנהלים, אנחנו עושים שם עבודה ונכנסים  לו את הכלים מול הורים, זה רק משרד החינוך. לא

אבל מי שנותן את האישור, שם, אבל צריכים לזכור, הם לא עובדים שלנו, הם של הקהילה שלנו, זה כן. 

מה קורה ומי יגיד למנהלת מה לעשות חוץ מראש המועצה שאין לו סמכות עליה, חוץ מזה שהוא ראש 

לא יכולים להתכחש לזה, זה לא כמו בית ספר פרטי של נופי  המועצה שלה, זה משרד החינוך. אנחנו

 הבשור. 

 

נס, ולא מדובר על ראש המועצה יכגדי, לא מדובר על משרד  החינוך ש   גב' דנה אדמון:
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שיכנס, מדובר על מנהלות שיעשו עבודה עם הצוותים שלהן, ושינהלו את המיפוי שבוועדת ההיגוי 

יפוי מדויק, מי רוצה מה, ולדעת בכלל עם מה אנחנו מתמודדים. זה לא האחרונה, היו צריכות להגיע עם מ

 אבל זה כבר חלב שנשפך. החינוך.  נעשה, וזו עבודה פנימית שיכולנו לעשות בלי קשר למשרד

 

 לא יכולנו בלי משרד החינוך.    מר גדי ירקוני:

 

 אני רוצה להגיד משהו,   מר אבי ליאניס:

 

 רגע, רגע, וצה להגיד, אבי גם ר   מר גדי ירקוני:

 

אני רוצה רק להגיד כמה דברים ולשים דברים גם על דיוקם. אז התחלנו   מר אבי ליאניס:

משרד החינוך אישר לנו להיכנס לתהליך, וזה לא היה פשוט, אבל התחלנו את התהליך את התהליך ש

ליום שלם, ושם כבר  בסוף אוגוסט. בסוף אוגוסט לקחנו את המורים של יובלי וניצני למעלה החמישה

דיברנו עם היועצות הארגוניות של החינוך הישראלי, ועם סדנאות שעשינו להם, דיברנו על זה שמיזוג 

ות ודיברנו על זה שמעבר בין חדרי המורים, ועשינו גם פעילות משותפת.  מאוקטובר אנחנו שם קהיל

 איתם יום בשבוע, עם צוותים משותפים,  

 

 בשבוע לגישה ולתפיסה הפדגוגית, לא לנושא של ההרכב. יום    גב' מזל ערוסי:

 

בילה והיא לא רק לתפיסה הפדגוגית. התפיסה הפדגוגית היא המו  מר אבי ליאניס:

החשובה והיא הנכונה, אבל יום בשבוע שם, עם ארבעה צוותים משותפים של יובלי וניצני, וצוות אחד 

יש תהליכים שזה לוקח להם זמן, וזה לא היה רק שמדבר על קירוב לבבות וההיכרות והדברים האלה. 

 זה כבר הרבה זמן.  בחודש האחרון, שהמורים, גם אני וגם המנהלות, וגם הצוות המקצועי מדברים על

אין שום מורה, לא בניצני ולא ביובלי, שרק בחודש האחרון היא הבינה שזה חשוב, המעברים האלה. הם 

  הבינו את זה כבר מזמן.
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 בהצלחה לכם שהגשתם עכשיו שאלות.   וסי:גב' מזל ער

 

לו לא זה לא מה שנאמר, לא ביובלי ולא בניצני. ביובלי המורות שם אפי   גב' נעמי סלע:

 יודעות מה קורה איתן, וזה משיחות עם מורות שפנו אליי, 

 

 אבל הצוותים עובדים על פדגוגיה ולא על נושא ערבוב חדרי המורים.    גב' דנה אדמון:

 

ביקשו ממני להעלות את זה פה, שמורות נמצאות בחוסר ודאות. הן לא    נעמי סלע: גב'

  יודעות מה קורה איתן, הן חוששות. בניצני,

 

 הן לא יודעות לאן הן עוברות, זה נכון.   מר אבי ליאניס:

 

לא, הן מרגישות שהן אלה שכן ישחקו איתם, לעומת זאת, בניצני, גם    גב' נעמי סלע:

לא מוכנים לעזוב. הם בדעה שהם לא מוכנים  –ר אליי המסר, ששם הוא בכלל, באופן נחרץ משם הועב

ם נשארים בבית הספר, למעט המורים החדשים, שאותם הם להעברות יזומות, הם נעולים בגישה שה

 יכולים להכריח. 

 

אז מה? איך זה סותר את מה שאמרתי? אם הן נחרצות לא לעבור, הן   מר אבי ליאניס:

 דעות שהן צריכות לעבור. זה על הפרק. יו

 

 סלע,   מר גדי ירקוני:

 

 אבל אתם מדברים על שילוב,    גב' נעמי סלע:

 

 נעמי, תבקשי רשות דיבור, תדברי.   יטון:מר מורדי ב
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 דודי חוטף עליי.... הוא מחכה בשקט.    מר גדי ירקוני:

 

רוצה להגיד, קודם כל, גם תודה, כמה דברים, קודם כל דבר ראשון, אני    מר דודי אלון:

מובן בעצם, על ההצגה של הדברים. ברור לנו שזה אתגר, אולי הכי קשה שהיה פה בעשור האחרון, לא 

 מאליו ואני מניח שגם ההצלחות הן לא כולן ודאיות.

אני רוצה להתייחס לכמה דברים, דבר ראשון, נושא של הורים שהם גם מורים באותו בית ספר, איך זה 

לידי ביטוי? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, האם בית הספר השלישי, מכיוון שהמנהל עוד לא נבחר, או  בא

י ניסיון מהשנים האחרונות, בכל מיני אי הצלחות בתחום הזה של כל מיני מנהלת, ונכון שאנחנו למוד

היות בעל ניסיונות של כל מיני מנהלים כאלה ואחרים. האם אתם שמים דגש משמעותי, שהוא חייב ל

ניסיון מוכח בניהול בית ספר יסודי, עם קבלות בשנים האחרונות? והאם כתוצאה מזה שבעצם יש קצת 

צוות המורים והמנהל, האם בחלוקת היישובים, לקחתם בחשבון שאולי צריך שבית חוסר ודאות לגבי 

עניין, אני אגיד הספר השלישי, אולי יהיה קצת, מה שנקרא מבחינת היישובים, פחות מאותגר לצורך ה

 את זה בצורה עדינה. 

ה, וזה באמת דבר נוסף, אני יכול להגיד שאתם מדברים על חדשנות ושיטות וגישה, ויש משהו שלא נעש

צריך להבין, אף אחד לא לימד את המורים ללמד בדרך שהם לא יודעים, לא מכירים. זה יפה, חדשנות, 

ושג, הן לא יודעות מה זה לעבוד בדרך הזאת. אף אחד לא כיתות שקופות, אין קירות, אין זה. אין להן מ

 הכשיר אותן, לא לימד אותן, זה אחד החששות הכי גדולים שלהן.

למשל, שהנושא של חלוקת היישובים, גם גיאוגרפי, גם סוציו אקונומי, גם יישובים שלמים,  אמרת,

ובטח בין שני הגדולים, כי זו מסה שבעיני זו הייתה טעות. אני חייב להגיד, לא לערבב בין היישובים, 

 לא יודע.קריטית, הם גם יישובים חזקים, שיש להם משמעות. אולי עוד אפשר לתקן את זה בהמשך, אני 

גם היום, דה פקטו, יש יישוב שלם שהוא לא מחולק, הוא לא נמצא כמקשה אחת. אני לא מבין למה פה 

צון של הביחד, אחרי הצהריים וכדומה. השאלה לא התעקשו עוד קצת, למרות שאני מבין לגמרי את הר

  היא אם כל החסמים האלה, שגם גיאוגרפי קרוב, וגם מה מרחב התמרון שנשאר?

