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, 2019ת שנת , שסוגרת א17/2019ערב טוב, אנחנו במליאה מספר    מר ניר ים:

אז מזל טוב לשנה שמסתיימת, וברוכה הבאה לשנה שתתחיל וחג שמח כבר עבר לנו, אז בואו  

 נתחיל, ברשותכם. 

 
 . מידע .1

 

מידע. לפני המידע, אני רק אגיד שאני מתנצל, אבל אם לא נגמור     מר גדי ירקוני: 

 עד רבע לשמונה, אני לא יודע איזה זריזים תהיו,  

 

 חנו נגמור עד רבע לשמונה. אנ   מר ניר ים:

 

 אז עד שתגמרו, אני אצטרך לצאת, יש אירוע של המורים.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני יוצא איתך, לא חשוב.     מר אלי אהרון: 

 

אתה הופך להיות מורה. אז זה בנושא הזה. אני לא חושב, דיברנו     מר גדי ירקוני: 

ווחתי גם על הפגישה שהייתה לנו במשרד  לא מזמן, אין הרבה נושאים בשוטף שמתקדמים. די

לאיכות הסביבה, יותר באשכול, אז ניסינו להפעיל את הנושא הזה, גם לנסות דרך המנכ"ל 

לשחרר תקציבים לנושא הזה, לניקוי היישובים כמה שיותר מהר, לפני... שתהיה כל העבודה של  

עשות בנושא הזה וללחוץ.  ם מתנגדים לזה בינתיים. אנחנו נמשיך ונראה מה אפשר להיועץ, ש

תוכנית גלובאלית   –ם תוכנית שהם יביאו, מהיועץ שלהם אבל בסך הכול, הם רוצים שנביא לה

כללית, איך אנחנו בעצם נשארים, אחרי הניקיון, איך ממשיכים עם הסדר, שלא יחזרו 

ת  היישובים לאותו מצב כמו שהם עכשיו. לצערי, אני רציתי שישחררו כמה מיליונים, לפחו 

לעכשיו, אבל לא נראה לי שהם ישחררו בינתיים. אנחנו נהיה צריכים לחכות, אולי, שתיגמר 
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התוכנית הזאת. אני מקווה שהוא יגמור אותה במהרה, והם הבטיחו לי שהם יזרזו את הנושא 

 הזה. זה בנושא הזה. 

רשאות  אני יכול להגיד שלהפתעתנו, גם שלי וגם של כבי, בסוף השנה, הצלחנו לקבל הרבה ה

והרבה אישורים של כסף שהיו במערכת, וכנראה גם המשרדים הממשלתיים, רצו לגמור את 

התקציבים שלהם כמה שפחות עם תקציב שנותר, אז שחררו כספים שהיו תקועים בצנרת. לא  

הכספים הגדולים, משרד החינוך עוד לא הגיע, דיברתי אבל גם עם החשב, הוא אמר שהוא חתם 

  מקווה שהוא יודע על מה הוא חתם.על זה היום, אני 

 

 גם אם לא, לא נורא.    גב' רבקה בן ארי: 

 

לא, אני מקווה שהוא ידע שהוא חתם על שלנו, בגלל שהוא אמר     מר גדי ירקוני: 

חתמתי על כל כך הרבה, אני חושב שגם ראיתי אשכול. אז אני מאוד מקווה, מכיוון שלנו יש   –

, אני חושב שהכספים מתחילים לזרום, אני מקווה שלא שם הרבה מאוד כסף. אבל סך הכול

 יעצרו בהתחלת השנה. 

זהו, חוץ מזה, אנחנו באמת עובדים בדברים, בשוטפים. גמרנו את תוכנית העבודה יחד איתכם, 

אנחנו עכשיו עובדים להציג, לראות איך להציג אותה נכון לציבור הרחב, ואנחנו נפרסם אותה 

ם דיגיטאלית, זה  מרו לעצב אותה ושהיא תהיה גם אינטרנטית וגכמה שיותר מהר, אחרי שיג

שני דברים ביחד, אותו הדבר, שתהיה גם טובה למי שאוהב בפייסבוק, ובכל הדברים האלה, 

ואני מקווה שבזמן הקרוב היא תצא לציבור הרחב, לא בפירוט כמו שהייתה פה, אבל בפירוט 

 שים פה. אז זהו. שגם התושבים יכלו לראות ולהבין מה אנחנו עו

 

 יופי, תודה. מאיר, משהו?     מר ניר ים:

 

משהו קצר. היום היה ביקור מנכ"ל שופרסל באזור, הסתובבנו   מר מאיר יפרח: 
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איתו קצת אצל חקלאים, כל הנושא של הייבוא, בעיות שיווק ומחירי תוצרת, ולמתג את האזור,  

. קודם כל יצירת קשר ומערכת יחסים עם  ולמתג את התוצרת. סך הכול היה סיור די טוב לגבי..

מערכת שיווק כמו שופרסל, ההתרשמות שלי משופרסל, באמת, שהיא בין הרשתות הטובות, גם  

עד   22מבחינת האמינות, גם מבחינת עמלות שהם לוקחים מהחקלאים, שאר הרשתות לוקחות 

ק. זה היה היום. , זה כבר משהו ששווה להשקיע אצלם בשיוו18%אחוזים, הם עובדים על  28

שעות, הסתובבנו אצל מגדלים גדולים, אצל מגדלים קטנים, הראנו לו את הבעיות,  4-5איזה 

היינו במו"פ, גם ראה את הדברים החדשים, כמו אננס, לא שהוא חדש, אבל הנופים שמתפתחים  

 לאור הבעיות הקשות מאוד של הייבוא.

מה קודם למה?  –מספיק עגבניות. אז אני אומר אני אתן דוגמא היום, שהוא חייב לייבא, כי אין 

ניות, וכשאין עגבניות אנחנו אומרים צריך לייבא. לצערי, כשמייבאים, אז אנחנו בורחים מהעגב

 אני לא רואה פה משרד החקלאות מקבל, חשבנו שיגיע אולי ועקנין,  

 

 מה זה? מי זה?     מר השי רובין:

 

יות דווקא שר אחר מהליכוד, מדברים  אבל אני רואה שהולך לה  מר מאיר יפרח: 

 על ברקת או על משהו מהליכוד, 

 

 הוא יש לו ניסיון חקלאי עשיר.    מר השי רובין:

 

 לא, כי לליצמן יש ניסיון רפואי, משהו.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אל תזלזלי בו, כי יש לו את הרב פירר בעורף.     מר השי רובין:

 

 יש את הרב פירר.   גם לנו : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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לגבי הרבנות, קיבלנו אישור מיוחד לאשכול, שחודשיים נצטרך    מר מאיר יפרח: 

ללכת להתארגנות למכרז, עד שיהיה תקציב לממשלה, אבל באופן חריג, קיבלנו, נקבל אישור  

 ביומיים הקרובים, נקבל אישור לצאת למכרז ולהכין רב מועצה אזורית. 

בנושא של המכונה, כשאני אומר, חלק מהבעיה מה שאמר, כל הנושא של  זהו, מכינים מכרז 

התקציבים נמצא באיגוד הרשויות. אני יודע שיש לחץ מהיישובים שאנחנו נשקיע כסף. אני לא  

יודע, נראה מה, נחכה לתוצאות של איגוד הרשויות האלה, שנוכל לממן משם את התקציב, ולא 

כבר אומר, שאם מאיגוד הרשויות האלה לא יצא נחת, לקחת מהתקציב של המועצה. אבל אני 

לעשות חד פעמי, להכין את המפח"קים. יש  נצטרך לקבל החלטות שאנחנו את הניקיון נצטרך 

תוכנית, לא צריכים לחכות לתוכניות, כי יש תוכנית אצל בושמת, איפה אנחנו צריכים מפחקים, 

 מאיפה אנחנו צריכים לנקות. 

כבר שלחו לנו, באמת שזה נורא נורא, גם הניילונים, וגם כל המערכת יש נקודות שהיישובים 

 הזאת, היא בושה למועצה שהגענו למצב הזה. זה חלק, גם, מהתנהלות היישובים בעצמם. 

 

 טוב, תודה מאיר.     מר ניר ים:

 
 . 2019לשנת  16,  15,  14,  13. אישור פרוטוקולים מליאה מס' 2

 

יום, ברשותכם. נצברו לנו ארבעה פרוטוקולים  ניגש לסדר ה   מר ניר ים:

לאישור, נכנסנו פשוט לדיוני התקציב, אז הנחנו את הפרוטוקולים בצד, דיברנו רק על התקציב. 

אז ברשותכם, אם קראתם, אם יש למישהו על מי מארבעת הפרוטוקולים שמצורפים, שיגיד 

 עכשיו. 

 

 זמן עולים לאתר התמלולים של ה...? רציתי לשאול, תוך כמה  : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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 התמלולים עולים מיידית לאתר. זאת אומרת, עולה ככה,    מר ניר ים:

 

 אין מדצמבר עדיין.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

לוקח להם מספר ימים מרגע שהם מקבלים את ההקלטה, עד     מר ניר ים:

הפרוטוקול. פשוט עולה. כפי   שהם מוציאים תמלול. התמלול יוצא לאתר, ללא קשר לאישור

 שהוא, בלי שאף אחד יגע בו. 

 

 אוקיי, אין תמלולים של דצמבר.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

לא בשמע, ולא בכתוב. ככה זה אמור לקרות. אני גם מאוד מאוד     מר ניר ים:

 מקווה, שככה זה קורה.  

 

 אז של דצמבר טרם עלו.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 של מה?    ים:מר ניר 

 

 של דצמבר טרם עלו.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אז אני אבדוק את העניין הזה.    מר ניר ים:

 

 איפה זה נמצא? באתר של המועצה?    מר דודי אלון:
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 במועצה.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אני אבדוק את הדבר הזה.    מר ניר ים:

 

 .  ברמת המילה : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 ברמת המילה? כל מה שנאמר.    מר דודי אלון:

 

 ברמת השיעול.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

יש לי רק שאלה לגבי הפרוטוקולים, ההצבעה על התקציב, לי      מר אמיר פלג:

. ואני זוכר שהרבה חבר'ה עזבו. 16נמנעים, ופה כתוב  –מבחינת בעד  12,5,3היה זכור שאמרו 

 ה...  השאלה היא אם באמת

 

אנחנו הצבענו פעמיים, פעם אחת ראשונה, שראיתי רוב ולא     מר ניר ים:

 התייחסתי. 

