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 הודעת ראש המועצה – מידע. 1

 

 היינו בוועדת הכספים, אני חושב שועדת,אני רוצה להגיד, היום  –א'    :גדי ירקונימר 

 

 אפשר לברך את חזרתו של מאיר לשולחן.      דוברת:

 

 פה עוד?  לא היית   מר גדי ירקוני:

 

 הוא היה.     דוברת:

 

מי שרוצה שיברך. הוא היה בהנהלה, אז א', אנחנו מברכים את מאיר,    מר גדי ירקוני:

אותו מרץ. אז מאיר, הרבה דירות. תסתכלו איך הוא חזר, כבר אי אפשר לזכור שהוא לא היה פה. 

וא ימות. היום היה בוועדת הוא אוכל רק סלט עכשיו, זהו. אולי התפריט החדש, אני יודע? מזה ה

הכספים את הנושא שעברנו, צלחנו אותו בהצלחה. גם היו חברי כנסת חדשים ומזל שהיה לנו, 

בינתיים יושב הראש נשאר, אני חייב להבין שלנו הוא מאוד מאוד עוזר, ומבין את הצרכים של 

 הדרום, גפני.  

 

 הוא יישאר גם בקדנציה הבאה.     דובר:

 

אנחנו מעריכים שכן. היה גם נחמד לראות שם את אלון, אלון שוסטר    :מר גדי ירקוני

היה שם בתור חבר כנסת, הרב רפי שהוא חבר כנסת מהמועצה, אנחנו צריכים לראות עוד אם הוא 

יהפוך להיות שר או לא, ואז נעשה לו פה איזו קבלת פנים חגיגית. לפי דעתי, תקנו אותי, זה חבר 

לא, השני מהמועצה, אבל יהיה השר הראשון מהמועצה? או שהיה כבר  הכנסת הראשון מהמועצה?

שר פעם? אז יהיה לנו שר ראשון. אני יכול להגיד גם מילים טובות, שבינתיים הוא ממש אכפת לו 
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מהאזור ועוזר, אבל היום בוועדת הכספים, עלתה הסוגיה, גם של יומיים של המלחמה, ועל היום 

טה ובעצם, פיקוד העורף החזיר את האנשים לעבודה והיה שם השני שאנחנו קיבלנו את ההחל

קונצנזוס על זה שהם צריכים לשלם את יום העבודה הזה, ואושר את היומיים האלה לשלם לכולם. 

וגם מה שהיה פחות ברור בפעם שעברה, גם למועצות אישרו, הולכים לעשות בכלל היה שם, גם 

שלא יהיו יותר בעיות ונוכל לשלם לכולם. וגם האריכו  מההסתדרות וגם עם זה, הסדר לכל העובדים,

לתיירנים, לחקלאות,   , על אף שרצו רק לחודשיים בהתחלה, את התקנות שהיו מקודם31.12 -עד ה

. הן נגמרו, דרך 31.12-ולדבורנים ובעצם גם לנו, לכל אירוע שלא יהיה פה, שהאריכו את התקנות עד ל

 מעריך שתוך שבוע התקנות האלה יכנסו לפועל.אגב, והאירוע הזה גם יכנס. אני 

בכל מקרה, אני הייתי ממליץ לכולם, גם אם התקנות עוד לא יצאו במדויק, לשלם, כשיגיע, יש הרבה 

 נכון? יש כמעט חודש עד המשכורת הבאה. זמן הפעם, 

 

 ישלמו על נזקים עקיפים?    גב' דנה אדמון:

 

נראה שכן. אם יהיה ויהיה צורך, תגישו. גם  עקיפים לחקלאות, בואו   מר גדי ירקוני:

 לחקלאות, זה הכול בטוב.  

 

 רק למגדלי דבורים.    גב' דנה אדמון:

 

לא, לא, גם לחקלאות זה טוב. אמרו שלדבורנים ולתיירנים, שזה גם    מר גדי ירקוני:

קבל שיפוי מופיע בתקנות היה גם לחקלאות. זה ליומיים האלה, לא, לעובדים זה לא קשור, אתה ת

עבור זה. זה בנושא הזה. כמובן שעברנו, ליאורה פה, אם את רוצה אני אתן לך אחרי זה, אין לנו 

כמעט זמן, אבל בהחלט הסבב האחרון, אני עובר נושא, הסבב האחרון שראינו עבר די קשה פה כמו 

 לכולם, במועצה גם. 

, מצד אחד, נטפל בזה, גם אני היום אנחנו רואים את ההשלכות שלו בבתי הספר ואנחנו נראה איך גם

כל המועצות ולשדרות, נושא העליתי דבר נוסף, שהוא הנושא של להגדיל את התקציב לחוסן, ל

תוספת לכל שנה. מקווה שזה ₪, החוסן. ואני מקווה שגם הדבר הזה ימצא, ביקשנו חמישה מיליון 
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 ימשיך ויעלה.

כור שגם באירוע הזה, אשקלון נכנסה מאוד חזק דבר נוסף ששלחנו, היום שלחנו או נשלח, צריך לז

לתמונה. זה עלה בנושא של הוועדה, צריכים לראות טוב, וגם היישובים האחרים, צריכים לראות טוב 

ששומרים, מצד אחד, על העוטף, מצד שני שנותנים את הביטחון גם ליישובים מאחורי העוטף. אנחנו 

י הכנסת, ולשר האוצר על הבקשה, עכשיו זה נראה לי נוציא מחר את המכתב בשלנו, עוד פעם, לחבר

שאני מעריך שיהיה תיקון, גם  יותר בשל, של התמיכה למי שיוכל לבנות את הממ"דים מעבר לשבע,

באשקלון, יהיה איזשהו תיקון.  לא יהיה כל השבע, שהכול היה על חשבון המדינה, אבל אני מקווה 

המדינה, חלק על חשבון התושבים. ותושבים שלא יכלו,  שנצליח לתת שחלק יהיה, לפחות, על חשבון

 יתנו להם ערבות מדינה, ואיזה שיעבוד כזה או אחר לבית, למתקשים מאוד.

אני מקווה שהממשלה תקבל את זה, עוד אין ממשלה, אני מקווה מאוד שהוא ייתן גם כן איזשהו 

מקווה שנצליח להעביר. עוד אז את הדבר הזה אני התחלה של פתרון. גם שר האוצר לא פראייר. 

פעם, זה לא יהיה מאה אחוז, אבל אם זה יצא, זו תהיה התקדמות. בנוסף לזה, אנחנו אחרי הסבב 

האחרון ראינו צרכים שאנחנו מאוד ראינו כמה זה חשוב ליישובים שיש מקומות לנוער ולילדים 

זה בכלל טוב, ומעבר לארבע, הצעירים יותר, לבוא ולהיות במקום מוגן. איפה שיש מקום בכלל מוגן, 

 גם איפה שיש ממ"ד צמוד.