 

אוקיי, אז לגבי הנושא של מורים שהם גם הורים, עשינו מיפוי של כל   אבי ליאניס: מר

לד שלה, וזה עומד המורים האלה ובדקנו אותם מול השיבוץ וראינו החלטה שמורה לא תלמד את הי



 אזורית אשכולמועצה 
 11.3.2019, שני וםמי, מליאהישיבת 

 

 83 
 

  בכללים, 

 

 באותו בית ספר.    מר דודי אלון:

 

 מד את הילד שלה. לא תלמד את הילד שלה. מור לא יכולה לל  מר אבי ליאניס:

 

 באותה כיתה,    גב' דנה אדמון:

 

 היא יכולה להיות באותו בית ספר?    מר דודי אלון:

 

 , כן. זה עומד בקריטריונים. היא יכולה להיות באותו בית ספר  מר אבי ליאניס:

 

 לא לקחו את זה במסגרת השיקולים.    מר דודי אלון:

 

 השיקולים, ראינו את זה, לקחנו את זה בסביבת   מר אבי ליאניס:

 

 לא, לא הוא שואל משהו אחר, אתה עונה לו משהו אחר.    מר גדי ירקוני:

 

 מה?   מר אבי ליאניס:

 

 הוא אומר,    מר גדי ירקוני:

 

 ברור, גם היום אף מורה לא מלמדת את הבן שלה.    מר דודי אלון:

 

 בדיוק.    מר גדי ירקוני:
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 וא אומר, כן, אבל ה   גב' דנה אדמון:

 

אם הילד שלך והילד שלי במורה מסוימת, אשתי יכולה ללמד פה, רק לא    מר גדי ירקוני:

 אותו. 

 

 זאת אומרת, זה לא שיקול.    מר דודי אלון:

 

נשאר אותו כלל שקיים עכשיו ולא החילו את הכלל של משרד החינוך,    דנה אדמון: גב'

  שאומר שהמורה לא יכול להיות בבית הספר, 

 

בחרנו במודע לא להתעקש על השימוש בכלי הזה, כי הוא היה מעביר את    מר משה מורג:

 כולם, בגלל כל מיני נסיבות, 

 

 ך הרבה בעיות. מצוין, דרך אגב, חוס   מר דודי אלון:

 

בגלל שאנחנו, אתם יושבים פה בקבוצה איכותית, אנחנו עוברים תהליך    מר משה מורג:

 לים שהיו צריכים לשקול אותם, מסוים, ויש הרבה שיקו

 

 זה קבוצות איכותיות. אני מניח שגם המורים    מר דודי אלון:

 

שקיבלנו לגבי השיבוץ, זה הכול בסדר. אותה קבוצה של הנחיות והחלטות    מר משה מורג:

לא כולן באותו משקל בהחלטה. הייתה קבוצה שכל אחד קיבל איזשהו פקטור אחר, וכל אחד שונה. 

הייתה בקשה של חלק מהיישובים, שיישארו קרובים במרחב הגיאוגרפי בגלל הסעת  –א הכי טובה הדוגמ

יה אחרון בתור, כי קשה מאוד לממש זה יהיה, אבל זה יה –הורים. אני לא ראיתי בזה בעיה, אבל אמרנו 

  עבדנו בצורה מושכלת ולא רק...אותו. לכן 
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יצא מכרז.  –הספר השלישי, כמו שאמרתי לגבי המנהל או מנהלת בית   מר אבי ליאניס:

בכללי המכרז, זה הכללים של המכרזים כבר שנים, לניהול בית ספר מגישים מועמדים שעומדים בתנאי 

ם, אפשר להיכנס לאתר של משרד החינוך, ולראות בדיוק איזה תנאים, הסף. התנאים מפורסמי

 שמגדירים מנהל בית ספר. 

 

 ר אנשים ללא ניסיון ניהולי. אבל זכו בעב   מר דודי אלון:

 

 כן.   מר אבי ליאניס:

 

 השאלה היא אם פה אנחנו עלולים להיות באותו מקום.    מר דודי אלון:

 

ה שמגיעים למכרזי הניהול, לא ניהלו בית ספר, רובם. אלה רגע. רוב אל  מר אבי ליאניס:

ספר, כדי להגיע למכרז כדי לנהל  שמנהלים בתי ספר, יש להם בתי ספר. אין הרבה מנהלים שעוזבים בית

 בית ספר אחר, אוקיי? 

 

 בנגב המערבי.    גב' דנה אדמון:

 

לה, כסגנית מנהלת, אבל יש להם ניסיון ניהולי, נפגשתי עם כמה כא  מר אבי ליאניס:

אוקיי? בהחלט. זה גם ניסיון ניהולי. סגנית מנהלת זה גם ניסיון ניהולי ויהיו במכרז גם כאלה שהיו 

 יות מנהל. סגנ

 

 אוקיי. מה לגבי השאלה של הנושא הגיאוגרפי? האם בעצם...    מר דודי אלון:

 

המליצו, לקחנו אותם לקחנו, אז גם כן בשיקולים האלה, או בעקרונות ש  מר אבי ליאניס:

ושמנו אותם גם לפני סדרי העדיפויות, בסדר עדיפות מסוים. כמו שאמרת, הפיזור הגיאוגרפי, הוא היה 

  ר עדיפות אחרון. איפה שיכולנו להתחשב בו התחשבנו בו, אבל הוא לא הוביל. בסד
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 פתחכם. לגבי הכשרת המורים בנושא חדשנות, אני מניח שזה כבר פחות ל   מר דודי אלון:

 

לא, לא, לא. זה ממש לפתחנו, ואמרתי, זו העבודה העיקרית שאנחנו   מר אבי ליאניס:

בשבוע. כי כשהם מלמדים, וזה עומס לא קטן, זה את הנושא הזה. זה עושים עם צוותי המורים, ביום 

 בדיוק איך התפיסה החדשה, 

 

בקיץ, או פסח? כדי בעצם,  ונערכים, אולי, לימים מיוחדים, אולי בתשלום   מר דודי אלון:

 לנסות לצמצם פערים? לפי מה שמזל מתארת? 

 

 שמה? סליחה?    גב' דנה אדמון:

 

 ערים.פ   גב' נעמי סלע:

 

 אנחנו הולכים לעשות ימים מרוכזים גם במהלך השנה וגם בקיץ, בחופש.   מר אבי ליאניס:

 

 על מה מדובר? סליחה?    גב' דנה אדמון:

 

היום בשבוע הזה, שבינתיים לא מתקדם יותר מדי, אז אמרנו, אולי    מר דודי אלון:

 נצמצם... 

 

וא כן מתקדם, הוא עובד לפי תוכנית לא, אל תשתמש במילים האלה. ה  מר אבי ליאניס:

 עבודה, 

 

 יש לי גם מקורות אישיים.    מר דודי אלון:
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 יכול להיות שמקרה ספציפי לא מתקדם.   מר אבי ליאניס:

 

אני אשאל שאלה אחרונה שלא שאלתי, ואני מתנצל, שאלה נוספת. בעצם,    אלון: מר דודי

השמועות שבעצם אנחנו שומעים פה כולנו. שבעצם, יש אולי זה המקום להציף את זה בצורה ברורה, זה 

בית ספר או מנהלת אחת, שבעצם עם רגליים אחוריות מאוד חזקות שבעצם נגד, לא נגד, אלא רוצה 

יים ויש פתיחות נוספת, יותר רחבה, בבית ספר אחר. האם באמת זה בסוף עניין של הראש, לשמור על הק

 הבקבוק? או שזה השתנה קצת? כמו של אותה מנהלת? ובעצם זה צוואר 

 

אני אמרתי שאנחנו עובדים גם עם מנהלות בתי הספר, גם עם ההנהלות   מר אבי ליאניס:

אישיות עם מורים. בסופו של דבר, ואנחנו גם מפעילים  וגם עם המורים. עובדים איתם, כולל שיחות

עם משרד החינוך, בודקים את  מנופים כאלה ואחרים, כולל עידוד לקידום לחוזים אישיים שאנחנו, יחד

זה, איך אנחנו נותנים למורים שאנחנו כן רוצים להעביר מבית ספר לבית ספר, בחוזים אישיים, שכרגע 

 רשאי לתת חוזים אישיים, זה משרד החינוך. וגם את זה אנחנו בודקים.  לא קיימים, ומי שבסמכותו, 

 

  תודה רבה.   מר דודי אלון:

 

 ל אמרנו שזה אחד או שניים, חוזים אישיים. אב   גב' דנה אדמון:

 

אמרנו אחד או שניים, אבל אנחנו לא יודעים. אנחנו בודקים. לא מדברים   מר אבי ליאניס:

 זה לא משמעותי. על אחד או שניים, כי 

 

הפרדות אנושיות בין בתי הספר? האם לא יהיו  –יש לי שתי שאלות. א'    גב' רוני קיסין:

איך מורה אמור למצוא אותו בתוך  –רא, ויש ילד שהוא קצת מאותגר, בורח מהכיתה נאמר, אם ילד קו

 מרחב כל כך גדול? 