 

 אוקיי.     מר אמיר פלג:

 

ואז העיר לי ראש המועצה שצריך לספור. ואז עשינו הצבעה    מר ניר ים:

 שנייה וספרנו.  

 
 . 16וזה היה     מר אמיר פלג:
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 . 16וזה היה    מר ניר ים:

 

 אוקיי.     פלג:מר אמיר 

 

אחר כך אמתתי את זה, עם העמיתה שלי מצד שמאל, והיא    מר ניר ים:

אמרה לי כן, נכון, זה היה ככה. אם אני מבין נכון, אין הערות. ברשותכם, במקום להרים ארבע  

 פעמים את האצבעות, אנחנו נרים פעם אחת, שתתפוס, 

 

 ניר, זה האצבעות שלנו...    גב' רבקה בן ארי: 

 

לא, לא, אני ראיתי שהאנשים מתעייפים כבר מהתנועה הזאת,    מר ניר ים:

 13,14,15אז אמרתי בואו, נלך לקראת המליאה. מי בעד לאשר את ארבעת הפרוטוקולים? מספר 

 ? ירים את ידו.  16-ו

 

כשיגיע הטאבלט, נעשה כזה בלחיצה, בעד, זה, זה, ואז זה יספר    מר דודי אלון:

 אוטומאטית. 

 
 האם יש מתנגדים? ירימו את ידם. חוץ מאלי שמתנגד,    ניר ים: מר

 

 לא, הוא השאיר את היד בבעד.    מר גדי ירקוני: 

 

לא, אני חשבתי, אולי, באותה הצבעה להצביע כבר על כל סדר    מר אלי אהרון: 

 היום. 
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 אז תודה.    מר ניר ים:

 
 . 2019 לשנת 16,   15,  14,  13ס' מליאה ממפרוטוקולים  : הוחלט פה אחד לאשר את ההחלטה

 

 . חילופין במליאה. 3

 

לגבי חילופין במליאה. חילופין במליאה, דווקא היום יש לנו, וזה    מר ניר ים:

נתתי להוסיף את כל הנושאים, ככל האפשר, לרשום אותם. דקה אחת.  מופיע, אני האמת היא 

בר מאיר, והיא למעשה מתמנה   ת תמינציגות מצאלים שלא הייתה לנו עד היום, זו הגבר –ככה 

 מהיום, באישור משרד הפנים, להיות חברת מליאה.  

 

 איפה היא, פה?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 היא לא באה.     גב' דנה אדמון: 

 

 התחילה לא טוב. אוקיי,     מר ניר ים:

 

היא לא נחשבת עובדת מועצה? בנווה אשכול? היא לא עובדת    גב' דנה אדמון: 

 ועצה? מ

 

היא עובדת נווה אשכול, אני אסביר. היא עובדת נווה אשכול,    מר ניר ים:

משרד הפנים עשה תחקיר מאוד מעמיק. בעיקר עניין את משרד הפנים, אני מספר לכם, כדי 

 מידת המעורבות של המועצה בנווה אשכול,    –שתדעו, שני דברים עניינו את משרד הפנים. אחד 
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 היא די גדולה, לא?  ש   גב' דנה אדמון: 

 

היא כן, אבל לא גדולה עד כדי לפסול אותה. והדבר השני שהיא     מר ניר ים:

בדקה, זה איפה היא ממוצבת מבחינת העובדים, באיזו רמת ניהול היא נמצאת, וגם זה סיפק  

את משרד הפנים, וברגע ששתי התשובות האלה היו חיוביות בעיניו, אז הוא אישר את תמי בר 

   זאת אחת.מאיר. 

 

 חמודה, מאוד.     גב' מזל ערוסי:

 

הנושא השני זה כרם שלום, כרם שלום הייתה איתנו עד היום    מר ניר ים:

רוני קיסין. רוני קיסין ביקשה להתפטר מהמליאה, כי היא הופכת להיות, רוצה להפוך להיות  

חברת מליאה,  עובדת מועצה. אז אנחנו איחלנו לה הצלחה, ואנחנו משחררים אותה מלהיות

 ובמקומה נכנס, באופן די אוטומאטי, מי שהופיע אחריה ברשימה שהוגשה בבחירות האחרונות,  

 

אין עם זה בעיה, ניר? כי אני זוכר שהיה פה דור אפרתי, ואמרו     מר דודי אלון:

שבגלל שהוא רק מאוד מעט זמן במליאה, אז הוא יכול, כאילו, לעזוב ולהיכנס לעבוד במועצה. 

 לו, האם אחרי פז"מ של שנה במליאה, אין כאילו... להיכנס לעבוד במועצה זה בסדר? כאי

 

 חודשים של תקופת צינון.  18   גב' דנה אדמון: 

 

 אין איזשהו זמן סביר.     מר דודי אלון:

 

זאת שאלה טובה, שאני לא מכיר אליה את התשובה. אני רק    מר ניר ים:

 יכול, 



 אזורית אשכולמועצה 
 0.12.20193שני   מיום, מליאהישיבת 

 

 13 
 

 

 באיזה תפקיד גם.  זה תלוי   מר מאיר יפרח: 

 

 אחרי מה שאמרו על דרור, שזה רק שלושה חודשים,     מר דודי אלון:

 

 חבר'ה, יש עורך דין, הוא ייתן את ה...   מר גדי ירקוני: 

 

 כן, אנחנו נבדוק את זה.     מר ניר ים:

 

 תקופת צינון צריך?      דובר:

 

 חודש.  18כן,    גב' דנה אדמון: 

 

ל, סתם אם כבר עלה, אני כן יכול להגיד, שמה שרוני  אבל בגדו   מר ניר ים:

נכים   –מי שמלווה קשישים הולכת לעשות, זה הולכת לעבוד במשרה חלקית מאוד, בתור 

 במועצה. 

 

 ראיתי, יצא פרסום לזה במייל היום, במושב.     מר דודי אלון:

 

 זה הולך להיות התפקיד שלה.    מר ניר ים:

 

 צא רק המכרז, הגיע אלינו. אתמול י   גב' דנה אדמון: 

 

 וזה מונע ממנה להיות במליאה?    גב' מזל ערוסי:
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 אם זה על פי חוק, לא יכול להיות.    מר דודי אלון:

 

 אוקיי. אז אלה העדכונים לגבי החילופין במליאה.     מר ניר ים:

 
 . ועדים מקומיים . 4

 

תקציב והאצלת לגבי אישורי תקציב והאצלת, דודי, אישורי    מר ניר ים:

סמכויות של ועדים מקומיים. ביקשנו מהיישובים, מהמאחרים, להגיש מהר את התקציב, שנוכל 

, חלק לא הגישו. אבל ריכזתי פה את  2020-, את התקציב, כמובן, ל2019לאשר אותו עוד בשנת 

ביע  הכול, וגם פה, ברשותכם, אני אעבור על הרשימה, אם יהיו הערות נדבר עליהן, ואם לא, נצ

 על כולן כאחד. 

כל היישובים, אני מראש אומר, כל היישובים ביקשו גם האצלת סמכויות לוועד המקומי, אורים  

 מבקש לשנה הזו, מיליון וחצי, בארי מבקש שלושה מיליון, 

 

 אין את זה פה בחוברת?    גב' רבקה בן ארי: 

 

ם שבשנה , והוא נזכר ג360. דקל מבקש לשנה הזו 23יש, עמוד    מר ניר ים:

, 490-, כרם שלום 1,185,000 –אלף ₪. כיסופים  390 2019הקודמת הוא לא ביקש, אז גם בעבור 

, שלומית  576,400, רעים 544 –, צוחר 1,113,000 –, צאלים 2,950,000 –, ניר יצחק 365מבטחים 

א  אלה היישובים. איפה שרואים משבצות ריקות, זה יישובים שמאחרים ועדיין ל  .318,607 –

 הגישו את התקציב.  

 

 עמיעוז אושר באסיפה כללית, אתה לא קיבלת?     מר אלי אהרון: 
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 מה?    מר ניר ים:

 

 עמיעוז אושרה באסיפה כללית.    מר אלי אהרון: 

 

 לא, לא, קיבלתי.     מר ניר ים:

 

 התקציב אושר, עוד לא קיבלת.    מר אלי אהרון: 

 

ם יש הערות, שעכשיו, אם אין לא קיבלתי. אז ברשותכם, א   מר ניר ים:

 הערות, מי בעד לאשר את כל הרשימה, בכל יישוב בנפרד? 

 

 מה בנפרד? ביחד, הכול ביחד.    מר אלי אהרון: 

 

את כל הרשימה, כן, אבל זה לכל יישוב בנפרד. תודה. מי נגד?     מר ניר ים:

 אושר ברוב קולות.  

 
ת הסמכויות של הוועדים המקומיים : הוחלט ברוב קולות לאשר את התקציב והאצלהחלטה

 כפי שפורטו לעיל.  

 

אני רוצה להעיר שנציגי היישובים שלא הגישו תקציב, יפנו לבעלי   גב' כבי שקולניק: 

התפקידים ביישוב שלהם, שיגישו את התקציב בהקדם, כי זה בהחלט נושא של הערות ביקורת,  

 בכל שנה מחדש.  
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 של המועצה, הערות ביישוב? או     מר אמיר פלג:

 

 הערות שהמועצה מקבלת מהביקורת.   גב' כבי שקולניק: 

 

 גם וגם.    מר ניר ים:

 

מה זה משפיע על היישוב, אם הוא הגיש באיחור? יש פה איזו     מר אמיר פלג:

 השפעה... 

 

לא. אין שום סנקציות. לא השתנו שום סנקציות על היישוב, אבל    גב' כבי שקולניק: 

 ת ביקורת. למועצה יש הערו

 

 יש אחריות מועצתית לעניין הזה.    מר ניר ים:

 

 שיהיה כמו שנה שעברה...    מר ראובן פרידמן: 

 

 לא בדקנו את העניין הזה אף פעם.   גב' כבי שקולניק: 

 

 לפני שנתיים.    מר גדי ירקוני: 

 

 אפילו כשמחלקים תקציבים, אנחנו לא עושים...    גב' כבי שקולניק: 

 

 שנתיים. לפני שנה היה אסור, היו בחירות, אני מזכיר לך.    ני: מר גדי ירקו
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רגע, לי יש שאלה בנושא הזה, אני שאלתי את זה גם בשנה    מר אריק דניאל: 

שעברה, וכבי ענתה בנושא הבקרה, על תקציבי הוועד המקומי. זאת אומרת, ענית על זה בשנה  

יך זה נראה בכלל הבקרה על  שעברה, שיש איזושהי בקרה, ואם אפשר כמה מילים, לא

 התקציבים האלה, שמועברים לוועדים המקומיים.  