הצלחנו להגיע עם האוגדה לקבל אישורים להיות במקומות כאלה, ראינו כמה חשיבות יש לזה, 

וראינו במקומות שאין בכלל מועדונים עם ממ"דים. עכשיו המועצה, אני ביקשתי גם מההנדסה, וגם 

כל היישובים ויראו בכל מקום, אם אין מקום כזה. מהאסטרטגיה, יחד עם החינוך, שיעשו סריקה ב

אנחנו נראה איפה המקום הנכון לבנות ממ"ד, נעשה לפחות בשלב הראשון תכנונים, על מנת שגם 

נבקש מהמדינה, וגם נבקש מתורמים ליישובים שאין להם, ובדרך אגב, בדרך כלל זה לא היישובים 

 לום שאנחנו עובדים על זה.לכולם כמעט יש, חוץ מלכרם ש 0-4 -, ב0-4-של ה

היישוב שהכי צריך ואין לו, מכיוון ששם לא מספיק ממ"ד, צריך את כל המבנה ממוגן, זה משהו 

מיוחד. אבל בשאר המקומות, מספיק שיש ממ"ד ואפשר להיות להם. אנחנו מקבלים אישורים וראינו 

להגיד, שיש להם איפה כמה זה עוזר לחברה הצעירה, לגנים, לתא באמת, מכיתה א' כמעט אפשר 

להיות, גם כשזה בחינוך בלתי פורמאלי, אנחנו מאוד מנסים לקדם את זה ביישובים שאין. אז אני 

 מקווה שהעבודה הזאת תיגמר במהרה, מכיוון שאנחנו רואים שזה מאוד מאוד חשוב. 



 אזורית אשכולמועצה 
 13.5.2019, שני מיום, מליאהישיבת 

 

 7 
 

 

 הפערים הם בעיקר בארבע שבע, שגבי, אני מניח    מר נועם גל:

 

 א, גם בשבע. ל   מר גדי ירקוני:

 

 גם בשבע?    מר נועם גל:

 

 כן.    מר גדי ירקוני:

 

 הפערים הכי גדולים הם בבנים החורגים.    מר נועם גל:

 

אני מעריך שאתה צודק. אבל אני לא רוצה, אמורה להיות לי עבודה    מר גדי ירקוני:

מסודר, שיעשו לי  כזאת תוך כמה ימים, ואז נראה באמת איפה וכמה. בגלל זה רציתי שזה יהיה

כמעט ואין בעיה, גם ב  0-4-עבודת מטה על הסיפור הזה ויביאו לי את זה. יש גם בשבעה, אמרתי, ה

ראיתי מקומות שיש איתם, היו איתם בעיות. אני רוצה, איפה שיש בעיות, שנאתר אותן, ולא נגיד  4-7

 שלא ידענו. ובטח שברחוקים יותר, ראינו את זה בבירור.

ני אומר שהמקומות האלה, הם בדרך כלל לילדים שיודעים לרוץ לבד לממד ברגע שיש, עוד פעם, א

ולא לקטנים יותר, שצריכים עזרה בלהיכנס, ושאז אין לנו אישור להפעיל את זה, וזה גם לא מספיק 

 שזה רק ממ"ד ולא מקום ממוגן לגמרי. 

 

 מבוגרים?  הילדים, בסדר שהם יכולים לרוץ, מה קורה עם  גב' סילביה גרין:

 

אין לנו תשובות טובות להכל.  –, חבר'ה, אני רוצה, א' אנחנו גם על זה   מר גדי ירקוני:

אבל גם על זה, ראינו את הפער הזה. גם פה, זה ליאור, פה, קיבלה משימה לעשות עבודת מטה בנושא 

מור את הזה, ולהראות, למצוא לנו את הפערים, איפה אנשים הכי מתקשים. ואנחנו, ברגע שנג

העבודה הזאת, אנחנו נראה איך מעלים את זה ליותר גבוה, בוועדת הרווחה, או בכנסת, בגלל שברור 
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שיש אנשים שהם נכים, אנשים מוגבלים, אנשים מבוגרים, שצריכים לראות איך עוזרים להם, והדבר 

 הזה אנחנו שמנו לנו לבדיקה.

. אבל אנחנו כן רוצים לראות שיהיה לנו, אני לא, עוד פעם, אני לא אומר שיש לנו פתרונות לכל

 בהחלט, מה צריך. 

 

אני מבקשת, גם כן, את האופציה לבדוק איך אפשר לעזור בתכנון,   גב' סילביה גרין:

מול המינהל, מול כל הבלגאן שעושים וסחבת. השאלה מה אפשר לעשות, מה המועצה יכולה לעזור 

 בקטע הזה? 

 

ריכים, אם כבר הולכים לתכנן, אז בטח שהמועצה יכולה אנחנו צ –א'    מר גדי ירקוני:

לעזור, אם מישהו מתכנן לבד. אבל במקומות, אני לא מעריך שלמקומות הספציפיים אנחנו נתכנן 

 בתים לבד, המועצה לא תתכנן בתים, בדרך כלל, 

 

 אפשר להגיד עוד משהו?    גב' שני הפטל:

 

 את התשובה.  כן, רק תני לי רגע לגמור   מר גדי ירקוני:

 

 אוקיי.    גב' שני הפטל:

 

ולמקומות הציבוריים, אמרתי, אנחנו נבדוק. אני לא רוצה פה, אנחנו    מר גדי ירקוני:

לא יודעים כמה זה עוד, יכול להיות שזה הרבה מאוד כסף, יכול להיות שזה מעט, לפי זה נחליט איזו 

המועצה כן יכולה לעזור, ובטח שמי שהולך רמת תכנון להגיע. ברור שאת אומרת, המינהל וזה, שם 

 דים. לעשות שם תכנון, אנחנו גם יודעים לקצר נהלים בנושא ממ"

 

 אני רוצה להגיד עוד לפני, לפנייך, את מרשה לי? בהמשך לסילביה?   :גב' אילנה בן דב
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 לך לא ניתן לדבר?    מר גדי ירקוני:

 

הממ"דים, זה נורא ואיום. אני יושבת תשמעו, זה נורא ואיום בלי   גב' אילנה בן דב:

ראש צח"י באורים. המקלטים, אני כבר לא מדברת על מה שסילביה דיברה, על המבוגרים שקשה 

להם. אבל יש מבוגרים שקל להם, הם צריכים לרדת המון מדרגות. מקלטים אני מדברת, שנבנו 

רא. ואין לנו, יש מקלט אחד, בשנות, אני חושבת אולי במלחמת העולם הראשונה. זה פשוט נורא, נו

 אני רוצה שגדי יקשיב. גדי.