 

 חיישנים.    מר דודי אלון:
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 לא חשבתי על זה.  אוקיי,   גב' רוני קיסין:

 

 שתל תת עורי.    מר דודי אלון:

 

ספת שיש לי, האם לא, כי אני חושבת שזה משהו מאוד חשוב. ושאלה נו   גב' רוני קיסין:

  יש גיוס מורים חדשים? והאם יהיה תעדוף לאנשים מתוך הקהילה שגרה באשכול?

 

לת אפריל, יהיה לנו מיפוי תחי –אז אנחנו, כמו שאני אמרתי, בסוף מרץ   מר אבי ליאניס:

 של המורים לאן הולכים, יש עדיפות, כמובן, למורים שמלמדים פה בבתי הספר. 

 

 יש אנשים חדשים שהגיעו למועצה שהם עוסקים בהוראה. לזה התכוונתי.    גב' רוני קיסין:

 

 אני אענה. אז קודם כל, יש עדיפות למורים שמלמדים היום.   מר אבי ליאניס:

 

 ברור.    י קיסין:גב' רונ

 

 בנופי וביובלי, יש להם עדיפות.   מר אבי ליאניס:

 

 ברור.    גב' רוני קיסין:

 

אנחנו יוצרים שלושה חדרי מורים. אם אנחנו נצטרך, אז נצטרך  ומהם  מר אבי ליאניס:

לשנה הראשונה תוספת של מעט מורים, כי חלק מהם יוצאים לשבתון וחלק מהם בפרישה. וזה אנחנו 

דע, כשתהיה לנו את התמונה המדויקת. ואנחנו כן, נתחיל לגייס את מה שיהיה חסר, לפי התקן, אנחנו נ

בן, קודם כל למתאימים ביותר ומתוך המועצה. אנחנו גם עושים פרויקט מול נגייס ותהיה עדיפות, כמו

מחותם לבתי חותם, שזה מצטיינים שהולכים למערכת החינוך, וכבר נפגשנו איתם, כדי להביא מורים 
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 הספר במועצה. 

 

ממה שקורה אצלנו בקיבוץ, יש המון אני אומרת שוב, יש, אני יודעת    גב' רוני קיסין:

 וסעים מרחקים מאוד מאוד גדולים, מורים שנ

 

 איזה קיבוץ את?   מר אבי ליאניס:

 

 כרם שלום.    גב' רוני קיסין:

 

 אוקיי.   מר אבי ליאניס:

 

 אמת המון מורים שהגיעו אלינו, יש ב   גב' רוני קיסין:

 

 כן, ונוסעים לאשקלון, ראיתי.   מר אבי ליאניס:

 

הם נוסעים להמון מקומות, ואני חושבת שכדאי  הם נוסעים לאשקלון,   גב' רוני קיסין:

 לתעדף אותם. 

 

 כן.   מר אבי ליאניס:

 

 ועוד שאלה אחת רק אני אם מותר לי לשאול,    גב' רוני קיסין:

 

  בהנחה שהם טובים.    ה אדמון:גב' דנ

 

 דיברת על חלוקה של בתי הספר, לפי מיקום, זה אומר,    גב' רוני קיסין:
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 לא, לא, לא, הוא אמר לא לפי מיקום.    מר גדי ירקוני:

 

 לא לפי מיקום?    גב' רוני קיסין:

 

 מיקום היה בסדר עדיפות אחרון.    גב' דנה אדמון:

 

 י מיקום. לא לפ   מר גדי ירקוני:

 

 אוקיי, תודה, אז זה לא שאלתי.     גב' רוני קיסין:

 

זור שלנו, כל עוד הוא המצטיין אני חושבת שנחוץ לתעדף מישהו מהא  גב' רונית בן רומנו:

 ביותר. 

 

 את צודקת.   מר אבי ליאניס:

 

קהילה קודם כל המורה חייב להצטיין, ורק אחרי זה לתעדף אותו לפי ה  גב' רונית בן רומנו:

 שלנו. אחרי זה ניקח מבחוץ. 

 

לא ענית לי על השאלה הראשונה שלי, ששאלתי מה קורה עם איכשהו    גב' רוני קיסין:

 ום של כל בתי הספר, למקרה של... תיח

 

תראו, בסוף הקריה עצמה מגודרת, כמובן, ומאובטחת. הקריה עצמה.   מר אבי ליאניס:

סופו של דבר, גודל הקריה... יכול להיות מצב שילד מבית ספר א' היא לא כל כך גדולה כמו שמדמיינים, ב

 ילך לבית ספר שניים, 

 

 , אולי כדאי לעדכן   גב' דנה אדמון:
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 אני לא מדברת על זה. אם ילד בורח, גם אם...    גב' רוני קיסין:

 

 חבר'ה, זה היה דרך משרד החינוך,    מר גדי ירקוני:

 

דכן, שההחלטה שקיבלה ועדת היגוי, שיהיו גדרות בין כדאי לעאבי, אולי    גב' דנה אדמון:

 . בתי הספר, ומשרד החינוך פסל אותה מטעמים בטיחותיים ובטחוניים

 

 אבל היא שאלה אם ילד יכול להגיע, יכול לברוח לבית ספר אחר.  מר אבי ליאניס:

 

ה, ומשרד בסדר, אבל אנשים חשבו על זה גם לפניה והתקבלה החלט   גב' דנה אדמון:

 החינוך הטיל וטו עליה. 

 

מה שהוביל, זה הביטחון. שום דבר אחר. הרעיון הראשוני היה, באמת,    מר משה מורג:

 ם גדרות בין בתי הספר, וזה נפל על ידי משרד החינוך, בגלל ביטחון. לשי

 

 חבר'ה, עוד כמה דקות.    מר גדי ירקוני:

 

ם מהדברים שרציתי להגיד כבר נאמרו לפני, אבל אני רוצה, קודם כל, רבי   גב' שני הפטל:

ר של השיבוץ, יש אני חושבת שיש עוד חצי שנה, ומה שאני מרגישה מהציבור, במיוחד לקראת הסיפו

 הרבה חששות שעולים מהקהילה. 

אני חושבת שנכון למקד את החצי שנה, הייתי רוצה לשמוע מה אתם, כאילו, מתכננים עכשיו, מעכשיו עד 

מבחינתי, מה התהליך, איך בעצם לוקחים את כל החששות שעולים מהקהילה, הורים ספטמבר. 

  את זה צעד קדימה. שמוטרדים, ובעצם לוקחים את הדבר הזה ולוקחים

 

 אנחנו נעשה כנס,  26 -אז אמרתי, קודם כל, ב  מר אבי ליאניס:
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 לא, אבל זה, חוץ מהכנס הורים, הבנתי.    גב' שני הפטל:

 

 את התהליך שנעשה עד עכשיו.  26-נציג ב  ניס:מר אבי ליא

 

 תלוי גם בהתנגדויות שיהיו,    מר דודי אלון:

 

ות בית הספר יציגו את התהליך שנעשה עד עכשיו, ויציגו גם את רגע, מנהל  מר אבי ליאניס:

 התהליך שיעשה עד ספטמבר, בסדר? הם יציגו את כל... 

 

 מה, כאילו, יש תהליך, אני הבנתי    גב' שני הפטל:

 

 יש תהליך, יציגו מה נעשה עד עכשיו, מה ששאלת.   מר אבי ליאניס:

 

ני אגיד שוב. היה שיתוף ציבור שהיה אמור אני, מבחינתי חושבת, וא   גב' שני הפטל:

לענות על הדברים האלה. השיתוף ציבור, מבחינתי, נעשה לא בצורה שהיא מספיק טובה ואיכותית. 

ים שיש גם עם הכנס הזה, לדעתי, הוא לא יענה על כל הציפיות. הוא יחשוף השאלה אם עכשיו מבינ

הוא יחשוף את הכול, השאלה היא אם הם מבינים  לציבור את מה שהולך להיות, הוא יחשוף את השיבוץ,

 שיש פה משהו שצריך לרדת רגע יותר לעומק ולתפוס אותו? 