 

אנחנו לא מעבירים שום תקציב, זה תקציב של המקום   –א'   גב' כבי שקולניק: 

 עצמו. אין פה כסף שאנחנו מעבירים. אנחנו רק מאשרים את מה שהם מבקשים, זה אחד.

יחים לקבל מהיישובים, זה דו"חות ביקורת  אחד הדברים שאנחנו צריכים וגם לא מצל –שתיים 

של רואי החשבון, כל שנה, שזה גם כן חלק מה... מי שקרא את הדו"ח המפורט, וראה שיש לנו  

הערת ביקורת על זה, שאנחנו לא מקבלים דו"חות ביקורת מהיישובים. אנחנו צריכים לקבל את  

 דו"חות הביקורת.  

של רואי החשבון, שכל יישוב עושה. כל יישוב, יש   למעשה, אנחנו צריכים להסתמך על הביקורת

לו רואה חשבון שעושה לו דו"חות מבוקרים, שמבקר לו את הדו"חות, על זה אנחנו צריכים  

להסתמך. אנחנו, בעצמנו, לא נכנסים לספרים של היישובים. מה גם, שכמו שאני אומרת, זה לא 

 כסף שהמועצה נותנת.  

 

שנתית שלכם, של האגף, ביישוב, זמו איזושהי פגישה כבי, אולי ת   מר דודי אלון:

 ואז לצורך העניין, אנשים יתארגנו, יכינו, מה שנקרא, יכבדו אותך בעניין הזה.  

 

 יש עכשיו איזושהי החלטה...   גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, אין החלטה, אנחנו לא אוכפים.    מר גדי ירקוני: 

 

 של דו"חות ביקורת. בוועדות הביקורת...  צריך לטפל גם בעניין  גב' כבי שקולניק: 
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 זה כסף של המושב, מה...?    גב' מזל ערוסי:

 

לפני שאנחנו עוברים לתב"רים, נזכרתי שדיברנו על רוני קיסין,     מר ניר ים:

ובלהט העניין, שכחתי להגיד שמי שלמעשה מחליף אותה, וזה על בסיס רשימה שהוגשה למשרד  

, זה החבר אלמקיאס שמעון מכרם שלום, שגם הוא מתמנה בזאת  הפנים בבחירות האחרונות

 להיות חבר מליאה.  

 

 צריך להצביע, לאשר את זה. לא אותה, אותו.     מר גדי ירקוני: 

 

 אותו? למה את ההיא לא?     מר ניר ים:

 

 מפני שהיא הלכה.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, את ההיא תמי.     מר ניר ים:

 

 . תמיד מאשרים, נכון? תמיד מאשרים.  בטח   מר גדי ירקוני: 

 

 . אני לא בקיא בנוהל. בואו   מר ניר ים:

 

 חבר מליאה חייבים להצביע.    מר גדי ירקוני: 

 

 הוא נבחר, הוא ברשימה.     מר יובל בר:
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לפי דעתי תמיד מאשרים פה, לא? חבר'ה, תמיד מאשרים    מר גדי ירקוני: 

 משמעות, אבל זה התקנון. במליאה, בואו לא נתחיל ויכוח. אין 

 

 חברים יקרים,     מר ניר ים:

 

אני מתה שלדברים האלה יש תקנון, אבל לדברים יותר  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 חשובים... 

 

 זהו, אז באמת,     מר ניר ים:

 

 לא מוכנה להצביע.     גב' דנה אדמון: 

 

 אל תצביעי.    מר גדי ירקוני: 

 

גם הנושא הזה נברר אותו, אבל כדי לא למשוך   אוקיי, בואו,   מר ניר ים:

אותו, ומחמת הספק, אז בואו נצביע על תמי בר מאיר, מי מקבל אותה כחברת מליאה ומי 

מתנגד לה? אושרה ברוב קולות, זה בסדר. וגם נצביע עכשיו על החבר אלמקיאס שמעון, מי  

 ות. מקבל אותו כחבר מליאה? תודה. ומי נגד? גם הוא התקבל ברוב קול

 
: הוחלט ברוב קולות לאשר את מינויים של תמיר בר מאיר ואלמקיאס שמעון כחברי  החלטה

 מליאה. 

 

 . אישור תבר"ים. 5
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אז יש לנו שני חברים חדשים. אני מעביר את רשות הדיבור לכבי,     מר ניר ים:

. אין בעניין התב"רים. רק מרשה לעצמי להגיד, שברשימת התב"רים של היום, אין כספי מועצה

 קרנות. 

 

אוקיי. אז להבדיל מניר, אנחנו לא נצביע על כל התב"רים ביחד,   גב' כבי שקולניק: 

כי אני לא חושבת שזה יתפוס במשרד הפנים. אני לא בטוחה שההצבעות האחרות יתפסו, אבל  

 ננסה. לגבי התב"רים, זה צריך להצביע כל אחד לחוד. 

יש פה השתתפות של משרד הביטחון ומשרד  יחידות,  16 -מגן מרכיבי ביטחון ל – 1214-תב"ר 

 ? תודה. נגד? נמנעים?1214השיכון. אז מי בעד הגדלת תב"ר 

 

 זה ממ"דים?   גב' רבקה בן ארי: 

 

 לא, לא ממ"דים,    גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, מרכיבי ביטחון לשכונה החדשה.    מר גדי ירקוני: 

 

 ריכים להזיז אנטנה, משהו כזה. יש להם בשכונה החדשה, צ  גב' כבי שקולניק: 

 

 לא את האנטנה, לא משנה. זה מרכיבי ביטחון בשכונה החדשה.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא יודעת, לא רוצה...    גב' כבי שקולניק: 

 

 בדיוק, זה לא משנה.    מר גדי ירקוני: 
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  1214: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

אלף ₪, מי בעד?  55שער חשמלי בנווה,  – 1220ר אוקיי. תב"  גב' כבי שקולניק: 

 תודה. נגד? נמנעים? תודה. 

 

 אלף ש"ח.  55לשער חשמלי בנווה בסך  – 1220: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

כרם שלום, לתשתיות לשמונה בתי אגודה, תוספת  – 587תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 ? נגד? נמנעים? תודה. 587ר אלף ₪, מי בעד תב"  720של משרד השיכון של 

 

₪ ממשרד   720,000-ב  –כרם שלום  – 587: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 השיכון.

 

פיתוח בית מדרש לסטודנטים, מהחטיבה  –נווה  – 1120תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 ₪. מי בעד? תודה. נגד? נמנעים? תודה.   198,349הגדלת של  –להתיישבות 

 

פיתוח בית מדרש לסטודנטים  –נווה  – 1120הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר : החלטה

 ₪, מהחטיבה להתיישבות. 198,349-ב

 

תכנון מרלוג. פה יש פה איזושהי שגיאה. בעבר   – 1116תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

אלף ₪ מהחטיבה   140אלף ₪ מכספי המועצה, מקרנות המועצה, קיבלנו עכשיו  500שמנו 

אלף ₪.  500אלף ₪, סך הכול סכום התב"ר נשאר  360-שבות. אז קרנות המועצה יקטנו ללהתיי

אני רוצה להדגיש שזה תכנון ראשוני בלבד, זו רק התחלת הדרך. אבל כנראה שהתכנון היותר  
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 מפורט וכו', כבר יהיה במסגרת המכרז, עם קבלנים זוכים, וכבר לא ייפול על המועצה. 

 

ו מכירים את הפרויקט הזה כמליאה הזאת? או שזה קודם אנחנ   מר דודי אלון:

 לזה? 

 

המרלו"ג? בטח שמכירים, זה הוחלט פה. היו הרבה דיונים על   גב' כבי שקולניק: 

 זה. 

 

 זה הוחלט במליאה הקודמת, וזה גם היה פה.     מר גדי ירקוני: 

 

כרם שלום.  זה לוקח הרבה זמן, מרלו"ג זה מרכז לוגיסטי באזור  גב' כבי שקולניק: 

 מחסנים שהכוונה היא,  

 

 אני מקווה שבימים הקרובים יוצא סוף כל סוף המכרז.    מר גדי ירקוני: 

 

אלף ₪ מהחטיבה להתיישבות, אז אנחנו  140בקיצור, קיבלנו   גב' כבי שקולניק: 

אלף ₪, משאירים את המסגרת בחצי מיליון ₪. אז מי בעד   140 -מקטינים את קרן המועצה ב

 תב"ר? שינוי 

 

 מקטינים, זה אומר שזה חוזר אל הקרנות?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

? תודה. נגד? נמנעים?  1116זה חוזר לקרנות, כן. מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 תודה.
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 1116: הוחלט פה אחד לאשר את השינוי בתב"ר  החלטה

 

לים. יש פה הקטנה תשתיות למבנים יבי –כיסופים  – 625תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

? תודה. נגד? נמנעים? תודה.  625של משרד השיכון, אל תשאלו אותי למה. מי בעד שינוי בתב"ר 

 כנראה לא צריך...  