  

 הקשבתי לך.    מר גדי ירקוני:

 

יש מקלט אחד שהוא עילי, כולם כמובן רוצים להיכנס, עם הילדים,   גב' אילנה בן דב:

עם התינוקות ולא תינוקות. המקלטים אצלנו היה מאוכלסים עד אפס מקום. יש מקלט שכבר 

פץ, ועוד לא התחילה לשפץ. כבר כמה חודשים טובים, הודיעו לי חגיגית שיש המועצה הבטיחה לש

תקציב. מה יעשו עם התקציב? יתחבאו מתחת לכסף? לא, אני צריכה שיבואו וישפצו את המקלט. זו 

שאלת חיים. המצב הוא נורא נורא נורא. אחרי שני הימים הנוראים האלה, הנוראים, כולם 

ה להגיד, ואני מברכת שהולכים לעשות איזשהו, עכשיו יעשו את בטראומה. זה מה שאני יכול

 הבדיקה, מצוין, אבל שגם יצא משהו.

המכתב שכתבתם לשר האוצר, לצערי, הוא לא מספיק נחוש, חתומות עליו כל המועצות האזוריות 

שבעוטף עזה, אם אני הייתי שר האוצר, הייתי קוראת ומדלגת. אני חושב שגם המועצה צריכה 

ף. אני דיברתי עם חבר הכנסת שמולי, אני התקשרתי לאבי דיכטר, לא מעניין אותי מאיזו לדחו

מפלגה הם, אני מתכננת לדבר עם ליברמן, לא אכפת לי. ממ"ד הם חייבים, זו שאלת חיים. אי אפשר 

  לחיות ככה. אי אפשר לחיות. גם באשקלון, נכון.

 

 זה גראדים. באזור שלנו זה לא פצמ"רים,   גב' סילביה גרין:

 

אני, אני גולשת רגע למקום אחר. כאילו, אמנם הממ"דים זה באמת    גב' שני הפטל:
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נושא מתסכל, גם בצאלים, אבל התחלת ודיברת על מערכות החינוך שפעלו, וכמה זה היה חשוב. אני 

 רק רוצה לחדד ולהגיד שחשוב שזה יהיה כל השנה.

יש לו מקום. ואני חושבת שהחינוך, זה אמנם נושא הדבר הכי חשוב וחוסן של קהילה, זה נוער ש

שאנחנו עסוקים בו, אבל לא רק בחירום, צריך לשים לב כמה הוא פועל, וכמה חשוב שיש מקום 

 לנוער. צריך להיות כל השנה.

מה שעובד בשגרה,  –אני, אם יש משפט אחד שבזמני, כשעבדתי במועצה, משפט אחד שתמיד עבד 

 עובד בחירום, גם לא עובד בשגרה. וצריך לקחת את זה בחשבון. עובד בחירום, ומה שלא 

 

אני לא הגבתי למייל שלך, שכתבת למליאה בקשר... אני חושב, רצוי   מר חנניה אווקרט:

מאוד שחברי מליאה שמעלים הצעה מסוימת, שיציעו גם איזשהו פתרון, כדי שאפשר יהיה להרים 

 אצבע פה.

המועצה עושה מול המוסדות היא מבורכת מאוד, אבל מאידך, בהקשר הזה, אני חושב שהעבודה ש

במשאבים שעומדים לרשות המועצה, אני לא בטוח במה שאני אומר כרגע, אבל אני חושב שיש 

משאבים שאפשר לחלק אותם אחרת. אני, במשתלה שלי, קיבלתי שבוע לפני הבלגאן שהיה עם 

במקרה הזה, המועצה יכולה לשים יד על כל הפצמ"רים האלה, מיגונית. לחזית המשתלה. אני חושב 

המיגוניות, או כל הדברים האלה שמגיעים למועצה, אני מניח שהיא יכולה לשים עליהם יד ולעשות 

 סדרי עדיפויות אחרים.

אני חושב שחוץ מהממ"ד שאני קיבלתי, אני מניח שבמפעלים אחרים, כאלה או אחרים, חולקו עוד 

אני מביא לכם ממ"ד, תכינו  –הי רשות. הגיע נהג לפני חודש ואמר ממ"דים. ולא פנו אליי מאיזוש

 מקום. 

היה יכול להגיע לשם, ליד בית של, עדיף מאשר, אני חושב שאם היו שואלים אותי, הממ"ד הזה 

 העובדים הייתי משבית אותם. 

 

 נכון, מחלקים בשכונות, נכון. משהו.   גב' אילנה בן דב:

 

יח שזה הגיע מתקציב של משרד החקלאות, או משהו דומה. אני מנ  מר חנניה אווקרט:
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אבל אני חושב, יכול להיות, אני לא בטוח, זה מה שאמרתי קודם, אם אתה יכול לשים יד ולכוון 

 ולעשות סדרי עדיפות, יכול להיות שזה יכול להועיל, בחלוקה בסדרי העדיפות הפנימיים שלנו. 

 

 המידע של גדי, המתנתי בסבלנות לסיכום    מר משה טל:

 

 לא סיימתי.    מר גדי ירקוני:

 

אבל בפתיחה, אני חושב שמשהו כאן לא מובן לי עם הזימון של    מר משה טל:

, אני קראתי בדיוק את 10.4 -ביקשתי ישיבה מחוץ למניין, ב 10.4 -המליאה הזאת. משום שאני ב

בי, אני הבנתי שיש את השליש, חברי מליאה תומכים  13התקנות ואת הכול. לאחר שראיתי שלפחות 

והייתה, הישיבה הזאת הייתה, אני אפילו שלחתי לבת שבע מכתב לקראת סוף החודש, שאני מבין 

פתאום קיבלנו זימון לישיבה  2.5-שסדר היום שלא נשלח, שהוא כולל את מה שאני ביקשתי. וב

 אחרת.

חברי כנסת,  30גם בכנסת קיים,  וק,אני חושב שזה לא צריך להיות כך, משום שיש, החוק אומר בדי

או משהו כזה, שמה התנאים לכינוס ישיבה שמשום מה, המנגנון לא מוכן לה. וכדי לעמוד בכל 

הפרטים, מה שחנניה גם אמר, מעבר למכתב שאני כתבתי לגדי גם צירפתי, צירפתי לכל חברי 

 המליאה את הפירוט של כל סעיף וסעיף, גם עם הצעה שלי לפתרון של זה.

אז כל שלושת הדברים, אני לא יודע אם לכולם יש את זה וכולם קראו את זה, אבל מי שקרא את זה, 

אני חושב שישנן שתי אפשרויות, או לדחות לכל סעיף וסעיף יש לי גם את הפירוט, וגם את ההצעה. 