 

ת הציבור, נגיד לו את האמת, באותו מה את מציעה? אני לא מבין. נביא א   מר משה מורג:

רי רגע, מדויקת. נביא אותו לבית הספר להראות לו את המבנים עצמם. יש תהליכים שקורים בחד

 המורים, שהם עניינים שלהם. מה עוד צריך לעשות כדי שהציבור ידע מה קורה? 

 

 לך לקרות. יציגו, מה שאמרתי, יציגו מה שקרה עד עכשיו ויציגו מה הו  מר אבי ליאניס:
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 את חדרי המורים, מן הסתם. גם  26-אבי, אתם לא תציגו ב   מר דודי אלון:

 

 ציגו מה קרה בחדרי המורים.  יציגו. המנהלות י  מר אבי ליאניס:

 

 לא, אתה צודק, לצערי לא.    מר גדי ירקוני:

 

 מי... בבית ספר ג'.  26-אתה לא תגיד לי ב   מר דודי אלון:

 

 קודם כל, לא אנחנו אחראיים על זה, אנחנו שותפים לתהליך.   מר אבי ליאניס:

 

 הרי זה החלק הכי חסר...    מר דודי אלון:

 

לצערי, מבחינת הנהלים, רק עד סוף מאי, משרד החינוך אומר למורים מה   מר אבי ליאניס:

 השיבוץ שלהם, באיזה בית ספר אתה. כן, עד סוף מאי. 

 

 ב...המורים חדרי בסוף מאי אנחנו נדע את הרכבי זאת אומרת,    מר דודי אלון:

 

 כן.   מר אבי ליאניס:

 

 וך. זה נתון שצריך להביא אותו לתדר   מר דודי אלון:

 

 ובמרץ אנחנו נוציא לכם,    מר גדי ירקוני:

 

 חודשיים.    מר דודי אלון:

 

 כן.    מר גדי ירקוני:
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 הרכבים של המורים? למה ההורים צריכים לדעת מה ה  גב' רבקה בן ארי:

 

הוא לא צריך לדעת את ההרכבים של המורים, הוא צריך לדעת אם יהיו    גב' דנה אדמון:

 המורים.  מעברים בין חדרי

 

 אם הם ידעו שהמורים שהם מכירים יעברו איתם, יהיה להם יותר קל.    מר דודי אלון:

 

 אני חושבת שזה ממש לא נכון.   גב' רבקה בן ארי:

 

 חברים, שנייה, אחרי דנה? היא ביקשה.   י ביטון:מר מורד

 

  אני מוותרת לאריק.   גב' דנה אדמון:

 

 שנייה אריק.  מר מורדי ביטון:

 

 עוד פעם לא נגיע?   :אדוארד קוברסקימר 

 

 לא נגיע, ביטלתי את הסעיף הבא. ביטלתי אותו.    מר גדי ירקוני:

 

 ובה. רגע, אני צריך לקבל תש  מר אדוארד קוברסקי:

 

 אתה תקבל במליאה הבאה.    מר גדי ירקוני:

 

 עוד פעם מליאה הבאה? בסדר.   מר אדוארד קוברסקי:
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מה, בתשע אתה רוצה שאני פה אעשה את זה? לא אעשה את זה בתשע.    מר גדי ירקוני:

 תקשיב, יש לי, סליחה, בוא רגע נגמור, אתה תבוא לרננה והיא תעשה לך, 

 

 לא לרננה, אתה פה. אתה פה.   מר אדוארד קוברסקי:

 

 אז תבוא, נדבר.    מר גדי ירקוני:

 

 זה עובר למליאה הבאה?   מר מורדי ביטון:

 

 לא זה.    קוני:מר גדי יר

 

 השאילתא.   מר מורדי ביטון:

 

 מבחינת הלוז, לא רציתי פה להתחיל עכשיו סעיף נוסף. כן, כן.    מר גדי ירקוני:

 

 ים נושאים צריך לגמור אותם, וזה גם מצגת וגם נושא כבד. אבל, מתחיל  מר מורדי ביטון:

 

.. לגנים. מורדי אמר לא היה כסף, פספסת את הנושא הכי חשוב. חניה של.  מר אדוארד קוברסקי:

 פתחו ככה. 

 

 בוא, בוא נגמור רגע בתי ספר.    מר גדי ירקוני:

 

 זה אותו הדבר, גם חינוך.   מר אדוארד קוברסקי:

 

 אבל רגע, נגמור את הסעיף הזה.    ירקוני: מר גדי
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 לא נגמור, ...   מר אדוארד קוברסקי:

 

עם ראשונה, ככה, שאני נחשף לעומק של הנושא הזה, כי אני מודה שזאת פ  מר אריה צבי דניאל:

אני קצת התרחקתי כבר מהגילים האלה, אז לא הייתי מעורב יותר מדי, ואני ככה, בין השורות, מתחיל 

ן שיש איזה מוקד, אפשר לקרוא לו, מוקד מאוד בעייתי, כל נושא המורים. מוקש, מוקד. דיברת על להבי

לא יודע אם זה מקובל או אפשרי, אבל עלתה אופציה כזו של איזה מענק נושא של חוזים אישיים, אני 

 מעבר למורים? 

 

 עלה, אנחנו בודקים את כל האופציות,    מר גדי ירקוני:

 

 שלהערכתי, כמו בתעשייה, סכום מכובד כזה, אין מורה ש...   דניאל:מר אריה צבי 

 

 אין אפשרות,    גב' דנה אדמון:

 

שיב, אנחנו בודקים. אין הבטחה, אנחנו בודקים את כל הסעיפים תק   מר גדי ירקוני:

נוך האלה, גם כן עם משרד הפנים. אני אומר לכולם, לנו בתור מועצה, אסור לעשות את זה. למשרד החי

מותר לבדוק עם זה. אנחנו בודקים, אין הבטחות בינתיים, אנחנו לא יכולים להבטיח דברי םשהם, אבל 

הזה, כמו שאבי אמר, בהחלט בדקנו, על פיצוי של שעות, על תגבור. אבל אין שום בהחלט, גם את הנושא 

וד להשיג אותן. אחרי זה, יש. זה הכול בעניין של בדיקות, שקשה מא –דבר, עדיין, שאנחנו יכולים להגיד 

 להוציא אותן לפועל, זה קשה מאוד. אבל בודקים את זה. דנה? 

 

שלי זה מגמת מעברים בין בתי הספר. אם אני מנסה  הכותרת של השאלה   גב' דנה אדמון:

למרץ בסופו של דבר, יציגו את  26 -לתאר את התרחיש הרע, זה שלא יהיו מעברים בין בתי הספר, ב

רים מבתי ספר שהם מכירים את הצוותים שלהם, ורוצים להישאר איתם. כמובן, למחרת השיבוץ והו

ועדות  150ן בתי ספר. איך המועצה מתכוונת להתמודד עם בבוקר, יגישו ועדת חריגים וירצו לעבור בי

   חריגים יום אחרי השיבוץ?
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 במקרה הטוב.   גב' שני הפטל:

 

 ריגים.אולי לא תהיה ועדת ח   מר גדי ירקוני:

 

 נקודה.  –בצורה מאוד פשוטה, אין מעברים   גב' רונית בן רומנו:

 

 . מעולה, אני רוצה לשמוע את זה   גב' דנה אדמון:

 

 לא, את לא תשמעי את זה עכשיו. אני אגיד לכם, חבר'ה,    מר גדי ירקוני:

 

 המדיניות חייבת להיות נוקשה.   גב' רונית בן רומנו:

 

 , תסמכו,ר'ה, לא ישמעו את זה פה, כזאת הודעה ממני עכשיו. אניחב   מר גדי ירקוני:

 

נו, בכמה דברים מאוד מאוד סמכנו. סמכנו גדי, סמכנו ואנחנו נכווי   גב' דנה אדמון:

 קריטיים. ובעניין הזה, חשוב שהמועצה תצא עם אמירה מאוד מאוד ברורה. 

 

 חד משמעית.   גב' רונית בן רומנו:

 

 די, אני חושב שאסור להגיד דבר כזה בצורה גורפת.ג   מר דודי אלון:

 

 אני לא אגיד.    מר גדי ירקוני:

 

 מגמה.  לא גורפת, אבל  גב' רונית בן רומנו:
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 אם זה אחוז מסוים,    מר דודי אלון:

 

לא נגיד כלום. לא נגיד בנושא הזה כלום בינתיים. חבר'ה, אנחנו לא נירה    מר גדי ירקוני:

ייחוד יושב ראש ועדת החריגים לא יירה לעצמו ברגל. חבר'ה, אנחנו לא מתכוונים לעשות לעצמנו ברגל, ב

 מעברים המוניים. 