 
 625: הוחלט פה אחד לאשר את השינוי בתב"ר  החלטה

 

 זהו. תודה רבה לכולם.    גב' כבי שקולניק: 

 

 רגע, אני יכולה לשאול משהו?   גב' רבקה בן ארי: 

 

 בבקשה.   ' כבי שקולניק: גב

 

 יש פה בתב"ר של כרם שלום, עם תשתיות לבתי אגודה.   גב' רבקה בן ארי: 

 

 לשמונה בתי אגודה, כן.    גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, סליחה, יש לי תשובה.   גב' רבקה בן ארי: 

 

 זה לא כסף שלנו.     מר גדי ירקוני: 

 

 הבנתי, אוקיי.    גב' רבקה בן ארי: 
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 טוב, נעבור לתקציבי פיתוח?   קולניק: גב' כבי ש

 

 כן.   מר ניר ים:

 

 . אישור תב"ר שנתי. 6

 

הנושא השני שאנחנו צריכים להחליט עליו, זה תקציבי פיתוח לשנת  גב' כבי שקולניק: 

. התקציבים האלה זה לא מחייב את המועצה, וזה לא מחייב ביצוע, זה מותנה בקבלת 2020

זושהי מסגרת כוללת של דברים, שאנחנו חושבים שאולי יגיעו לידי  אישורים ספציפיים. זו רק אי

 .2020הבשלה ולידי ביצוע, בשנת 

מיליון ₪, מותנה, כמובן, בקבלת אישורים וכו',  49סך התב"ר המרוכז שאנחנו מדברים עליו, זה 

זה  ומקורות תקציביים. אז אני אעבור רגע בקיצור. יש פה מבני ציבור לפעילות, פנאי והסעדה,

 אותו מבנה של חדר האוכל שאנחנו מדברים עליו, לילדים, 

 

 לא כל כך הבנתי. זה תב"ר שאנחנו...    גב' דנה אדמון: 

 

 זה לא תב"ר. זה נקרא תב"ר שנתי,   גב' כבי שקולניק: 

 

 אוקיי.    גב' דנה אדמון: 

 

 זו מסגרת כוללנית, שאנחנו מחויבים אליה ממשרד הפנים.   גב' כבי שקולניק: 

 

 שנייה, אני לא שומעת אותה.    גב' דנה אדמון: 
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משרד הפנים חייב אותנו, להוציא מסמך מהסוג הזה, אבל זה   גב' כבי שקולניק: 

מסמך שאין בו שום, בעצם אנחנו לא יוצרים בו שום מחויבות. זה סוג של הצהרת כוונות של 

משאבים, היא תעשה בשנת   המועצה, של מה שהיא מתכוונת, או רוצה, או אם היא תצליח לאגם 

 . זו לא לקיחת שום... 2020

 

 אני מוכן לרשום פה כל פרויקט שכל אחד רוצה, איך אני?    מר גדי ירקוני: 

 

כן, אפשר לרשום פה, אם יש פה עוד דברים שאתם חושבים   גב' כבי שקולניק: 

 שצריך... 

 

 חלומות של מישהו, זה הזמן.    מר גדי ירקוני: 

 

 חבר'ה, זו בקשה מוזרה של משרד הפנים.      מר אמיר פלג:

 

 כן, בדיוק.   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה היה כל הזמן,      מר אמיר פלג:

 

ברוב המקרים, אנחנו רושמים פה דברים שמתממשים, בשנה   גב' כבי שקולניק: 

הקרובה, או עוד שנה אחריה. אנחנו לא רושמים פה דברים לגמרי הזויים. אבל לפעמים כן,  

פעמים לא מתממש. אז מבני ציבור לפעילות פנאי והסעדה, זה חדר האוכל שדיברנו עליו,  ל

 שאנחנו רוצים לעשות אותו. 
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 מתכננים אותו,     מר גדי ירקוני: 

 

 מתכננים אותו, גם התחלנו לתכנן. מאגר מי קולחין,    גב' כבי שקולניק: 

 

 איפה חדר האוכל? איפה?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 באזור של בית הספר, לילדים.   כבי שקולניק:  גב'

 

 לא בונים אותו, אין כסף, מתכננים אותו.     מר גדי ירקוני: 

 

 בינתיים מתכננים, אבל אם יהיה כסף, גם נבנה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

ר  מחזומט"ש חולית. מרכזי  מאגר מי קולחין, זה המשך של  גב' כבי שקולניק: 

זה בהתאם למה שעלה פה בישיבות, מבני ציבור בשלומית, זה מתנ"ס   וטיפול בפסולת חקלאית, 

שבונים עכשיו בשלומית, חלקו כבר מתוקצב, רובו עוד לא. תכנון ביצוע שבילי הליכה, זה שוב 

 משהו שעלה מפה, מהשטח, 

 

 עשרה מיליון לשלבי,     מר דני ברזילי: 

 

 . גם ביצוע  גב' כבי שקולניק: 

 

 זה לא עשרה, על מה? השבילים?    מר גדי ירקוני: 
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 זה בגדול.   גב' כבי שקולניק: 

 

 מיליון ₪ לקילומטר.     מר גדי ירקוני: 

 

 מה זה? זה ברמה של כביש? מדרכה?    מר דני ברזילי: 

 

 ברמה של מדרכה. אם אתה רואה במרחבים את מה שיש,   גב' כבי שקולניק: 

 

 עם לא ראיתי מישהו הולך על זה, בגלל זה אני שואל. אף פ   מר דני ברזילי: 

 

חבר'ה, בואו, שאלתם בואו ניתן לכם... כמו במרחבים, מיליון ₪     מר גדי ירקוני: 

 לקילומטר. 

 

איפה שאתה כן יכול לראות, זה בכניסה לצוחר. רואים שם   גב' כבי שקולניק: 

 לאורך, לגוש צוחר,  

 

 ...  לא, זה כבר לא   מר גדי ירקוני: 

 

תועלת  –אני מבין במה מדובר, אני שואל אם במסגרת העלות    מר דני ברזילי: 

 וסדר העדיפויות, איפה זה עומד? זה נראה לי סכום עצום. 

 

 הוא לא בסדר העדיפויות.     מר גדי ירקוני: 
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 בדיוק, לא יודע.     מר דני ברזילי: 

 

ום כבר יש תקצוב לזה,  יש לזה ביקוש מאוד גדול. לחבל של  גב' כבי שקולניק: 

 ממשרד התחבורה פלוס השתתפות, 

 

 לא ראיתי בן אדם אחד על זה, אחד, מי הולך על זה?    מר דני ברזילי: 

 

זה לא מחייב שום דבר, אם לא יהיה כסף, לא נעשה. אין סיבה    גב' כבי שקולניק: 

 להתנגד, אני חושבת.  

 

ת פה, לעומת המתנ"ס גדי, ההרחבה של הדיונה לא נכנס   גב' דנה אדמון: 

 בשלומית. 

 

 מה ההרחבה של הדיונה?    גב' כבי שקולניק: 

 

לא, יש פה רק פרויקטים מאוד גדולים כפי שאת רואה, אין פה    מר גדי ירקוני: 

 פרויקטים קטנים.  

 

 זה נחשב קטן?     גב' דנה אדמון: 

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 קטנה? ההרחבה של הדיונה נחשבת    גב' דנה אדמון: 
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 העלות שלה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 סדרי גודל, כן.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני לא יודעת מה העלות.    גב' כבי שקולניק: 

 

 , זה לא גדול.  4-ל 2גם אני לא יודע, אבל זה בין    מר גדי ירקוני: 

 

 ,  6, יש פה 5יש פה    גב' דנה אדמון: 

 

 יודעת, אין לי מושג.  אפשר להוסיף. אני לא   גב' כבי שקולניק: 

 

אם יעשו, אפשר להוסיף, אבל זה לא אומר אבל זה לא אומר    מר גדי ירקוני: 

 כלום. 

 

לא אמרתי שזה אומר או לא, אבל אם זו הצהרת כוונות, אני     גב' דנה אדמון: 

 חושבת שבאותה נשימה של מתנ"ס בשלומית, יש מקום להכניס... 

 

   .מה שאתם רוצים   מר גדי ירקוני: 

 

 הצהרת הכוונות היא מוגבלת באיזשהו תקציב?    גב' יהודית מימון: 

 

 לא. אפשר להגיד, זו הצהרת כוונות שגם לא...     מר גדי ירקוני: 

 



 אזורית אשכולמועצה 
 0.12.20193שני   מיום, מליאהישיבת 

 

 30 
 

ארבעה מיליון ₪.   –תוסיפו ברשימות שלכם הרחבה של הדיונה   גב' כבי שקולניק: 

 סתם, אין לי מושג כמה זה צריך לעלות. 

 

 מה הכוונה של המרחבים המוגנים?  אז  גב' סילביה גרין: 

 

מרחבים מוגנים, דיברנו על זה פה, במליאות הקודמות, גם שמנו   גב' כבי שקולניק: 

כסף לתכנון. באותם יישובים שאין מקום להתכנסות בשעת חירום, לקבוצה של אנשים, הכוונה 

 , היא להביא את זה בתרומות, לא בכספים אחרים, אבל שמנו גם בקרנות המועצה

 

חבר'ה, אני חייב להגיד לכם משהו, אני לא נעים לי להגיד את זה     מר גדי ירקוני: 

 מפני שיש הקלטה.  

 

 חכה שיהיה וידאו.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אתם מבזבזים את הזמן של עצמכם ברשימה הזאת.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא משנה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 א נעים לי, חבר'ה, באמת, אני ל   מר גדי ירקוני: 

 

בסדר, אישרנו, גמרנו. מי בעד אישור הצעת תקציב פיתוח?   גב' כבי שקולניק: 

 אנחנו חייבים לקבל את אישור המליאה.  

 

 כן, כן.    מר גדי ירקוני: 
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 תודה, נגד? נמנעים?    גב' כבי שקולניק: 

 

 אני נגד.    מר דני ברזילי: 

 
 תב"ר שנתי.  –את תקציב הפיתוח : הוחלט ברוב קולות לאשר החלטה

 

כדי לסגור את הפינה, אישרנו עכשיו את התב"ר השנתי, אבל    מר ניר ים:

 מיליון.   53 -אנחנו נשנה, אנחנו נוסיף את הדיונה עם ארבעה מיליון, והתב"ר יסתכם ב

 
 . אישור נוהל תרומות. 7

 

אותו כבי   אנחנו עוברי לסעיף שנקרא נוהל תרומות, שתסביר   מר ניר ים:

 ואנחנו ננסה להבין. 

 

אוקיי. נוהל תרומות, זה נוהל שאנחנו מחויבים לו ממשרד   גב' כבי שקולניק: 

הפנים, כי הוא לא מאשר לנו תב"רים. יש לנו כבר תב"רים שמעורבות בהם תרומות, ובואו נגיד 

ם בעבר תב"רים עם תרומות, אבל ככה, שעד לפני שנה לא הייתה לנו שום בעיה עם זה, היו לנו ג

רונה הם עושים יותר בעיות, הם יותר בודקים, והם דורשים שרשות שיש לה, רוצה להגדיל  לאח

 תב"ר בתרומות, תעביר את הנוהל.

עכשיו, הנוהל הזה, זה כמו שאתם רואים בכותרת, זה חוזר למנהלת הכללית. זה בעצם, חוזר 

משרד הפנים, נוהל לאישור וגיוס, קבלה של תרומות  של משרד הפנים, חוזר המנהל הכללי של

 על ידי הרשות המקומית. 

אנחנו לקחנו אותו כלשונו, אנחנו מציעים לא לשנות בו שום דבר. אם קראתם אותו ויש לכם  
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הערות, אז כמובן שאפשר לשנות. אפשר להחמיר, אי אפשר להקל. כי חוזרי מנכ"ל, חייבים  

 יר, אבל אי אפשר פה להקל.לעבוד לפיהם. אפשר תמיד להחמ

אנחנו לא מציעים להחמיר ולא להקל. זה מדובר פה בחוזר הזה, בעיקר על תרומות שהן בארץ,  

 למנוע שוחד ודברים מהסוג הזה.