אלה. לחודש, או לדון, לקרוא ולהגיע ישר להצבעה אולי, לשלושה הסעיפים ה 19-את הישיבה הזאת ל

או אני אהיה מוכן, אם זה לא תהיה, לא יהיה עוד פעם איזה מחטף, אז לתת שהות נוספת לכל חברי 

לחודש,  19 -המליאה לקרוא את הדברים האלה שאני כתבתי בפירוט, ולעשות את הישיבה הזאת ב

 שכבר קיבלנו התראה עליה. 

 

 אי מייל כזה מאוד...  ? קיבלנו איזה19 -אגב, אכן מתקיימת מליאה ב   מר אמיר פלג:
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ימי עבודה,  14משום שעל פי חוק זה היה צריך להיות עכשיו. כעבור    מר משה טל:

 אבל אני, בכל זאת, 

 

אני מודה לך שאתה מוכן, אני אומר עוד פעם, אני רוצה, בכל  –א'    מר גדי ירקוני:

 מקרה התכוונתי לתת קצת מידע, 

 

עוד לפני המידע שלך, חשוב לי, אני מקווה אתה שלחת. אבל אני,    מר משה טל:

 שאתה קראת מה שאני כתבתי. 

 

 כן.    מר גדי ירקוני:

 

לפני המידע, זה בסך הכול דברים מניסיון שלי, אני אומר לך, משום ש   מר משה טל:

שזה יחזק אותך, כשאתה בא מול ה... מניסיון של העבר. אבל אני חושב שכל המליאה צריכה 

ולא להיות נתונים לגחמות של פקיד במשרד התחבורה. פקיד זה גם שר, שאני פחות  להתגייס לכך,

מכיר אותו מאשר את העובדים שלו, וצריך גם לקחת בחשבון שיש ממשלה חדשה, יש גירעון גדול, מי 

יודע מי יהיו השרים, ואני חושב שאנחנו צריכים לדאוג לאינטרסים שלנו, לאור העובדה שנותרו, מה 

שאני חושב שאפשר להעזר בהם בשביל ₪, מיליון  50-60-עכשיו בכביש כרם שלום, נותרו כשעושים 

הדברים האלה, בשביל לפחות הסעיף הראשון. וכל זה צריך לעשות, אני ממליץ גם איך לעשות את 

 זה. 

 ין בסוף זנח את זה, ולכן נשאר חמש שנים עם הבעיות האלה.ם ילייין, חים ילזה עבד, בזמנו, עם חי

הוא פרסם בעיתונות, ברדיו, שהמליאה החליטה על בג"צ, ואני גם הייתי נוכח כשהוא אמר אבל כש

לבכירי המשטרה, היה כינוס, ובמשרד התחבורה, אז זה עבד מהר, והוא שבוע אחרי זה קיבל  את זה 

 ₪. את ההצהרה, התחייבות לתקציב של מאתיים מיליון 

 

ל את זה משום שהייתה תוכנית ממשלה, ולא אני חושב שהוא קיב   מר גדי ירקוני:

 בגלל דברים כאלה ואחרים. יכול להיות שאני טועה. 
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לא, זה היה, היה צירוף מקרים מאוד מאוד מוזר, והעובדה שאחר כך,    מר משה טל:

אז אולי זה כשפתאום גילינו אחרי חודשיים שהוועדה המקצועית החליטה לבטל את זה, את הבג"צ, 

זה נמשך חמש שנים, עד שקיבלנו את הקטע הזה של הכביש. אבל בינתיים, כל הנושא, הגורם לכך ש

זה לא עוזר שעכשיו, אני אסיים בזה אני לא אמשיך. בחבל שלנו יש עכשיו אוטוסטראדת עיר, ושיש 

 שם אפילו צומת מסודר, בניר יצחק, זה בדיוק מה שצריך.

דיע ועכשיו מחדש חוזרים על הבנות, שהבטיחו המשאיות, ואני מקבל את מה שהחמאס אומר, אני או

משאיות,  1600, בזמנו גם היו 1200משאיות. אז אי אפשר לחכות שיהיו כאן  1200להם שיסעו כאן 

ומעין הבשור, ומצומת גבולות שהוא נוראי, ואני חושב שאנחנו צריכים  ...עדיין למנוע את היציאה מ

 לחודש.  19-אם מקובל עליך וזה יהיה, לדחות את זה ל קצת להיות יותר אגרסיביים. אבל אני מוכן,

 

לחודש, אני מקבל.  19 -אני מקבל, אם חברי המליאה ירצו דיון ב   מר גדי ירקוני:

האמת שיש לי הרבה מה להגיד על הכביש, אני גם מחר בנת"י הייתי במשרד התחבורה, אני יכול וגם 

רץ שמה את זה בדרישות שלה, אני לא יודע עד אני אומר, מי שראה פרסום, גם המפלגה של הרב פ

 בכניסה לממשלה החדשה.₪ מיליון  180-איזה שלב זה יישאר, של ה

 –יש לנו היום נציגים שבהחלט דוחפים את הכביש הזה. אני חושב שגם מחר בישיבה צריך להבין, א' 

אני לא מהנדס אני רוצה באמת להגיד, חבר'ה, משהו שאנחנו צריכים לקחת ואני לוקח את זה, 

כבישים ואני לא מתכנן כבישים. אני ראש מועצה, וגם זה רק כשאתם מסכימים לי. כשאני הולך 

לישיבות, אני לא הולך לתכנן את הצומת ולהגיד איפה יהיה רמזור ואיפה תהיה כיכר. בשביל זה יש 

 מהנדסים שלמדו הרבה מאוד שנים.

ות, ומהירים, לחלק מהנושא. אני חושב שהדבר גם פה, אבל אני אומר להם שכן אני רוצה פתרונ

ואני לא יודע אם יהיה, זה הצומת פה,  1.9-נלחמים עליו, זה הצומת, שצריכים פתרון לשאנחנו עכשיו 

הראשית, של המועצה. ושפה הולכים להיכנס כל האוטובוסים בבוקר, ולנסוע אחרי הצהריים לבית 

 ספר. הצומת של פה, של הבית ספר. 

 

 גדי, מה קוראים,   ן פרידמן:מר ראוב
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רגע, אני אתן. וגם פה, יש בעיה בגלל שברגע שכבר רצו לעשות את    מר גדי ירקוני:

הצומת הזאת, אז יש בעיה לעשות את הצומת הזאת בלי הצמתים האחרים, שכל ההרחבה שהולכים 

ם לעשות יותר לעשות בכזאת צומת, מגיעה כמעט עד צומת מגן, וגם עד לקיבוץ מגן, ואז צריכי

נו לא יודעים למה, שאי אפשר לעשות במקום, אני מצומת אחת. יש פה הרבה התלבטויות, שאנח

חושב, דרך אגב, שהגישה הנכונה ושכל צומת תיקח הרבה זמן, הגישה הנכונה היא להמשיך ולהיאבק 

כים לעשות אנחנו צרי₪, מיליון  70, איזה 250 -על הכביש הזה. להמשיך, אם יש תקציב שנשאר מה

את זה בצומת הזאת, ולהמשיך כמה שאפשר קילומטרים, כי אפשר כמעט להגיע עד הצומת של 

 פסוחר, מניר יצחק בקטע הזה.