 

 על ועדת חריגים אי אפשר לסמוך, אחרי המגמות שהיו בשנים האחרונות.    גב' דנה אדמון:

 

 ין. בשנים האחרונות זה היה כדאי לכולם, וזה, אני חושב, היה ווין וו   מר גדי ירקוני:

 

 ממש לא.    גב' דנה אדמון:

 

 אני חושב, את חושבת שלא וזה בסדר.    מר גדי ירקוני:

 

 ווין.  ממה לא ווין   גב' דנה אדמון:

 

 , אנחנו לא מתכוונים לעשותאת חושבת אני אומר לכם,    מר גדי ירקוני:

 

 זה ווין ווין. מעניין.    גב' דנה אדמון:

 

בכתות קטנות, חבר'ה, פתאום כולם שוכחים שבזכות המעברים  ווין ווין   מר גדי ירקוני:

 . 34ילדים, במקום בנות  26האלה, הצלחנו לעשות כתות בנות 

 

א' לא עשו את הדבר הזה -מה שקורה היום בשכבה מסוימת ביובלי, שב   דודי אלון:מר 

 בגלל כל המשחקים האלה, אז משלמים על זה מחיר מאוד כבד. 
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 לא נפתחה כיתה.    גב' מזל ערוסי:

 

לא נפתחה כיתה, אנחנו מדברים על דימוי עצמי של בית ספר, שספג הרבה    גב' דנה אדמון:

 ין זה בטוח לא. זה... ווין וו

 

 א' האחרון אתה צודק. לפני זה... -אולי בשנה האחרונה כן, ב   מר דודי אלון:

 

 חבר'ה, אנחנו,    מר גדי ירקוני:

 

ן, ועדת חריגים צריכה לעבוד בצורה אחרת הפעם ולא לעבוד בצורה ולכ   גב' דנה אדמון:

 אינטואיטיבית מה נחמד ומה נעים. 

 

 מקצועית.  בצורה   מר דודי אלון:

 

 נכון, וזו הייתה השאלה.    גב' דנה אדמון:

 

אם תחזרי על זה עוד ארבע פעמים, אני לא אשנה את דעתי, מבטיח לך,    מר גדי ירקוני:

  בנושא הזה.

 

 ראויה. אני לא רוצה לשנות את דעתך, אני רוצה שתהיה תשובה    גב' דנה אדמון:

 

אם ועדת חריגים תתנהל. אנחנו לא נעשה אבל, כן,  לא ניתן עכשיו תשובה   מר גדי ירקוני:

 מעברים אינטנסיביים. 

 

 אי אפשר להגיד שלא תהיה ועדה.   מר מורדי ביטון:
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  , אבל אנחנו ממשיכים.8סעיפים. אנחנו ויתרנו על סעיף  יש עוד כמה  מר מורדי ביטון:

 

 .ברשותאישור לקיצור תקופת צינון לחבר מליאה המעוניין לעבוד  .7

 

בעצם זו בקשה לקיצור תקופת צינון לחבר  7חברים, עוברים לסעיף   מר מורדי ביטון:

ממשרד הפנים שאנחנו צריכים איזשהו נוהל מליאה שמעוניין לעבוד ברשות. צירפתי לכם חוות דעת, יש 

ך , אחר כ2/3לבצע אותו. המשמעות היא שאנחנו צריכים לאשר את זה היום במליאה, לפחות עם רוב של 

להגיש בקשה למשרד הפנים, לבקשה לקיצור תקופת הצינון, ובמידה ונקבל אישור, אז במקרה הזה דרור 

מדות לתפקיד במועצה, ומכיוון שהוא נדרש יוכל, חבר מליאה שהתפטר לפני כחודש, מעוניין להגיש מוע

ות אותו, שאם חודשים, ביקשנו חוות דעת משפטית, יש איזשהו נוהל שאפשר לעש 18לתקופת צינון של 

יהיה רוב של שני שליש מחברי המליאה, לקיצור תקופת הצינון, אנחנו נגיש בקשה למשרד הפנים, ונבקש 

  ממשרד הפנים לאשר את תקופת הצינון.

 

 המועצה רוצה להעסיק אותו, רק זה מה שתוקע אותו כרגע?    דודי אלון:מר 

 

הוא ביקש, כדי שהוא יוכל להתמודד לא, אנחנו עוד לא מקבלים כרגע.   מר מורדי ביטון:

 לתפקידים, 

 

 אין משהו ספציפי,    מר דודי אלון:

 

שות, הוא רוצה כרגע אין. אבל כדי שהוא יוכל להתמודד לתפקידים בר  מר מורדי ביטון:

לקצר לו את תקופת הצינון. אז יש לנו חוות דעת. אז אני מבקש את אישור המליאה לקיצור תקופת 

 מליאה דרור אפרתי.  הצינון של חבר

 

 בכמה זה מתקצר?     דובר:
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חודשים,  18קיצור זה קיצור, לקצר. זאת אומרת, לא להשאיר את זה   מר מורדי ביטון:

י לא נוקב בתקופה כי אני רוצה לבקש את מלוא התקופה, ומה שמשרד הפנים משרד הפנים יקבע. אנ

תקופת הצינון? תודה, מי נגד? אושר פה אחד,  יחליט, זה מה שיהיה. אז סליחה, מי בעד לאשר קיצור

 תודה רבה.

 

: הוחלט פה אחד לאשר את קיצור תקופת הצינון לחבר המליאה דרור אפרתי, המעוניין לעבוד החלטה

 ת. ברשו

 

 עוד שני סעיפים, לא ללכת.    מר גדי ירקוני:

 

אה, זה מענה , עוד פעם, מפאת הלוז דחינו אותו למליאה הב8סעיף   מר מורדי ביטון:

 לשאילתה של אדוארד, תוצג בישיבה הבאה התשובה לאדוארד. 

 

 יש לך תאריך לישיבה הבאה?    גב' מזל ערוסי:

 

אילתה אנחנו מחויבים לענות עליה או במליאה לפתוח סוגריים, ש  מר מורדי ביטון:

נוהל משרד הפנים הראשונה, או בשנייה. משהו לדחות אותה לשתי מליאות. זאת אומרת, זה גם עומד ב

  וצו המועצות, אנחנו יכולים לדחות את זה. אבל לא דוחים את זה כי רוצים לדחות,

 

יקורת, אז כל מי שצריך רענון במליאה הבאה יהיה גם הדיון בדו"ח הב  גב' מירב ברקאי:

 לדו"ח, שיקרא אותו, 

 

 בשעה,  אנחנו נעשה הכנה למליאה, יכול להיות שנקדים את זה  מר מורדי ביטון:

 

 יש תאריך, מורדי?     דוברת:
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 , כדי שיהיה לנו יותר זמן לדון. 7.4 -כן, זה יהיה ב  מר מורדי ביטון:

 

 לה, שאחר כך לא ניכנס לדיונים אחרים, רק תשים לו את זה בהתח   מר דודי אלון:

 

ים, בגלל זה שמנו את החינוך בהתחלה, כדי לא להיכנס לדיונים הקודמ  מר מורדי ביטון:

 ובסוף דחינו את כל הנושאים. 

 

 מתי הישיבה הבאה?     דובר:

 

ו לחודש יש לנ 9-, זה יוצא יום ראשון, בגלל החג, אנחנו רוצים וב7.4 -ב  מר מורדי ביטון:

לחודש המקום הזה צריך להיות פנוי לוועדת הבחירות של הכנסת, בגלל זה הקדמנו  8-בחירות לכנסת וב

 . 7-ל

 

 ? 16:00בשעה     דובר:

 

 אנחנו נשב על הנושאים ונקבל החלטה, ונעדכן אתכם מראש, לא...  מר מורדי ביטון:

 

 .רה(אישור הגשת תוכנית תב"ע לולים עם היזם קיבוץ כיסופים )הסד .9

 

זה הגשת תוכנית תב"ע ללולים תשע, נושא לסדר היום, הנושא התשיעי,   מר מורדי ביטון:

את זה כבעלי הקרקע, והם כיזם. אני אסביר, אתן איזשהו הסבר. קיבוץ  של קיבוץ כיסופים. אנחנו נגיש

לא קרקע  כיסופים בנה לולים לפני הרבה הרבה שנים. התברר שהלולים בנויים על קרקע של רמ"י אבל

 בחוזה המשבצת של היישוב, אבל זה בתחום השיפוט של המועצה. 