תרומות שלנו, רובם ככולם, הם בכלל מחוץ לארץ, לא מהארץ, אז הרבה פחות מסובך. ובדרך  

ובכל זאת יש פה הוראות, גם שיש איזו ועדה , JNF-כלל, גופים גדולים, כמו קרן היסוד ו

 שצריכה לאשר את התרומות, וחלק מהתרומות אולי צריך לדווח למליאה וכו', וכו'.

אז זהו, אני לא אעבור פה כמובן, הנוהל הזה נשלח לכם מלפני כמה ימים,  אני חושבת, מספיק  

 ימים. 

 

 זה בכל שנה?   מר מאיר יפרח: 

 

 לא, זה חד פעמי.  לא,   גב' כבי שקולניק: 

 

 חד פעמי, זה נוהל שנכנס לעבודה.    מר גדי ירקוני: 

 

זה נוהל שנכנס לעבודה, ברגע שנאשר אותו, אז גם יאשרו לנו כל   גב' כבי שקולניק: 

מיני תב"רים שתקועים לנו באישורים שאישרנו  במליאה, ולא ידענו שלא יאשרו לנו אותם, כי 

 אין לנו נוהל.  

 

 אנחנו בעד החברה סבתא, והחברה...    מר יובל בר:

 

אז כן. אוקיי, אז למישהו יש הערות לנוהל? אם לא, אז נצביע על   גב' כבי שקולניק: 

זה, מי בעד אישור נוהל תרומות של המועצה? ירים את ידו. נגד? נמנעים? תודה, אושר ברוב 
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  קולות. תודה רבה. זהו, אני גמרתי. 

 

 שר את נוהל התרומות של המועצה. : הוחלט ברוב קולות לאהחלטה

 

 כבי סיימה את ה...     מר ניר ים:

 

 היו בעבר תרומות, שבמגבלות האלה הן לא היו עוברות?   מר חנניה אווקרט: 

 

 לא, לא שאני מכיר.     מר גדי ירקוני: 

 

לא, ממש ממש לא. היה לנו סוג אחד של תרומות בארץ מספק    גב' כבי שקולניק: 

ומד פה, כי זה תרומות לנזקקים, בעילום שם, ישר לרווחה, אני אפילו לא שלנו, אבל הוא ע

יודעת מי. זאת אומרת, אני יודעת, אבל אף אחד לא יודע מי ולא, ממש לא. אנחנו מאוד  

 מקפידים מה, חלילה. לא מתעסקים עם קבלנים.   

 
 . אישור ועדת חינוך מועצתית.8

 

ועדת חינוך מועצתית,   מועצתית.אוקיי. נעבור לועדת חינוך    מר ניר ים:

כזכור, הבטחנו להביא אותה עד סוף השנה, ואנחנו משתדלים לעמוד בהבטחות שלנו. קדם לזה,  

שהקמנו צוות, למעשה צוות הקמה לוועדת החינוך, הצוות הזה נפגש פעמיים או שלוש, סדר  

ל הוועדה, וגם עבד  גודל. גם גיבש את תפקידי, את הייעוד, את תחומי העשייה ואת הסמכויות ש

 כדי לראות מה יהיה הרכב הוועדה, והמשיך באיך מאיישים.

, זה נושא שעבר כבר את אישור המליאה, כמה  31לגבי הרכב הוועדה, כמו שמצוין פה בעמוד 

נציגים יהיו, מאיזה מגזר, ואיך ישמר האיזון. אז זה כבר קיבלנו על זה החלטה. לבקשת  
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מקומות שהיו מיועדים לחברי מליאה ולאנשים ציבור, יצאו  המליאה, כל אותם, נקרא לזה, 

קולות קוראים לחברי המליאה להציע את עצמם, לאנשי הציבור להציע את עצמם גם כן, ובסופו 

  . 2019של דבר, התגבשה הרשימה שמוצגת פה, בתור הצעה לאיוש ועדת החינוך בדצמבר 

 

 ...? היו יותר מועמדים מאשר : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

מועמדים, שמתוכם יש שלושה בחורים, שביניהם   15ניר, יש פה   גב' רבקה בן ארי: 

 גדי, אבי ינוס ועוד אחד,  

 

 עוד שניים. אושר ושגיא.     מר דני ברזילי: 

 

 אושר זה בחור? סליחה.    גב' רבקה בן ארי: 

 

 זה משמח נורא.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 הייתה ועדת העשייה, מילא. אבל ועדת חינוך,  לא, אם זו  גב' רבקה בן ארי: 

 

 סוף סוף יש רוב נשים, אז גם לא טוב?    מר דני ברזילי: 

 

 תנו לי רגע,    מר ניר ים:

 

מרוב זה שאנחנו מנסים לעשות איזונים, בסוף יוצא באיזה     מר גדי ירקוני: 

 פרמטר אחד שמתפקשש.  
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חברים שמוצעים פה להיות התנו לי רגע רק להציג לכם את    מר ניר ים:

 בהרכב הוועדה, כדי שנראה מאיפה הם באים ואיך הם באים. 

 

 ניר, אפשר רק שאלה קודם?     מר אמיר פלג:

 

 רגע, אני שאלתי שאלה שלא נענתה, אבל.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 שהיא?    מר ניר ים:

 

ים כאן, אלו מי שהגישו זאת אומרת, האם כל האנשים שנמצא : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 מועמדות? או שהיו יותר מועמדים? 

 

 הגישו יותר מועמדים.     מר ניר ים:

 

 ובאיזה אופן?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

  אז תנו לי, אני אסביר בדיוק כל משבצת, מי יושב עליה.    מר ניר ים:

 

ם אחר, ונקבל גם את כלל השמות? שאם פתאום נרצה איזה ש    מר אמיר פלג:

 נוכל...? 

 

 לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא?     מר אמיר פלג:
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 לא, אנחנו מציעים,     מר גדי ירקוני: 

 

 בינתיים לא. אם נגלוש לזה ונחליט שכן, נפתח את זה.    מר ניר ים:

 

 אם נחליט שכן, אז כן.     מר גדי ירקוני: 

 

 אז בסדר, אבל חכו, חכו דקה.    מר ניר ים:

 

 נחכה, בסדר.   : אווי בן יעקברוויטל דג'

 

 אין בעיה.     מר אמיר פלג:

 

ראש המועצה גדי   –יש משבצות שהיו משבצות סגורות, למשל    מר ניר ים:

במשבצת שלו, אבי ינוס כמנהל אגף חינוך במשבצת שלו. מהקיבוצים, חברי מליאה מהקיבוצים 

 היו צריכים להיות שניים, יש רק אחת, הגב' רבקה בן ארי. 

 

 לא הגברת.   גב' רבקה בן ארי: 

 

 החברה.    מר דני ברזילי: 

 

החברה. אוקיי. מהמושבים, היו צריכים להיות שניים, הגישו    מר ניר ים:

 –שתי מועמדויות, מזל ערוסי ורונית בן רומנו. לא הגישו יותר. מהחלוציות, לא הגיע מועמד 

ציות, שהיא היחידה שהגישה את עצמה, חבר מליאה, נקרא לזה ככה. כן יש נציגת ציבור מהחלו
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קוראים לה איילת בן דהן, אני לא מכיר אותה, אבל היא הומלצה. מהמושבים, היחידה שהציעה  

 את עצמה זו לילך שמיר, ככל הזכור לי מאוהד.  

מהקיבוצים הציעו את עצמם ארבעה, ואז נעשה משאל מקרב צוות ההקמה, איך הם מדרגים 

אושרי  –מליצים מתוך הארבעה, ומה שעלה מתוך זה, זה שני בחורים את הארבעה ועל מי הם מ

 שרעבי מבארי ושגיא ארד ממגן. ולכן, הם מוצגים כאן.

לדעתי, לא רלוונטי להעלות את השמות הנוספים, שצוות ההקמה דירג אותם במקום מעט יותר 

היה צריך לבחור נמוך. אגב, כולם ראויים, מהראשון עד האחרון, שלא יהיה ספק, אבל עדיין 

 מתוך ארבעה שניים מועדפים, אלה השניים שהומלצו על ידי הוועדה.  

מבחינת מנהלי בתי ספר, יש פה את טלי מהחלוציות, יש את זמירה מהתיכון, את קרולינה מבתי  

הספר היסודיים. יש את דגנית דיגי, מהמרכז הקהילתי, שנתנו להם, כביכול ניתנה להם הזכות 

. את מי הם שמים כנציג. יש את דלית קוטלר, שהיא נציגת גנים, ויש את הדס לבחור, למרכז..

 זנזורי, על המשבצת של החינוך המיוחד. אז כאמור, למעט, 

 

 מה הכוונה המשבצת של החינוך המיוחד?     גב' דנה אדמון: 

 

 יש גם משבצת,    מר ניר ים:

 

חד שהוא בעל תפקיד? היא  כן, אבל אנחנו רוצים נציג חינוך מיו    גב' דנה אדמון: 

 לא בעלת תפקיד.  

 

 לא.    מר גדי ירקוני: 

 

לא, לא, לא, נציגת ציבור. תראי אנחנו, מה אמרנו? אמרנו, ניקח     מר ניר ים:

את הוועדה הזאת, ונראה כמה חברי מליאה ומאיפה, כמה נציגי ציבור ומאיפה, מי נציגת הגנים, 
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יגות לחינוך המיוחד. אותו צוות הקמה, חשב שנכון מי נציגת ה... וחשבנו שצריכה להיות נצ

 שיהיה נציג לחינוך המיוחד. 

 

 עם כל הכבוד, אם יש לה בעיה, באמת,   מר אלי אהרון: 

 

לא, גם אם היא לא הייתה ברשימה,  הדס זנזורי יכולה להיכנס,    גב' דנה אדמון: 

 הייתי מתעקשת שהיא תיכנס, חד משמעית. אני רק אומרת, 

 

 היא טובה שם, כי היא תקדם את זה, וזה טוב.     אהרון:  מר אלי

 

חד משמעית, היא צריכה להיות בפנים, זאת לא שאלה מבחינתי.    גב' דנה אדמון: 

 אני אומרת שהיא נציגת מושבים, היא לא...  