אני אומר לכם, לא יעשו דווקא את –אם אנחנו היום נלך ונגיד שאנחנו רוצים צמתים אחרים, א' 

ב', לא נקבל -שהם חושבים, והצמתים שאנחנו חושבים לעשות. יעשו את הצמתים, לפעמים איפה 

 בכלל את הכסף להמשך הכביש, זה מה שיסתיים.

עד מעון,  אני חושב שהדבר החשוב ביותר למועצה הזאת, שיבנו פה כביש ארבעה מסלולים לפחות

היום אנחנו  –אחרי זה נעשה את המלחמה הבאה ממעון. אי אפשר לעשות מלחמה כזאת ולהגיד 

ר לנו כדי להגיע עד שזה מה שחס₪, מיליון  180-צריכים להשיג את הרוצים את הכול, היום אנחנו 

צומת מעון, שזה הציר הכי לחוץ פה, גם מבחינת המשאיות, וגם מבחינת המכוניות שלנו. אחרי זה 

הכול פה במיליונים גדולים של מאות שצריכים להגיע ₪, מיליון  220נמשיך את הקרב של עוד איזה 

 עד צומת צה"ל, 

 

אתה יכול לתאר, גדי, רק איזה קרב? כאילו, מה נעשה כדי,    ר פלג:מר אמי

 מבחינתכם, מול הממשלה? 

 

 כן, א', אם לא אמרתי, א' אני חושב שחלק מהדברים, באמת,    מר גדי ירקוני:

 

 אם דוחים, אז נעשה דיון מסודר ולא זה.     גב' דנה אדמון:

 



 אזורית אשכולמועצה 
 13.5.2019, שני מיום, מליאהישיבת 

 

 15 
 

 ליאה חושבת, אחרי סקירה שלי, אין לי בעיה, השאלה אם המ   מר גדי ירקוני:

 

סליחה, סליחה, זה לא המליאה מחליטה, זה על פי חוק צריך לקיים    מר משה טל:

 את הישיבה הזאת. 

 

זה בדיוק מה שאני רוצה לשאול. אני מעוניינת לשאול, אני לדעתי    גב' דנה אדמון:

נהלים, מה שאמר משה, זה אני מראש מסכים לדחות. האם מבחינת ה –משה עדין מדי כשהוא אומר 

 אמיתי ונכון? אם יש שליש חייבים? אז מה הסיבה שאף אחד לא התייחס? 

 

 יש היגיון בנושא של מליאה שלא מן המניין,   מר מורדי ביטון:

 

 מה הסיבה שאף אחד לא התייחס לדברים שלו לאורך,    גב' דנה אדמון:

 

 החברים, אם יש רוב מסוים.  יש אפשרות להזמין אותה על ידי  מר מורדי ביטון:

 

אני רוצה להבין, אם כל התנאים הבשילו, למה נשלח סדר יום אחר    גב' דנה אדמון:

 לישיבה הזאת? 

 

חוק ואני לא, אם זה יש חוק,  –אני לא יודע אם זה חוק  –תראו, א'    מר גדי ירקוני:

 צריך לעמוד בו. 

 

 ת זה, נראה לי שהיה ראוי לבדוק א   גב' דנה אדמון:

 

רגע, אני בתור ראש מועצה לא הולך לבדוק בדיוק את החוקים, או על    מר גדי ירקוני:

מה אנחנו כן צריכים לעמוד בחוקים. אני אומר לכם עוד פעם, אם המליאה, ואם יש חוק שחייבים 

ו לעשות, אני מבקש ומשה מסכים, אני אומר לך, יש לנו מספיק דברים דחופים היום, וגם ככה דחינ
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 דברים מהיום, יהיה גם לישיבה הבאה.

הנושא של הכביש, אני לא, משה אני אומר לך את זה בהרבה ידידות, אין שום דבר חדש, ממה שהיו 

שני דיונים ממה שאני פה הייתי והמליאה אחרי זה החליטה שהיא לא רוצה יותר  –לנו שלושה 

 .232דיונים על 

  . אני, 232רוצים עוד דיונים, נעשה עוד דיונים על  יש היום מליאה חדשה, שחלקם לא היו, ואם

 

, אני אומר לכם, זה דיון על הצמתים, ועל הצומת 232זה לא דיון על    מר משה טל:

 של אבשלום, שזה דרך אגב, 

 

 אבל זה, דרך אגב, נתתי לך, אני אומר, צומת אבשלום,    מר גדי ירקוני:

 

 י מדבר על צומת אבשלום אה, לא, לא, צומת אבשלום, אנ   מר משה טל:

 

 בונים אותה, הולכים לעשות אותה.    מר גדי ירקוני:

 

יבנו אותה. אבל מיגוניות למשל, אם תהיה הסלמה ובעוד שבוע לא    מר משה טל:

יהיה להם כסף, אז כל הטרמפיסטים שמחכים לשלומית ולנווה אשכול ולנווה, הם עומדים שם על 

ין להם מקום אחר לעמוד שם, אין מקום אחר. עשו שם תחנת אוטובוס, הכביש בלי שום מיגונית. א

 19-וזה לא בא לדיון. ב 19-אבל לא מעבר לזה. אבל בואו נשאיר את זה, אני מוכן להשאיר את זה ל

לחודש, למרות שזה היה  19-צריכה להיות ישיבה, אם יש הסכמה על כך, אני מוכן לדחות את זה ל

אני אבקש גם שכל חברי העירייה יקראו לפחות את ההצעה שלי, עם צריך להיות עכשיו, ואז 

 הפתרונות שאני מציע. יבואו לי בעד, נגד, או משהו אחר. 

 

אני רוצה לדעת מה הסעיף על סדר היום ומה הייחוד. התפזרנו כבר    מר דני ברזילי:

 לארבעה דברים, אני מודה שאני מבולבל. 
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 שמופיע לך. סדר היום, מה   מר מורדי ביטון:

 

 כביש,    מר דני ברזילי:

 

לא, לא כביש, סדר היום מה שמופיע לך על השולחן. יש פה את   מר מורדי ביטון:

 232לחודש, והנושא של  19 -הבקשה, שלא התייחסנו אליה וצריך להתייחס אליה. אז היא תהיה ב

 יעלה לדיון. 