מרו חבר'ה, הקרקע לא שלכם. הדבר היחיד הגיעו למינהל ולוועדה המקומית כדי להסדיר את זה, א

שיכול להסדיר את זה, זה שבעצם המועצה, שהיא, תחום השיפוט הוא שלה, תגיש את הבקשה לשינוי 

ץ כיסופים. ברגע שהתב"ע תהיה, השינוי של התב"ע יהיה על שם המועצה, ויהיה תב"ע, והיזם יהיה קיבו
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ה נוספת, להקצות את הקרקע הזאת לטובת כיסופים, אפשר לבנות שם לולים, אנחנו אחר כך, תהיה בקש

כי רמי ואם אני זוכר נכון קקל, מוכנים לוותר על הקרקע לטובת כיסופים, כדי שזו תהיה גם הקרקע 

  התב"ע תאפשר לבנות לולים.שלהם וגם 

 

 ויש שמה לולים שלושים שנה.    מר גדי ירקוני:

 

ם שנה. התייעצנו גם עם היועץ המשפטי, בדיוק, יש שם לולים שלושי  מר מורדי ביטון:

 מבחינתנו, 

 

 זה לולי עץ.     דובר:

 

 לא, זה לא לולי העץ.    מר גדי ירקוני:

 

ות לעשות את זה, גם מבחינה משפטית. זה בעצם מבחינתנו יש אפשר  מר מורדי ביטון:

נחנו מבקשים את את השינוי של התב"ע על שם המועצה, והיזם יהיה כיסופים. אז אשאנחנו מגישים 

יהיו לזה עלויות, אבל קיבוץ כיסופים יישא בהן, אישור המליאה, כי בכל זאת, זו תב"ע שהמועצה מגישה, 

אשר את הגשת התב"ע על שם המועצה, כאשר היזם הוא וצריך את אישור המליאה. אז מי בעד ל

 כיסופים? מי בעד? תודה, מי נגד? אושר פה אחד.

 

 שר את הגשת תוכנית תב"ע לולים עם היזם כיסופים : הוחלט פה אחד לאהחלטה

 

 .לאחר שנתיים וותק 5%עלייה של  -עדכון שכר לעובדים בחוזה אישי  .10

 

ון שכר לעובדים בחוזה אישי. אני רוצה להסביר קצת לפני עדכ – 10סעיף   מר מורדי ביטון:

מנהלים הבכירים מועסקים פה כן, לתת לכם קצת רקע. יש לנו מספר עובדים, בעיקר מנהלי אגפים, ה
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בחוזה אישי. חוזה אישי, מה שנקרא קידום בדרגה, או קידום בשכר מתבצע אחת לשנתיים, בעלייה של 

 חמישה אחוזים.

ו מקבלים את  אישור משרד הפנים, העובד מועסק בחוזה אישי, כדי להתקדם בשכר, זאת אומרת, אנחנ

 . אז זו הבקשה שאנחנו רוצים להביא לפה. 5%-הוא צריך להגיש בקשה פעם בשנתיים לעלות ב

 

 רק פעמיים.    גב' דנה אדמון:

 

 כן.   מר מורדי ביטון:

 

 עד עשרה אחוזים.    גב' דנה אדמון:

 

 עוד פעם, לכל מנהל יש את התחום. יש מנהל שיש להם קצת יותר,   :מר מורדי ביטון

 

 זה נכנס בתקציב השנתי של המועצה?    מר דני ברזילי:

 

כן, כן, תקציב השכר, אנחנו מעדכנים אותו בהתאם. אז יש לנו פה חמישה   מר מורדי ביטון:

 . אז אני אקריא, עובדים שבעצם סיימו פז"מ של שנתיים ויכולים לעלות בחמישה אחוזים

 

 זה הליך אוטומטי? או ש...    מר דודי אלון:

 

 המליאה לא חייבת לאשר.    מר גדי ירקוני:

 

  זה לאישור המליאה, זה לא אוטומטי.   טון:מר מורדי בי

 

 ב' לא. -אתה יכול לאשר את א' ו   מר דודי אלון:
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 כן.    מר גדי ירקוני:

 

זכותו  –עובד יכול לבקש, על פי נוהל משרד הפנים אוטומטית זה שה  מר מורדי ביטון:

 לבקש. אחרי, כן, כן, 

 

 הנה הוא אומר לכם.    מר גדי ירקוני:

 

אז תנו לי להסביר עד הסוף. כל העובדים שאני אציג פה הם לאחר שנתיים   ביטון: מר מורדי

בי אנוש, וכמו ותק ויש להם את הזכות להגיש בקשה. העובדים האלה, גם היה דיון בוועדת משא

שאמרתי, הוועדות האלה, הן ועדות שממליצות למליאה. אז ועדת משאבי אנוש, ממליצה למליאה 

 ה אחוז, גם את העובדים הנ"ל.להעלות אותם בחמיש

אז אני אקריא את השמות שלהם, אני אסביר לכל אחד את תחום העלייה שלו. אילן אייזקסון קבט 

ויש לו עוד פעימה אחת בעוד  65%-ל 5% -מבקשים להעלות אותו ב, אנחנו 60%-המועצה, הוא התחיל ב

 , זו התקרה שלו. 70%-שנתיים, להגיע ל

 

 . 20%יע לו מג   גב' מזל ערוסי:

 

 לא. עשרה אחוזים.  מר מורדי ביטון:

 

 אני סתם צוחקת, צריך להגיד גם מילה טובה לאנשים.    גב' מזל ערוסי:

 

 שכר מול שכר, זה בעצם מ %60   מר דודי אלון:

 

 מול שכר בכירים שנקבע בכל ינואר בכל שנה.   מר מורדי ביטון:

 

 כל אחד יכול להסתכל עליו,     דוברת:
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באתר המועצה. תסתכלו רק על גודל הרשות, לסבר את האוזן, אנחנו גודל   מורדי ביטון: מר

 . 3רשות 

 

 מצביעים אחד אחד?    מר דודי אלון:

 

ע, אני אסביר ואנחנו נצביע אחר כך. אחר כך רננה, רננה גם כן סיימה רג  מר מורדי ביטון:

. בושמת, היא 5%, גם עלייה של 65%-, אנחנו מבקשים להעלות אותה ל60% -שנתיים, התחילה ב

לפני שנתיים  55%-, העלינו אותה ל50%-התחילה עוד לפני שקבעו את הסולמות, אז היא התחילה ב

, גם כן עלייה של חמישה אחוזים. יפעת הדוברת, התחילה 60%-ת אותה לועכשיו אנחנו מבקשים להעלו

, זו בעצם התקרה שלה, היא 40%-שים ל, אנחנו הפעם מבק35%-אחוז, עלתה פעם אחת ל 30% -גם ב

היא עובדת של המועצה, מגיעה לתקרה שלה. לבנת, עובדת תיירות שלנו, רכזת תיירות, חוזה ישן, ותיק, 

מימון של העמותה, כל הרשויות שמשתתפות, אבל אנחנו משלמים את ותה. יש שם ממומנת על ידי העמ

 השכר והחוזה עלינו.

. גם שם יש 40%-, אנחנו מבקשים להעלות אותה ל35%-ה המון שנים ב, נשאר35%-גם היא התחילה ב

נחנו עוד איזשהו אישור שאנחנו צריכים לעבוד מול משרד הפנים. אז אני אביא להצבעה אחד אחד, וא

 נאשר אותם אחד אחד. 

 

 יש לי שאלה.   גב' רבקה בן ארי:

 

 כן?   מר מורדי ביטון:

 

ש, האם היא שוקלת את השיקולים שלה גם על פי ועדת משאבי אנו  גב' רבקה בן ארי:

  התפקוד של בעל הבקשה?

 

 כן. היו דיונים שם והמליצה.   מר מורדי ביטון:
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 ליצו עליהם? יש כאלה שלא המ  גב' רבקה בן ארי:

 

 לא.    מר גדי ירקוני:

 

 לא הייתי חותם על זה.    דובר:

 

לקה הוועדה? ברגע שהוועדה החליטה, את רוצה שאני אגיד לך איך התח  מר מורדי ביטון:

  החליטה. 