 

 זה מתקזז עם שני נציגי קיבוצים.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

היא צריכה להיות על התקן של נציגת ולכן אני אומרת ש   גב' דנה אדמון: 

מושבים, וחינוך מיוחד... אני אגיד לך למה, כי חינוך מיוחד, אולי חשוב להכניס מישהו בעל 

 מקצוע, 

 

 היא לא מקצוע?    גב' רבקה בן ארי: 

 

לא, היא אמא לילד מהחינוך המיוחד. אני חושבת שאם הכניסו    גב' דנה אדמון: 

וחד, חשוב מאוד שיהיה בעל מקצוע, שיביא את האמירות  קובייה שמיוחדת לחינוך המי

 המקצועיות לשולחן הזה. זאת הסיבה שאני מתעקשת. 
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עוד פעם, תראו, מבחינתנו החינוך המיוחד, אין מה לעשות, הוא     מר ניר ים:

סוג של מגזר. הוא צריך ייצוג, בדיוק כמו שאנחנו חושבים שהגנים, או אותו צוות חשב, שהגנים  

 מגזר שצריך ייצוג,  הוא 

 

 אבל אין הורה מהגנים, יש אנשי מקצוע מהגנים.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 תנו לי רגע, אני רוצה להגיד,    מר גדי ירקוני: 

 

 עוד פעם אתם,    גב' דנה אדמון: 

 

 בואו, אני רוצה לתת לך הסבר למה היא,     מר גדי ירקוני: 

 

 מרתי בכלל, אתה לא שמעת מה א   גב' דנה אדמון: 

 

 שמעתי,    מר גדי ירקוני: 

 

ואתה נותן לי הסברים כל הזמן, אז תקשיבו עד הסוף, אתם    גב' דנה אדמון: 

עונים דברים שהם לא קשורים. יש איזו התנגדות אוטומאטית, תנמיכו שנייה ותקשיבו עד  

 הסוף. הדס זנזורי צריכה להיות בפנים, אין לי שום ספק בזה, בסדר?  

 

 בתור מה?    ברזילי:  מר דני

 

 רגע, אני אסיים את המשפט.    גב' דנה אדמון: 
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 אוקיי.    מר דני ברזילי: 

 

אמרתם שאמורים להיות שני נציגי קיבוצים, ושני נציגי מושבים,    גב' דנה אדמון: 

 הגיש רק אחד. הדס זנזורי, היא נציגת מושבים.  

 

 לא, לא, לא,   מר ניר ים:

 

 רגע,     גב' דנה אדמון: 

 

 אבל לא אמרנו את זה.     מר ניר ים:

 

 רגע,    גב' דנה אדמון: 

 

 אבל לא אמרנו את זה. קודם כל נדייק, איזי...    מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  

 

חבר'ה, תנו לי, דקה, אני יודע להתמודד עם זה, שנייה. שנייה.     מר ניר ים:

 דני, דקה. 

 

 פשוט לא יאמן.     גב' דנה אדמון: 

 

נציג ציבור מהמושבים, צריך להיות אחד בלבד. אחד בלבד. ומי     ניר ים: מר

 שהגישה את עצמה, זו לילך שמיר. אין שניים.  
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 אוקיי.    גב' דנה אדמון: 

 

 נציג קיבוצים גם אחד, ויש שניים.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

ניים, והיה רק אחד. אז הקיבוצים נכון, כי למליאה ביקשו ש  גב' רבקה בן ארי: 

 טיכסו עצה, ואמרו שבמקום חבר מליאה... 

 

 איך מחפשים...?     גב' דנה אדמון: 

 

 אני אגיד לכם איך, תנו לי,    מר גדי ירקוני: 

 

הם פנו לחברי המליאה מהקיבוצים וביקשו מהם, הם סירבו    גב' מירב ברקאי: 

הזה לנציגי ציבור, כי אנחנו יודעים שיש ארבעה אנחנו מבקשים שתעבירו את הדבר  –והם אמרו 

 שרוצים. 

 

 רק בוועדה הזאת.     מר יובל בר:

 

 חבר'ה,    מר גדי ירקוני: 

 

לא שינינו את הרכב הוועדה, בהרכב הוועדה, עדיין יש שני חברי    מר יובל בר:

 מליאה, והם יחזרו להיות במליאה הבאה, אם נמצא. 
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 דקה,    מר ניר ים:

 

 בכל אופן,    נה אדמון: גב' ד

 

 תשלימי.    מר ניר ים:

 

בכל אופן, אני חושבת שאם יש קובייה לחינוך המיוחד, ובאמת     גב' דנה אדמון: 

מתייחסים לזה כחינוך מיוחד, אז צריך להביא קול מקצועי, והדס, צריך למצוא את  

קיבוצים אחרים,  הקונסטלציה, כמו שהצליחו למצוא את הקונסטלציה שיכנסו אחרים, נציגי 

 שהיא תיכנס בדרך אחרת, אפשר לבדוק איך. זה דבר אחד.

דבר שני, חשוב לי להגיד שזה לא עומד ב... לפי איך שהתנהלנו פה בתחילת הישיבה, שאנחנו  

 מאוד מקפידים על תקנונים, אז ההרכב הזה לא עומד בתקנון. 

 

 למה?    מר גדי ירקוני: 

 

בעלי זכות להיבחר   50%-נציגי מליאה, ו 50% אמורים להיות   גב' דנה אדמון: 

 כחברי מועצה.  

 

 זה איפה שחייבים.     מר אלי אהרון: 

 

 זה לא.    גב' דנה אדמון: 

 

 פה את יכולה להיות גמישה.    מר אלי אהרון: 
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 זה לא איפה שחייבים, זה במועצה האזורית, בוועדת רשות.    גב' דנה אדמון: 

 

 ות כתוב.  בוועדת רש   מר אלי אהרון: 

 

 יש רשות להקים ועדה,    מר חנניה אווקרט: 

 

 ... 224יש רשות להקים, אבל אם אתה מקים, יש כללים. עמוד    גב' דנה אדמון: 

 

 אגב, ניר, מי בעלי זכות ההצבעה? כל מי שרשום?      מר אמיר פלג:

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 .  50%-זה גם קשור ל    מר אמיר פלג:

 

אני חושבת שזה חשוב מאוד, שנייה, אני רק, באמת אני אסיים.    ון: גב' דנה אדמ

 אני חושבת שחשוב מאוד,  

 

מהבחינה הזאת, הוועדה הזאת, למיטב הבנתי, אמורה להתנהל     מר ניר ים:

 בדרך דמוקרטית, קבלת החלטות ברוב קולות,  

 

וא אני חושבת שהמשמעות של חמישים אחוז, זה שבאמת יב   גב' דנה אדמון: 

פה, הם עובדי מועצה,   70%לידי ביטוי, כל הציבור בוועדה הזאת. כי כפי שאתם רואים, לפחות 

ואנשים שעוסקים בחינוך, שאין לי שום דבר רע להגיד עליהם, אני מכבדת כל אחד ואחד מהם, 
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אבל כל המשמעות של ועדה סטטוטורית, של מליאה, היא שיהיה קול אמיתי לציבור. ואם זה  

 ם, אז חבל.  לא מתקיי

 

טוב, קודם כל תיכף אני אענה לך, אבל אחרי שנועם יגיד מה    מר ניר ים:

 שיש לו, בבקשה.  

 

אחרי שיגמרו את הסאגה של הקמת הוועדה, שנדון עליה, יש לי    מר נועם גל:

בקשה, שהוועדה תציג תוכנית עבודה לדיווח עיתי, דיווח עיתי שיחליטו הוועדה, אם זה כל חצי  

 כל חודש, כל שנה,  שנה, 

 

בכלל הייתי מבקש את זה מכל ועדה, לאו דווקא הוועדה הזאת.    מר אלי אהרון: 

 רעיון טוב. 

 

 חנניה, בבקשה.     מר ניר ים:

 

אני רציתי להביא לידיעת חברי המליאה, שאני אישית הגשתי,   מר חנניה אווקרט: 

ושבים, ואמרו לי שאני צריך  המלצתי על שתי נשים כמועמדות לוועדה, נציגות ציבור מהמ

להביא גם את קורות החיים שלהם. אז ביקשתי מאבי שיש לו את הטלפונים שלהם, שיפנה  

אליהם ויבקש מהם כל אינפורמציה שהוא רוצה. אף אחד לא פנה אליהם, אני חושב שגם אף  

ת אחד מהמליאה פה לא פנה אליהם, מהוועדה הבוחרת. נראה לי שאפילו לא הביאו אותם, א

 השמות שלהם, לדיון בקרב הוועדה הבוחרת, וזה לא תקין. 

 

כן, קודם כל, עובדתית, מה שחנניה אומר זה נכון. בוא נאמר,     מר ניר ים:

מהכיוון שלי, שאני לא יודע עד הסוף מה התנהל מאחורי הקלעים, ומי פנה למי, ומי ביקש  
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כנס לניילונית, מה שלא, לא נלקח נ 5.12-, מה שנעשה עד ה5.12-לטלפן למי, סגרנו תאריך, ה

בחשבון. ככה עבדנו. אני מצר, אם הייתה פה ציפייה והיא לא התממשה, אבל אני כן מציע, 

ישב עליה צוות ההקמה, עשה את החשיבה  אחרי הסאגה הזאת, כן לאשר את ההצעה הזאת. 

 שלו, נתנו בידיו איזשהו מנדט, 

 

קרא את המדריך לבוחר וראה שצריך ניר, אבל צוות ההקמה לא     מר אמיר פלג:

 חברי מליאה?   50%

 

 תראה, עוד פעם, אני מציע לצאת עם הוועדה הזאת לדרך,    מר ניר ים:

 

 יש חוק.     מר אמיר פלג:

 

 הוועדה הזאת, היא ועדה נכונה, ועדה ראויה,     מר ניר ים:

 

 נכון, לא התווכחתי.      מר אמיר פלג:

 

ת על כל מי שמתעסק בנושא הזה, גם מבחינת ועדה מוסכמ   מר ניר ים:

האנשים שהציעו ורצו להיות פעילים בה, גם מבחינת צוות ההקמה, גם מבחינת מערכות החינוך, 

וזאת בהחלט ועדה מוסכמת. ואני אישית, נותן חשיבות יותר פחותה להאם מתקיים פה בדיוק 

א תוכל לקבל החלטות, היא תוכל  או לא. אני חושב שזאת ועדה שהיא מאוד עניינית, הי 50% -ה

 לעשות את העבודה שמצופה ממנה, על זה אנחנו מבקשים את אישור המליאה.  