 

 , 232זה לא    מר משה טל:

 

 ? 232לא  מה זה  מר מורדי ביטון:

 

 קשור לזה, נכון, קשור לזה. זה שלושה סעיפים.    מר משה טל:

 

 בסדר, אפשר לחלק את זה.   מר מורדי ביטון:

 

 לחודש, זה יצא רק לפני יום העצמאות.  19-מורדי, הזימון ל :פודחרני ספיירגב' מרים 

 

 עוד לא יצא זימון.   מר מורדי ביטון:

 

 קראתי מייל. אבל  :פודחרני ספיירגב' מרים 

 

 לשריין את התאריך, זימון עוד לא יצא.   מר מורדי ביטון:

 

 , 13 -בסדר. זה כלום, היום אנחנו כבר ב :פודחרני ספיירגב' מרים 
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 נכון.   מר מורדי ביטון:

 

? אני לא יכולה לדחות, 19 -אפשר לדחות את זה בעוד יומיים, לא ב :פודחרני ספיירגב' מרים 

 . 232י הכביש אני מאוד חשוב ל

 

 לא, יש לנו בעיה של הלו"זים, אי אפשר לדחות. זה לא שאני רוצה,    מר גדי ירקוני:

 

תאריך לנסיעה שלי, אבל בגלל  לא, אני יכולתי לדחות, או לשנות :פודחרני ספיירגב' מרים 

ל את זה שהתאריך שקיבלתי זה לפני כמה ימים, אני כבר לא יכולה לעשות שום דבר. זה לא פייר לקב

 לפני שבוע. 

 

 זה לא פייר, אבל זה עומד בנהלים.    גב' דנה אדמון:

 

 אבל זה לא פייר לקבל לפני שבוע.  :פודחרני ספיירגב' מרים 

 

 ?19 -מסכמים שזה יעלה בישיבה ב   מר גדי ירקוני:

 )מדברים ביחד( 

 

ה. שנייה אחת, יש לנו עוד נושאים, יהיה גם הנושא הז 19-חבר'ה, ב   מר גדי ירקוני:

אנחנו, לפי דעתי, את התאריך אני לא רוצה עכשיו להתחייב ולזה, בגלל שהתאריך הזה, שבחרו אותו, 

 הסתכלו לנו ביומנים, וגם אנחנו, יש לנו פעמים שאנחנו לא יכולים להזיז, 

 

אז גדי, אני מבקשת, אם תן לי שלושים שניות להגיד משהו, בגלל  :פודחרני ספיירגב' מרים 

 . 19 -אני בחו"ל, לא אוכל להיות בש

 

 בסדר, רק שנייה, בסדר?   מר גדי ירקוני:
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 בסדר. רק תן לי.  :פודחרני ספיירגב' מרים 

 

 אני אתן לך.    מר גדי ירקוני:

 

 בסדר גמור.  :פודחרני ספיירגב' מרים 

 

 תהיה,  19 -הישיבה ב   מר גדי ירקוני:

 

 באיזה שעה?    גב' דנה אדמון:

 

 לחודש, נו מה?  19-רגיל אל תבלבלו, חבר'ה, ישיבה רגילה ב   די ירקוני:מר ג

 

  18:00 -ב   גב' דנה אדמון:

 

מה שטוב, שהיום הייתי בוועדת הכספים וראיתי שצועקים עליו יותר,    מר גדי ירקוני:

 אז אני רגוע. בדרך כלל הוא תופס שם, היום היו חברי כנסת חדשים והרבה אנשים, לא הצליח

 תהיה גם על ההצעה של משה.  19-להשתלט. חבר'ה, הישיבה ב

 

 סעיפים ראשונים. לפי חוק.    מר משה טל:

 

 בסדר.    מר גדי ירקוני:

 

 לא בסוף הדיון. זה יהיה בתחילת הדיון.    מר משה טל:

 

 אמרתי ראשון, יותר מזה? אחרי מידע,    מר גדי ירקוני:
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 נפלא.    מר משה טל:

 

 אחרי פרוטוקול, סליחה.    וני:מר גדי ירק

 

 אחרי פרוטוקול.    מר משה טל:

 

 אחרי פרוטוקול יהיה סעיף של משה. יש,    מר גדי ירקוני:

 

 זה שלושה סעיפים.    מר משה טל:

 

ואחרי זה יש עוד סעיפים שאנחנו נעלה אותם גם. אז זו תהיה ישיבה    מר גדי ירקוני:

 לא רק על זה, 

 

 לחודש, רשום,  19 -גדי, ב  מר אריק דניאל:

 

 יש ברעים, נכון.    מר גדי ירקוני:

 

 אתה ברעים.   מר אריק דניאל:

 

אני מקווה שזה  20:30נכון, אני יכול להיות לא אגיע בגלל זה, אבל עד    מר גדי ירקוני:

 יגמר. 

 

 הצחקת אותי.   מר אריק דניאל:

 

הקטע בין כרם שלום ניר יצחק, סופה ם על אני תושבת סופה. עובדי :פודחרני ספיירגב' מרים 
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לניר יצחק, פחד מוות כל יום לנהוג. היום בבוקר יצאתי מהבית בשש בבוקר, עם שמש מול העיניים, 

עם מיליון משאיות שעוד מעט יהיו עוד משאיות. אני, מה שמבקשת ממך, זה דבר אחד, אני לא יודעת 

נוראי. בקושי שני טרקטורים, ואיזה דסטר אחד עד כמה אתה יכול או לא, אבל קצב הבנייה הוא 

 שמסתובב שמה, זה קצב הבנייה של הכביש. גם עוד שנתיים הכביש הזה לא יהיה. 

מחוץ לזה, מכל הצמתים שאתה אמרת, שאני מאוד מסכימה איתך, אבל הקצב הוא נוראי, איטי. 

, ואמרו לי בפירוש, אנשים פעם, כשעבדתי במפעל הכימי באזור, הייתי בתוך התכנון של הכביש הזה

ניר יצחק, ובינתיים מתחילים את  –שמתכננים את הכביש, שקודם כל עושים את התכנון כרם שלום 

התכנון מניר יצחק לצוהר ואז מתחילים מצוהר לגבולות. זאת אומרת, שיכול להיות שאני לא אהיה 

 בחיים עד שיסיימו את זה.

ה צריכים לעשות, אפילו לצאת החוצה עם הפגנות, אני לא אני מבקשת, אני חושבת שזה מה שכולנו פ

יודעת מה הפתרון, אבל אני מוכנה לתרום מזמני ולעשות את זה. קצב הבניה של הכביש, הוא צריך 

 להיות אחר. 