 

 אם קרה דבר כזה, זה הכול.   גב' רבקה בן ארי:

 

 אין נציג מליאה בוועדה.    מר דודי אלון:

 

 לא, היא שאלה אם לא המלצנו על מישהו.   ן:מר מורדי ביטו

 

אני לפחות אני נציגת משאבי אנוש והייתי בישיבה הזאת, ולא אישרתי. ו   גב' מזל ערוסי:

לא הצבעתי בשביל כולם. בנושא הזה של תפקוד, רק לעניין הזה של תפקוד. אני לא מבינה בנושא של 

בשכר בהלימה לתפקוד, אמרתי מפורשות שהדברים משכורות, אבל בנושא, בהלימה של אתה נותן עלייה 

 נשמעים אחרת, שהציבור מעריך אחרת. 

 

 היא שאלה אחרת.    מר גדי ירקוני:

 

 זה מה ששאלתי.   ' רבקה בן ארי:גב

 

 זה מה ששאלת?    מר גדי ירקוני:
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 בדיוק מה שהיא כיוונה.    גב' מזל ערוסי:

 

 לא כל מה שהולך בוועדות מתקבל פה אחד. חברים, אנחנו יודעים ש  מר מורדי ביטון:

 

 בסדר.    גב' מזל ערוסי:

 

א להצבעה את האישור של העלייה כמו במליאה, וזה בסדר. אז אני מבי  מר מורדי ביטון:

 , מי בעד? תודה. אושר פה אחד.65%-ל 5%בשכר לאילן אייזקסון 

 

 משכר בכירים.  65%-חוזה אישי ל: הוחלט פה אחד לאשר עדכון שכר לעובד אילן אייזקסון בהחלטה

 

 , מי בעד? אושר פה אחד, נגד? אין אף אחד. 65% -עליה בשכר לרננה ל  מר מורדי ביטון:

 

  .משכר בכירים 65%-: הוחלט פה אחד לאשר עדכון שכר לעובדת רננה בחוזה אישי, לחלטהה

 

ד? חבר'ה, תהיו , עליה של חמישה אחוזים, מי בעד? מי נג60%-בשמת ל  מר מורדי ביטון:

ברורים כדי שגם לי יהיה קל, אני לא רוצה לטעות. מי בעד? כרגע יש שישה שהצביעו בעד, שבעה שהצביעו 

ואני לא רוצה לשאול נמנעים. אז אם אתם רוצים לחזור אני חוזר. מי בעד לאשר את העלאת השכר נגד, 

 נפלה, לצערי. , טוב, אז ההחלטה 8. מי נמנע? 8בעד. תודה. מי נגד?  7לבשמת? 

 

 אשר עדכון שכר לעובדת בשמת א ל: הוחלט ברוב קולות להחלטה

 

נגד.  1מי בעד? תודה. מי נגד?  40%-עצה, להעלאת שכר ליפעת דוברת המו  מר מורדי ביטון:

 הרוב בעד, בסדר. נמנעת? אני אציין את זה.
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משכר בכירים.  40%-, ללאשר עדכון שכר לעובדת יפעת, בחוזה אישי ברוב קולות: הוחלט החלטה

 .1, נמנע 1מתנגד 

 

נגד?  מי בעד? הרוב בעד, מי 40%-לבנת, רכזת התיירות שלנו, העלאה ל  מר מורדי ביטון:

 אין נגד? מישהו נמנע? שלושה נמנעים.

 

משכר בכירים.  40%-: הוחלט ברוב קולות לאשר עדכון שכר לעובדת לבנת, בחוזה אישי, להחלטה

 שלושה נמנעים. 

 

  היא הייתה פה, לא הצגנו את עמותת התיירות?  מורדי ביטון: מר

 

 ליאורה מציגה. ליאורה מהרווחה.    גב' דנה אדמון:

 

היא תחת ליאורה. ליאורה הייתה פה, אישרנו את המאזן. היא הייתה פה   די ביטון:מר מור

 עם המאזן, הציגה לכם את הפעילות. היא ישבה פה לידי, אני זוכר.

 

 לא, זה היה במליאה הקודמת.    הפטל:גב' שני 

 

 לא, זה במליאה הזאת.   מר מורדי ביטון:

 

 במליאה הזאת.  לא, לא הייתה הצגה של התיירות    דוברת:

 

לא הייתה? עברה שנה? מתנצל. חברים, מתנצל, נזמין אותה, אין בעיה,   מר מורדי ביטון:

 נזמין את ליאורה. 
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 .ועדת הקצאות המלצותאישור  

 

חברים, אני הבאתי לכם את פרוטוקול ועדת הקצאות, חשבתי להביא   מר מורדי ביטון:

תת רוח הגולן, חלוצי דרור, הם צריכים לקבל את האישור אותו למליאה הבאה, אבל זה לחוץ בגלל עמו

 של משרד החינוך, ואם לא יהיה אישור מליאה, אז אני לא יכול לתת להם את ההקצאה. יש פה את ה...

 

 מה זה?    ' דנה אדמון:גב

 

בקשה  –זה הפרוטוקול של ועדת הקצאות. אנחנו דנו בשתי הצעות, אחת   מר מורדי ביטון:

וח הגולן, היא מנהלת את פנימיית חלוצי דרור בבני נצרים, זה כבר פעם שלישית. אנחנו כל של מדרשת ר

לבני נצרים, והם אמורים פעם נותנים להם הקצאה לשנתיים, על הקרקע, כי עושים שם תבע חדשה 

לעבור למקום הקבע. הם כרגע נמצאים במבנים יבילים, ואנחנו מאשרים להם את זה כל פעם לשנתיים, 

 שתסתיים התב"ע ויעברו למבנה הקבע. עד

חודשים, יש חוזה חתום ובעצם אנחנו צריכים את אישור  24-אז אנחנו מקצים להם את הקרקע ל

אישור למשרד החינוך. זו ההצעה הראשונה. ההצעה השנייה, זו הבקשה המליאה, כדי להעביר להם את ה

א התבצע כי אנחנו בעצם, הם ביקשו את של עמותת 'לא מפקירים פצועים בשטח', לקבלת, זה עדיין ל

מבנה הספרייה, שאמור להתפנות בתוך בית הספר יובלי הבשור, מי שמכיר את הספרייה, רוצים כבר 

 ארגן, מבחינתם.  לקבל את המקום הזה ולהת

 

 זה מחוץ לגדרות של יובלי הבשור.    גב' דנה אדמון:

 

 אבל היא עדיין פעילה, מורדי.     דובר:

 

 בשנה הבאה היא לא תהיה פעילה.    ה אדמון:גב' דנ

 



 אזורית אשכולמועצה 
 11.3.2019, שני וםמי, מליאהישיבת 

 

 111 
 

אני אומר, זה עדיין לא הקצנו את ה... זה לא דחוף, אני אמרתי בגלל רוח   מר מורדי ביטון:

 , אבל אני מביא את זה כהחלטה. ברגע שמשארים, הגולן, זה לא דחוף

 

 צריך להתחיל לעבוד, מה זה?    מר גדי ירקוני:

 

 מאשרים, אנחנו נחתים אותם חוזה, רק שהמבנה יתפנה,ברגע ש  מר מורדי ביטון:

 

 זה בתשלום?    מר דני ברזילי:

 

צריך להביא את  לא... ההקצאות זה במתנה, לא בתשלום. בתשלום זה לא  מר מורדי ביטון:

 מי שמשלם, לוקח. אבל זו הקצאה.  –זה לפה, זה מכרז 

 

 תוך היישוב עצמו? מה זה הקרקעות בנווה נצרים? זה ב   מר דני ברזילי:

 

 מורדי, יש לי שאלה עקרונית.    גב' דנה אדמון:

 

בגלל המבנה. כל זה ביישוב שלהם, אין לך ברירה, קרקע של המועצה,   מר מורדי ביטון:

הקרקעות למבני חינוך, הן חייבות להיות על... גם הגנים, שאם אנחנו בונים בתוך יישובים, אנחנו 

 ואז בונים. מעבירים את הקרקע אלינו, 

 

 הבנתי.    מר דני ברזילי:

 