 

 רגע, יש לי שני דברים להגיד, אם יש חוק,      מר אמיר פלג:
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למה לא לעשות את זה מסודר? זה לא ימנע את הרצינות של   גב' יהודית מימון: 

 יכים לעמוד בהן, אז בואו נעמוד בתקנות. הוועדה, אבל אם יש תקנות שאנחנו צר

 

אני לא בטוח שזה בתקנות שאנחנו צריכים לעמוד בהן. ולכן,      מר אמיר פלג:

כיוון שאני אישית קראתי את המדריך לבוחר, וכיוון שלא מצאתי את המגבלה הזאת, אז  

 הרשיתי לעצמי.  

 

 אתה רוצה לראות?     גב' דנה אדמון: 

 

 אם אפשר להוסיף, אז יוסיפו וזהו.  מה הבעיה?     דובר:

 

 לא יוסיפו.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה בעיקרון מסודר, פשוט האנשים שהם עובדי מועצה,   גב' מירב ברקאי: 

 

 , 50%    מר אמיר פלג:

 

 אתה צודק.   גב' מירב ברקאי: 

 

 אז אין פה, אז מה...      מר אמיר פלג:

 

חברי  50%הפונקציות שיש בוועדה, יש  תקשיב, תסתכל רגע על  גב' מירב ברקאי: 

 מליאה, אתה מדבר רק על ההחלפה של הקיבוצים?  
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 לא, בכלל. תקראי, תגידי לי,     מר אמיר פלג:

 

 זה חמישים אחוז חברי מליאה, וחמישים אחוז נציגי ציבור.   גב' מירב ברקאי: 

 

 איך חמישים אחוז?      מר אמיר פלג:

 

 , זה עובדי מועצה, שהם נושאי תפקידים,  וחוץ מזה  גב' מירב ברקאי: 

 

 זה בסדר .    מר אמיר פלג:

 

 .  50-50אז אוקיי, אז זה   גב' מירב ברקאי: 

 

 , 50% -הם חברי מליאה, חלק מה    גב' דנה אדמון: 

 

חמישים אחוז חברי מליאה, זה מאוד פשוט לדעת. ניר, אני רוצה     מר אמיר פלג:

 רק להוסיף, 

 

כאלה שרשאים להיבחר כחברי  50%-חברי מליאה, ו 50%  גב' מירב ברקאי: 

מליאה. מנהלי בית הספר, והמנהלים של המרכז הקהילתי, הם לא רשאים הרי, הם לא  

 בחמישים האלה, ולא בחמישים האלה. 

 

 בוודאי שהם כן.     גב' דנה אדמון: 

 

 . הם לא, הם עובדי מועצה, ודאי שהם לא. בוודאי שהם לא  גב' מירב ברקאי: 
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אני לא הבנתי איך זה ישנה את איכות העבודה של הוועדה     מר אלי אהרון: 

 הזאת. 

 

 זה לא שאתה לא רוצה אותם בוועדה...   גב' מירב ברקאי: 

 

 ודאי שאני רוצה.     מר אלי אהרון: 

 

 יפה, אז...  גב' מירב ברקאי: 

 )מדברים ביחד(  

 

בוועדה, זה לא יכול להיות   אם אתה רוצה את מנהלת בית הספר  גב' מירב ברקאי: 

 חמישים, חמישים.  

 

בטח שזה יכול להיות, בנוסף, אז הם לא יהיו בעלי זכות הצבעה,      מר אמיר פלג:

 הם יהיו חלק מהוועדה.  

 

 תראו, חברים, בואו תראו, זה סך הכול מאוד פשוט.     מר ניר ים:

 

 למה לסרבל?   גב' מירב ברקאי: 

 

 ט, אנחנו... פשוט ניגש להצבעה.  זה מאוד פשו   מר ניר ים:

 

 לפני ההצבעה,      מר אמיר פלג:
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 דקה,  תן לי, לפני ההצבעה ניתן לך.    מר ניר ים:

 

 תודה.     מר אמיר פלג:

 

בסדר. אבל אחרי שתדבר, אנחנו ניגש להצבעה. היה וההצבעה    מר ניר ים:

תקבל את הוועדה הזאת, יוחזר  תהיה חיובית, יהיו בעד, ככה זה יצא לדרך. היה והמליאה לא

 לאותו צוות הקמה, שישב, ידון, ידוש וימציא לנו ועדה אחרת, אוקיי? אז בבקשה, דבר אמיר.  

 

רק דבר אחד, גם העליתי את זה בפעם הקודמת, בעצם ברוב      מר אמיר פלג:

, גליל  הוועדות אני ישבתי קצת על האינטרנט, נכנסתי להרבה מועצות, הבאתי דוגמאות מגדרות

עליון, גן רווה, בני שמעון, באר טוביה, עמק חפר, ויש עוד ועוד, אני לא רוצה לפרט, שבהם יושב  

 ראש הוועדה הוא חבר מליאה.

זאת אומרת, להשקפתי, כמובן, מה לעשות לא חייבים לקבל אותה, זה שוועדה של המליאה, 

נהל אגף, זה מצוין, אבל  יושב הראש שלה יהיה חבר מליאה. זאת אומרת, כשיש יושב ראש מ

 כפוף למפקח,  דירקטוריוןהרעיון פה שהמליאה, שהיא סוג של 

 

 תהיה ועדת הביקורת.     גב' מזל ערוסי:

 

 לא יודע אם ביקורת,      מר אמיר פלג:

 

אז באמת, אז על מה אנחנו מדברים? כל הזמן זה לבקר, כל הזמן    גב' מזל ערוסי:

 סדר. אולי נעשה משהו של לבנות ביחד?  זה לראות מה לא בסדר, מה לא ב
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 בונים.     מר אמיר פלג:

 

ל הזמן רק לבדוק, ללכת  אולי נעשה משהו שמשפר ביחד, ולא כ   גב' מזל ערוסי:

 עם פנס ולמצוא מה לא בסדר? די, באמת.  

 

 \ זה בסדר, אבל רק אני אענה לך, דקה אמיר,    מר ניר ים:

 )מדברים ביחד( 

 

אני אישית מתנגדת לרעיון, אני חושבת שאם... ראש הוועדה זה    גב' מזל ערוסי:

מנהל מחלקת החינוך, עם כל האחריות, ועם כל ה... זה עדיין לא אומר שאנחנו הולכים לפנות לו  

 את הדרך ולקבל כל מה שהוא אומר. אתה יודע שמי שיושב שם, לא יקבל מה שהוא אומר. 

 

 זה לא מה שאמרתי.      מר אמיר פלג:

 

 אז בשביל מה?   גב' מזל ערוסי:

 

בסדר, אני רק אומר. אם המליאה רוצה להסיר מעצמה      מר אמיר פלג:

 אחריות... 

 

הוא יבדוק, והוא יעשה, והוא יסמן, ואנחנו נהיה שם חברים,    גב' מזל ערוסי:

נו הגיע הזמן שנחליט, שבמליאה הזאת, אנחנו רוצים לקדם, אנחנו רוצים לבנות, אנח –ושוב 

 רוצים לעשות, ולא לחפש כל הזמן מה לא בסדר.  

 

 זה לא כל הזמן, זה לגופו של עניין.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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 מזל, אני לא  מקבל את האמירות שלך, ואת הרמיזות שלך.     מר אמיר פלג:

 

 ממש.    גב' דנה אדמון: 

 

 הן פשוט לא נכונות.      מר אמיר פלג:

 

 קיי. או   גב' מזל ערוסי:

 

 וזה פשוט לא נכון.      מר אמיר פלג:

 

כמו שמותר לך להגיד, אז גם לי מותר להגיד את מה שאני    גב' מזל ערוסי:

 חושבת. 

 

 נכון מאוד.     מר אמיר פלג:

 

חברים, יש עמדות, דעות, אני מציע להצביע ונגמור את העניין.    מר אלי אהרון: 

  כל אחד יש לו את העמדה שלו.

 

תשובה קטנה לאמיר, אם תמשיך לקרוא את האיך זה נקרא, את    ר ים:מר ני

 –הזה של הבוחר, אתה תראה בסוף מי אמור להיות יושב ראש הוועדה, ואתה תראה שכתוב שם  

 מנהל אגף החינוך. 

 

 זה בעיריות.     מר אמיר פלג:
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 אה, אה... אוקיי? אז כן, דודי?    מר ניר ים:

 

י, לגבי אנשים ראויים ואין לי שום התנגדות בעניין הזה,  מבחינת   מר דודי אלון:

גם בנושא של יושב ראש הוועדה, זו הייתה גם דעתי, שצריך להיות חבר מליאה, היה על זה דיון  

בהנהלה, אני מקבל את דעת הרוב בעניין הזה. הייתי מבקש, בכל זאת, שיהיה אישור רשמי 

ולים לאשר את הוועדה בהרכב הזה, ולא  מהיועץ המשפטי של המועצה, שבאמת אנחנו יכ

 מה שכתוב, שאני, מה שנקרא, אצביע בלב שקט שזה בסדר.  50%-בהתאם לזה של ה

 

 אני מציע לא להמתין, לקבל, להצביע עכשיו,     מר אלי אהרון: 

 

 אני לא אמרתי לא להצביע, ביקשתי שיהיה לנו אישור, זה הכול.    מר דודי אלון:

 

 ני לא ממליץ לתקוע את הדבר הזה, א   מר אלי אהרון: 

 

 לא לתקוע,   גב' מירב ברקאי: 

 

פה במליאה אני זוכר שהיה ויכוח גדול על המועד, מתי אנחנו    מר אלי אהרון: 

רוצים להקים את הוועדה, שניר וגדי ניסו טיפה לדחות את זה, ולהגיד בדצמבר, לא בדצמבר  

 ופה אנחנו ביקשנו תקדימו מה יותר מהר.  

 

 אבל הנה, מירב אמרה נכון,  : יטל דג'אווי בן יעקברוו

 

עכשיו, לכל אחד, שנייה, יש מה שנקרא סופיות הדיון. יש לזה,     מר אלי אהרון: 
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להמשיך את זה עד אין סוף. הבנו את זה, אנחנו ניגש להצביע, כל אחד יש לו את העמדה שלו. 

היועץ המשפטי שאני בסדר, אני מקבל תצביעו, תתנגדו, או נאשר את זה, וזהו, ונזוז הלאה. אם 

 את מה שאתה אומר, יגיד אחר כך שזה לא חוקי או לא זה, אנחנו נחזור לכאן.  

 

 יפה.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 )מדברים ביחד(   

 

בכפוף לאישור היועץ המשפטי? מקובל  –אפשר להוסיף בהחלטה  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 עליך ניר? 