 

מחר אנחנו בנת"י ואנחנו נדבר גם על זה, ונביא לישיבה הבאה, אני    מר גדי ירקוני:

  של הקטע שעובדים בו היום. מקווה, תאריכים יותר מדויקים,

 

 זה פחד שם.  :פודחרני ספיירגב' מרים 

 

 אגב, יש נהגים, לא רק משאיות, שנוהגים כמו פרחחים בכביש.    מר גדי ירקוני:

 

 נכון.  :פודחרני ספיירגב' מרים 

 

קילומטר על  100בקטע הזה שאת מדברת עליה, עברת מהירות של    מר גדי ירקוני:

 וא עבר חמש מכוניות. שני הקווים, ה

 

 יים את המידע, נעבור לסעיף השני. אוקיי, גדי ס  מר מורדי ביטון:
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 פרוטוקול מליאה. אישור. 2

 

אישור פרוטוקול המליאה. עברתם על הפרוטוקול, הפרוטוקול ארוך,   מר מורדי ביטון:

תה, חלק אנחנו צמצמנו אותו מהתמלול כמה שרק אפשר, ראיתי את המייל של דנה, שמבחינ

מהדברים החשובים לא נכנסו, חלק נכנסו, אני לא מתווכח. אבל תמיד תמיד תמיד לפרוטוקול 

המליאה מצורף תמליל הישיבה, והוא נמצא באתר. זאת אומרת, שניהם מפורסמים, לא מפורסם רק 

 הפרוטוקול. 

ז אנחנו אנחנו, כדי לשלוח את זה פחות או יותר למשרד הפנים בצורה מאורגנת, מסודרת, א

מצמצמים כמה שאפשר. אבל אני, מבחינתי אין לי בעיה שהתמליל יהיה הפרוטוקול, זה היינו הך. אז 

מבחינתי אפשר להשאיר את התמליל שיהיה הפרוטוקול, לסדר אותו לפי ההחלטות וזה בסדר. אבל 

אפילו לא אנחנו פשוט, מי שראה את הפרוטוקול האחרון, הוא היה עמוס עמוס, וזה לא שליש ממה ש

 רבע ממה שהתמליל שיחות, 

 

 שמונים אחוז.    גב' דנה אדמון:

 

מורדי, אבל הטיעון, אני חושב, הוא לא היה על העניין הזה, אלא    מר אמיר פלג:

בעניין שבתוך מה שבחרתם לשים בפרוטוקול המקוצר, סביר להניח שיותר אנשים שהתעניינו יחשפו, 

 היה שם חוסר איזון, 

 

ממש לא, אנחנו פשוט התעייפנו, באמת, מלצמצם את כל הפרוטוקול   ביטון:מר מורדי 

 הזה,

 

 יכול להיות שבשוגג.    גב' דנה אדמון:

 

מבחינתי אפשר לא לאשר את זה, ולאשר את התמליל ואני אפרסם   מר מורדי ביטון:
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 אותו. שניהם מפורסמים ביחד, אין בעיה. אז בסדר. 

 

 ם לא מאשרים תמליל, יש תמליל ויש דיון החלטות. אבל אף פע   מר גדי ירקוני:

 

גדי, אני מבקשת שנייה להיות קשובים להערה, כי היא ממש פשוטה,    גב' דנה אדמון:

 ואין צורך בזה. 

 

 נו? לא ראיתי,    מר גדי ירקוני:

 

ההערה שהצגנו היא שהדברים שנכללו בתוך הפרוטוקול, מייצגים    גב' דנה אדמון:

תר, את דבריה של בושמת ומעט מוועדת ביקורת. אני מניחה שזה נעשה מטעמים של רצון פחות או יו

לקצר, אין לי בכלל מחשבה שזה נעשה בזדון, בשביל להראות צד אחד של התמונה, ולכן הערנו 

 בצורה מאוד ברורה, שזה נראה מוטה.

צריך לקצר, אין לי שום אז או שאנחנו נקצר ונשנה את זה, או שנקבל את ההצעה של מורדי. ברור ש

 ספק. זה גם נכתב. 

 

עמודים, אי  150אין לי בעיה שהתמליל. אי אפשר לשבת, פשוט,   מר מורדי ביטון:

 אפשר בפרוטוקול כזה, 

 

 מתוך שמונת העמודים שזה, שישה מהם זה הדברים של בשמת.    גב' דנה אדמון:

 

יעה בהצבעה, בלי, גם בקצרה הגכן. אפשר היה להבין שרוח הדיון לא    מר יובל בר:

 אפשר היה להכניס את זה. 

 

אני חושב שאם אתם רוצים, אני גם צירפתי פה, הדיון המפורט נמצא   מר מורדי ביטון:

 בתמליל הישיבה, כתבתי את זה, ממש לפני ההחלטה, תסתכלו. אז אני, 
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 תקציר מנהלים צריך להיות תקציר מנהלים.    מר דודי אלון:

 

אני לא יכול יום עבודה להשקיע בזה. אפשר להחליט שרוצים את   ביטון:מר מורדי 

 הפרוטוקול כמו שהוא, זה בסדר. זה פשוט הפך להיות, 

 

הפרוטוקול הזה הוא בלתי אפשרי, הוא גם לא מאוזן, הוא גם ארוך    מר דני ברזילי:

וראלי, אבל חשוב מדי, אי אפשר לקרוא את זה. זה לא נסבל, מבחינתי. אבל משהו יותר פרוצד

בושמת תציג למליאה הבאה את תוכנית האכיפה  –למטה כתוב  16לדעתי, בהחלטה למטה, בעמוד 

 לקבלני האשפה. לא ראיתי את זה הפעם, אני לא יודע אם זה יהיה לפעם הבאה, 

 

יש תוכנית. חשבנו שהיום האסיפה, לחוצה מדי, היא הכינה. אנחנו    מר גדי ירקוני:

 לחודש, נראה לי שלא כדאי לכם ללכת הביתה.  19-עוד פעם, בנביא את זה, 

 

 התוכנית קיימת אבל.    מר דני ברזילי:

 

 כן.   מר מורדי ביטון:

 

 שלא תגיד אחרי זה ברעים שאני מגיע בתשע וחצי, נסביר להם למה.    מר גדי ירקוני:

 

 פשוט כאילו לא ממלאים אחרי הפרוטוקול.    מר דני ברזילי:

 

 לא, היא עשתה.    י ירקוני:מר גד

 

 יש, טוב.    מר דני ברזילי:
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דרך אגב, היא אמרה שתוך שלושים יום היא תהיה מוכנה, אנחנו לא   מר מורדי ביטון:

מוכנים, כי היום נושאים יותר בוערים, אנחנו לא היינו מוכנים להביא את זה לפה. היו נושאים, שאם 

מהלך המשלוח, כי יש דברים יותר חשובים שרוצים להכניס שמתם לב, בסדר היום השתנה פעמיים ב

את זה. אז מבחינתנו, היא הייתה מוכנה, אנחנו... אז חברים, אתם רוצים לאשר את תמליל השיחה, 

 להשאיר את זה? עביר אותו, לאשר אותו כפרוטוקול? או אני א

 

תמיד נמצא, הוא אחרי זה, כשירצו לבוא להיסטוריה, איפה, התמליל    מר גדי ירקוני:

 קיים. אבל כשבאים להיסטוריה לראות פרוטוקול, מה, יקבלו תמליל? זה הפרוטוקול? 