 אחרת משרד החינוך לא מתקצב.   מר מורדי ביטון:

 

 אוקיי.    גב' דנה אדמון:
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אישור המליאה להמלצות של ועדת ההקצאות, הכול על אז אני מבקש את   מר מורדי ביטון:

 .פי חוזה, וכמובן באישור משרד הפנים. מי בעד? תודה. מי נגד? תודה, אושר

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את המלצות ועדת ההקצאות. החלטה

 

 מורדי, לפני שאתה סוגר, יש לי שאלה.    גב' דנה אדמון:

 

 ות לסדר היום.הוספת נושא המלצות ועדת ההקצאאישור  

 

בבקשה. אנחנו קיבלנו החלטה, הייתי צריך להוסיף את הנושא קודם. אני   מר מורדי ביטון:

 היום את המלצת ועדת הקצאות, תודה, מי בעד? אושר פה אחד, סליחה.מבקש להוסיף לסדר 

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את הוספת הנושא לסדר היום.החלטה

 

יש אפשרות לשלוח את הפרוטוקול סמוך יותר לישיבה  השאלה שלי אם   גב' דנה אדמון:

 זה היה.  שהוא קורה, מאשר לישיבה הבאה. אם זה אפשרי טכנית, כי אני לא זוכרת מה

 

 שלחתי לכם את זה שבוע לפני.   מר מורדי ביטון:

 

 ארבעה ימים.    גב' דנה אדמון:

 

 את הפרוטוקול?   מר מורדי ביטון:

 

בה הייתה לפני חודש וחצי. בגלל זה, כשאני קוראת אותו, אני כבר והישי   גב' דנה אדמון:

 לא זוכרת מה היה. 
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הגיד לכם, עד שאנחנו מקבלים את התמלול ובונים חברים, אני יכול ל  מר מורדי ביטון:

 אותו, לוקח לנו זמן. 

 

 בגלל זה שאלתי אם טכנית זה אפשר.    גב' דנה אדמון:

 

את זה הכי מהר שאפשר. הבעיה היא טכנית, מתי שנקבל את  כן, עושים  מר מורדי ביטון:

 התמלול. 

 

 

 __________________ 
 גדי ירקוני

 המועצהיו"ר 

__________________ 
 מורדי ביטון

 המועצהמזכיר 
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 ריכוז החלטות
 
 מליאהאישור פרוטוקול  .2

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול המליאה החלטה

 

 ועדים מקומיים .4

 

: הוחלט פה אחד לאשר את מרסלו טרגרמן, ראובן צוייג ונחום לישינסקי לועדת הביקורת של החלטה

 הוועד המקומי שדי אברהם. 

 

: הוחלט פה אחד לאשר את מיכאל לביא, גליה קרמר ותקווה איתי לוועדת הביקורת של הוועד חלטהה

 המקומי נירים. 

 

תח רוזנפלד וסולטני יצחק לוועדת הביקורת של הועד : הוחלט פה אחד לאשר את אריאל יוני, יפהחלטה

  .המקומי תלמי יוסף

 

על פי נוהל משרד  2019-עד מקומי אבשלום להוחלט פה אחד לאשר את האצלת הסמכויות לוו: החלטה

 הפנים.

 

ואת ₪,  323,600על סך  2019תקציב הוועד המקומי אבשלום לשנת : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

  למ"ר מגורים.₪  9צו המיסים 

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את האצלת הסמכויות לוועד המקומי ישע על פי נוהל משרד הפנים.החלטה
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, ואת צו 239,815, על סך 2019ישע לשנת לט פה אחד לאשר את תקציב הוועד המקומי : הוחהחלטה

 למטר מגורים₪  11המסים 

 

 אישור תב"רים  .5

 

 גן ילדים בשלומית  – 519שינוי בתב"ר ה את: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 דיור  יחידות 20-תשתיות ל –מבטחים  – 663: הוחלט פה אחד לאשר את השינוי בתב"ר החלטה

 

 יחידות דיור. 15-תשתיות ופיתוח ל –סופה  – 1154הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר : החלטה

 

 יחידות דיור.  5-תוח לסופה תשתיות ופי – 1155: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 פיתוח בית מדרש לסטודנטים.  –נווה  – 1120: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 מעון יום וחלוציות.  –נווה  – 929אחד לאשר את העדכון לתב"ר  : הוחלט פההחלטה

 

 תשתיות.  –שדה ניצן  – 443: הוחלט פה אחד לאשר את השינוי לתב"ר החלטה

 

 רכש גרורי כיבוי אש – 1132אחד לאשר את תב"ר  : הוחלט פההחלטה

 

 נגישות ראייה  – 685: הוחלט פה אחד לאשר את השינוי בתב"ר החלטה

 

 תשתיות לעשרה בתי עבודה  –חולית  – 585הוחלט פה אחד לאשר את השינוי לתב"ר  :החלטה
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 תי עבודה  תשתיות לשני ב –חולית  – 1156: הוחלט פה אחד לאשר את השינוי לתב"ר החלטה

 

יחידות הרחבה  31-תשתית ל –חולית  – 1157: הוחלט פה אחד לאשר את השינוי בתב"ר החלטה

 קיבוצית 

 

 יחידות העמקת סבסוד. 12 –חולית  – 1158ט פה אחד לאשר את השינוי לתב"ר : הוחלהחלטה

 

 העתקת מרכיבי ביטחון –חולית  – 1140: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  החלטה

 

, הגדלת התחייבות 7-4החלפת אסבסט ביישובים  – 1100הוחלט פה אחד לאשר תב"ר : החלטה

 היישובים רעים, מגן ובארי. 

 

 תשתיות לעשר יחידות דיור  –כרם שלום  – 657ה אחד לאשר תב"ר : הוחלט פהחלטה

 

 תשתיות לארבע יחידות דיור –כרם שלום  – 1159: הוחלט פה אחד לאשר את שינוי תב"ר החלטה

 

 587: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר חלטהה

 

חמישה ₪. אלף  100-מרכז המבקרים ב – 1126: הוחלט ברוב קולות לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 מתנגדים ושלושה נמנעים. 

 

 הנגשת שמע  – 1041: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר החלטה
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  הלוואה לבית ספר יסודי חדש – 1138: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר החלטה

  

 677: הוחלט פה אחד לאשר שינוי בתב"ר החלטה

 

 הקמת מבנה תרבות.  –צאלים  – 102: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר החלטה

 

 מגרשים.  15-תשתיות ל –כיסופים  – 1160: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר ההחלט

 

 להפתתת פליטת גזי חממה  –: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר )מספר יקבע בהמשך( החלטה

 

 .ברשותישור לקיצור תקופת צינון לחבר מליאה המעוניין לעבוד א .7

 

יאה דרור אפרתי, המעוניין לעבוד : הוחלט פה אחד לאשר את קיצור תקופת הצינון לחבר המלהחלטה

 ברשות. 

 

 .אישור הגשת תוכנית תב"ע לולים עם היזם קיבוץ כיסופים )הסדרה( .9

 

 תב"ע לולים עם היזם כיסופים  : הוחלט פה אחד לאשר את הגשת תוכניתהחלטה

 

 .לאחר שנתיים וותק 5%עלייה של  -עדכון שכר לעובדים בחוזה אישי  .10

 

 משכר בכירים.  65%-חד לאשר עדכון שכר לעובד אילן אייזקסון בחוזה אישי ל: הוחלט פה אהחלטה
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 ירים משכר בכ 65%-: הוחלט פה אחד לאשר עדכון שכר לעובדת רננה בחוזה אישי, להחלטה

 

 נמנעים. 8נגד,  8בעד,  7: הוחלט ברוב קולות לא לאשר עדכון שכר לעובדת בשמת. החלטה

 

מתנגד משכר בכירים.  40%-דכון שכר לעובדת יפעת, בחוזה אישי, ל: הוחלט פה אחד לאשר עהחלטה

 .1, נמנע 1

 

כר בכירים. מש 40%-: הוחלט ברוב קולות לאשר עדכון שכר לעובדת לבנת, בחוזה אישי, להחלטה

 שלושה נמנעים. 

 

 .ועדת הקצאות המלצותאישור  

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את המלצות ועדת ההקצאות. החלטה

 

 הוספת נושא המלצות ועדת ההקצאות לסדר היום.אישור  

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את הוספת הנושא לסדר היום.החלטה

 

 