 

 , אפשר. כן   מר ניר ים:

 

 יופי, נהדר.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

ומה יקרה אם נוסיף עוד חברי מליאה? מה יקרה? זה הצורך,    גב' מזל ערוסי:

 ואם זה רצון האנשים? לא מבינה, אני...  

 

אני רוצה להוסיף מילה אחת לתקנון. בתדירות הישיבות כתוב    מר דני ברזילי: 

 'לפחות', זה הכול.  אחת לרבעון, להוסיף את המילה 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

 כדי שלא לתקוע. אני לטובתך.    מר דני ברזילי: 
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 לא שמעתי.    גב' מזל ערוסי:

 

 אחת לרבעון לפחות, את המילה 'לפחות', להוסיף.     מר דני ברזילי: 

 

 בסדר.    מר ניר ים:

 

 ישיבות.    מר דני ברזילי: 

 

 חברים,    מר ניר ים:

 

 כתוב שם שזה אחת לרבעון.    ל ערוסי:גב' מז

 

 לפחות.    מר דני ברזילי: 

 

 אבל זה מעט מאוד.     גב' מזל ערוסי:

 

 בדיוק.    מר דני ברזילי: 

 

 שנינו יודעים את זה.     גב' מזל ערוסי:

 

אנחנו ניגשים להצבעה, כמה הערות שירשמו בפרוטוקול לפני     מר ניר ים:

שביקש הוועדה מתבקשת להגיש תוכנית עבודה בהקדם, כמו שמצביעים, ירשם לפרוטוקול ש

נועם גל. ירשם שההחלטה, ככל שתהיה חיובית, היא תהיה עדיין מותנית באישור בכתב מהיועץ  

המשפטי, וירשם שהוועדה תתכנס לפחות אחת לרבעון. אני מעמיד את העניין להצבעה, מי בעד  
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 ברכות, יש לנו ועדה ברוב קולות. להקים את הוועדה כפי שהיא? תודה. מי נגד? אז 

 

 אם יש גם נמנעים, כאלה שלא הצביעו.    גב' מזל ערוסי:

 

 : הוחלט ברוב קולות לאשר את הקמת ועדת החינוך המועצתית כפי שהוצגה. החלטה

 

 

אמיר, זה בשבילך גם, אתה יושב ראש ועדה, אני בכלל הייתי    מר אלי אהרון: 

 יאה תחייב כל ועדה, בתקופה מסוימת, להגיש תוכנית עבודה.  מציע, לחייב כל ועדה, פה המל

 

 דיברנו על זה.     גב' דנה אדמון: 

 

 לא,    מר אלי אהרון: 

 

 דיברנו על זה, הוא אמר שהוא מטפל בזה, והישיבה,     גב' דנה אדמון: 

 

 לא רק הוועדה הזאת.     מר אלי אהרון: 

 

 כן ,כן.    מר ניר ים:

 

דיברנו בכלל, וניר אמר שבתחילת השנה, תהיה ישיבה   לא,   גב' דנה אדמון: 

 מסודרת, שתסדיר את כל עניין הוועדות, תוכניות, תדירות מפגשים,  

 

יהיו תוכניות, נהלים, פרוטוקולים, איך מפרסמים את זה לחברי     מר ניר ים:
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 המליאה אחת לרבעון, התחייבות. התחייבות שקיימת.

 
 בנושא הגדלת חוזה לקבלן רפאל פרץ * בקשה להעלות לסדר היום סעיף 

 

הלאה, יש לנו רק עוד נושא אחד שאני מבקש להעלות אותו     מר ניר ים:

זה נושא של הגדלת חוזה עם קבלן, מחייב את החלטת המליאה. תיכף ניגש אליו.  לסדר היום, 

גד?  אז אני מעלה להצבעה פה, מי בעד להוסיף את הסעיף הזה לסדר היום? ירים את היד. מי נ

 תודה רבה. התקבל. 

 

: הוחלט פה אחד לאשר את הוספת הסעיף בנושא הגדלת חוזה לקבלן רפאל פרץ לסדר  החלטה

 היום.

 

חמישים אחוז, זה המקסימום המותר, עם אישור של היועץ     מר ניר ים:

 המשפטי, 

 

 רגע, עברנו כבר לסעיף? אני לא יודעת על מה אנחנו מדברים.    גב' דנה אדמון: 

 

 אפשר להביא את זה לסדר היום.   ניר ים:מר 

 

 .פיתוח ומבנים יבילים בנווה –הגדלת חוזה לקבלן רפאל פרץ  אישור* 

 

מדובר על הגדלת חוזה, בוצע מכרז, זכה קבלן, התחיל את     מר ניר ים:

העבודה. מסתבר שבביצוע צריך להגדיל את התקציב. קיימות תמיד מגבלות, וגם זה מחייב את 

 , היועמ"ש,  50%ליאה. אז כל עוד המגבלה היא בתוספת של עד אישור המ
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 זה יוצא בול על השקל.      מר אמיר פלג:

 

נכון. היועץ המשפטי, כן, פה מתפשרים בסוף. היועמ"ש אישר    מר ניר ים:

 את זה בשני המכתבים שלו שמצורפים, והמליאה מתבקשת לאשר, 

 

 מה האופציה האחרת?     גב' דנה אדמון: 

 

 מאיפה הכסף?    ר אלי שמעיה: מ

 

אם זה לא עובר פה, מה הפרוצדורה? למה זה קורה? סליחה, זו    גב' דנה אדמון: 

 פעם ראשונה שאני פוגשת את זה, אני אשמח להסבר יותר ברור.  

 

 ומאיפה הכסף הזה מגיע.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 האמת, שאלה טובה.     מר ניר ים:

 

 איפה התקציב?  מ  גב' כבי שקולניק: 

 

 כן.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 התקציב הוא ממשרד החינוך.   גב' כבי שקולניק: 

 

 והם אישרו את העוד מאה אלף האלה?     מר אמיר פלג:
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 מדובר על בניית בית ספר ל...    גב' דנה אדמון: 

 

,  לא, מדובר על הגדלת בית ספר, לא בנייה של בית ספר חדש  גב' כבי שקולניק: 

ספר לבנות בנווה, וגם לבנים אם אני ראיתי את זה נכון. זו לא פעם ראשונה  אלא הגדלה של בית 

שאנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה הרבה מאוד פעמים, כשאנחנו חושבים שאין טעם  

לצאת למכרז נוסף, כי כבר יש לנו קבלן שעובד בשטח, ויש עוד עבודה אנחנו קיבלנו עוד תקציב,  

 נו עושים את החוזה איתו. אנח

 

 יש עוד עבודה? שההערכה התקציבית,    גב' דנה אדמון: 

 

מדובר על עוד עבודה מאותו הסוג. מאותו הסוג של... קיבלנו פה   גב' כבי שקולניק: 

עוד הרשאה לשתי כיתות נוספות בבני נצרים. במקום לעשות עוד פעם מכרז את כל העיגול הזה, 

 גדלה של חוזה. זה דבר מאוד נפוץ, רגיל ולגיטימי, ולפי כל החוקים. מביאים פה האז אנחנו 

 

 גם בן האזור, וגם צריך לעזור לו, אם הוא עושה עבודה טובה.    גב' מזל ערוסי:

 

 הלאה. אנחנו מתקדמים,     מר ניר ים:

 

אם זה חוקי וזה בן האזור, אז צריך לעודד את זה. אם הכול    גב' מזל ערוסי:

 מסביב... 

 

 בלי קשר.    גב' דנה אדמון: 
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? 50%-חברים, אנחנו ניגשים להצבעה, מי בעד הגדלת החוזה ב   מר ניר ים:

 תודה רבה, מי נגד?  

 

  זהו, סיימנו. זה משהו מיוחד.    מר אלי אהרון: 

 

פיתוח ומבנים  –: הוחלט ברוב קולות לאשר את הגדלת החוזה לקבלן רפאל פרץ החלטה

 יבילים בנווה.

 

 המליאה סגורה.    ניר ים:מר 

 

 

 

__________________ 
 גדי ירקוני

 המועצהיו"ר 

__________________ 
 ניר ים

 המועצה מנכ"ל
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 ריכוז החלטות
 
 

 . 2019לשנת  16,  15,  14,  13. אישור פרוטוקולים מליאה מס' 2

 
 . 2019 לשנת 16,   15,  14,  13מליאה מס' מפרוטוקולים  : הוחלט פה אחד לאשר את ההחלטה

  

 . חילופין במליאה .3

 
: הוחלט ברוב קולות לאשר את מינויים של תמיר בר מאיר ואלמקיאס שמעון כחברי  החלטה

 מליאה. 

 
 . ועדים מקומיים . 4

 
: הוחלט ברוב קולות לאשר את התקציב והאצלת הסמכויות של הוועדים המקומיים החלטה

 כפי שפורטו לעיל.  

 
 . אישור תבר"ים. 5

 
  1214: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר טההחל

 
 אלף ש"ח.  55לשער חשמלי בנווה בסך  – 1220: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 
₪ ממשרד   720,000-ב  –כרם שלום  – 587: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 השיכון.

 
יתוח בית מדרש לסטודנטים פ –נווה  – 1120: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 ₪, מהחטיבה להתיישבות. 198,349-ב
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 1116: הוחלט פה אחד לאשר את השינוי בתב"ר  החלטה

 

 625: הוחלט פה אחד לאשר את השינוי בתב"ר  החלטה

 
 . אישור תב"ר שנתי. 6

 
 תב"ר שנתי.  –: הוחלט ברוב קולות לאשר את תקציב הפיתוח החלטה

 
 . אישור נוהל תרומות. 7

 
 : הוחלט ברוב קולות לאשר את נוהל התרומות של המועצה. לטההח

 
 . אישור ועדת חינוך מועצתית.8

 
 : הוחלט ברוב קולות לאשר את הקמת ועדת החינוך המועצתית כפי שהוצגה. החלטה

 
 בקשה להעלות לסדר היום סעיף בנושא הגדלת חוזה לקבלן רפאל פרץ * 

 
עיף בנושא הגדלת חוזה לקבלן רפאל פרץ לסדר  : הוחלט פה אחד לאשר את הוספת הסהחלטה

 היום.

 
 .פיתוח ומבנים יבילים בנווה –הגדלת חוזה לקבלן רפאל פרץ  אישור* 

 
פיתוח ומבנים  –: הוחלט ברוב קולות לאשר את הגדלת החוזה לקבלן רפאל פרץ החלטה

 יבילים בנווה.