 

 אין מה לעשות.   מר מורדי ביטון:

 

אולי, ברשותכם, הפרוטוקול יהיה בלי הדיונים, אלא רק סעיפים   גב' כבי שקולניק:

רד הפנים, זה פרוטוקול שיש לו והחלטות, סעיפים והחלטות? כי אנחנו צריכים להעביר את זה למש

 תפוצה מאוד גדולה אחר כך. ומי שירצה לרדת לעומק הדברים, יעקוב אחרי התמליל. 

 

 זה היה דיון מאוד משמעותי.    גב' דנה אדמון:

 

 השאלה היא איך מנגישים לציבור את עיקרי הדברים.    מר דודי אלון:

 

 הוא מונגש.   מר מורדי ביטון:

 

 זה אובר מונגש.    מר דודי אלון:

 

דרך אגב, החוק אומר לא להנגיש את המתוקצר, אלא להגיש את   מר מורדי ביטון:

 המלא, הם חייבים לראות את המלא, בגלל זה יש את התמלילים. 
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אבל זה אני, אני אומרת לכם את האמת, אני לא יכולה לאשר פה,    גב' דנה אדמון:

 הוא לא משקף את המציאות. 

 

 אז מה שהיא מציעה זה רעיון טוב.    אלון:מר דודי 

 

יש לי הצעה, חבר'ה, רגע, רגע, יש לי הצעה לסדר חבר'ה, בגלל    מר גדי ירקוני:

שהתמליל הוא דבר חדש, אני מציע שמורדי יחד עם היועץ המשפטי, ועם המבקר של המועצה, אם 

ט לישיבה הבאה, של פרוטוקול הכי צריך אותו אני לא יודע, אולי רק מספיק יועץ משפטי, יביאו פורמ

 קצר שאפשר, עם סעיף והחלטה, אבל שיהיה מקובל על ידי עורך הדין שלנו, היועץ המשפטי. 

 

העניין הוא זה לא, המשפטי זה ההחלטה עצמה ומי בעד מי נגד. מה   מר מורדי ביטון:

 שהחברים רוצים, שחלק מהדברים שהם אומרים, 

 

ני אומר הפוך. תנו לי, אני הבנתי, אני רוצה שיהיה רשום רק לא, אז א   מר גדי ירקוני:

 סעיף, החלטה וכמה הצביעו. כל השאר יהיה בתמליל. 

 

איזה סעיפים היום? לא היו סעיפים, זה היה דיון, כל המשמעות של    גב' דנה אדמון:

 הדבר הזה, היא שהיה דיון איכותי. 

 

מק בדיון, שילך לתמליל, מפני שאחרת, אז תקשיבי, מי שרוצה להתע   מר גדי ירקוני:

כל אחד עושה את האובייקטיבי שלו, וזה מה שקרה פה, כנראה. אנחנו עשינו את האובייקטיבי שלנו. 

בעינייך המהות היא הפוכה, ומקובל עליי, אני לא רוצה בכלל לקיים על זה ויכוח ולדיונים האחרים. 

, אני גם את הפרוטוקול הזה, מבקש, אני מציע םבגלל זה אני חושב שבהחלט, בגלל שיש תמליל היו

 שהפרוטוקול יהיה רק הסעיף וההחלטות, גם אם לא מאשרים את הפרוטוקול. 

 

 אז זה פחות מדף יצא.    גב' דנה אדמון:
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 מה?    מר גדי ירקוני:

 

 אני אומרת, זה יצא לנו פחות מדף.    גב' דנה אדמון:

 

 המידע, יש לו תמליל מאושר. ומי שירצה את כל    מר גדי ירקוני:

 

 אפשר להגיד את עיקרי הדברים.   גב' כבי שקולניק:

 

 לא, לא, עיקרי הדברים,   מר מורדי ביטון:

 

תמצית ודיון. אנחנו נביא לישיבה הבאה גם את הפרוטוקול הזה, וגם    מר גדי ירקוני:

 איך זה הולך להיות. אנחנו לא נאשר את הפרוטוקול.

 

גדי, בוא נסכם שבשנה הבאה, מתישהו, עוד כמה חודשים, נעביר את    מר דודי אלון:

 זה גם מצולם ואז יהיה לזה גם וידאו. 

 

 מצוין. יפעת פה, היא שומעת, לי אין שום התנגדות.    מר גדי ירקוני:

 

 היא כבר מתורגלת, היא עשתה כנס שלם מצולם.   גב' דנה אדמון:

 

 ה. חבר'ה, אכלתם היום, מה קרה? יש עוד דף מלא. בואו נחשוב על ז   מר גדי ירקוני:

 

 זה נושא והחלטה, אין סיפורים.   מר חנניה אווקרט:

 

אז אני אומר לכם, תסתכלו באתרים של רשויות אחרות, התמליל   מר מורדי ביטון:
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 הוא הפרוטוקול. 

 

 מעולה.    גב' דנה אדמון:

 

 טוקול, תסתכלו. המון רשויות. התמליל הוא הפרו  מר מורדי ביטון:

 

 באתר של המועצה אפשר לקרוא את התמליל?   מר חנניה אווקרט:

 

 פרוטוקול זה תמליל.   מר מורדי ביטון:

 

 תלוי כמה מדברים באותו תמליל.   מר חנניה אווקרט:

 

 חבל על הזמן, ברוב הרשויות התמליל הוא הפרוטוקול.   מר מורדי ביטון:

 

 להתחיל בסדר היום?  סגרנו? אפשר   מר גדי ירקוני:

 

 על הפרוטוקול? לא, דוחים את זה לשבוע הבא.    גב' דנה אדמון:

 

  אישור תבר"ים.. 5

 

 לך לתב"רים.    מר גדי ירקוני:

 

, מי שרוצה 20נעשה את התב"רים, הם לא מורכבים. אנחנו בעמוד   גב' כבי שקולניק:

החינוך. אנחנו מגדילים תב"ר קיים  נגישות ראייה, תקציב של משרד 685לעקוב בחוברת. תב"ר 

? תודה. 685בשביל לא, שאנחנו התחלנו את העבודה לפני אישור כבר, כי זה נגישות. מי בעד תב"ר 

 נגד? נמנעים? 
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 איפה זה נגישות ראיה?    גב' דנה אדמון:

 

 . 20עמוד   גב' כבי שקולניק:

 

 בבית ספר?    גב' דנה אדמון:

 

חד מבתי הספר, או אחד הגנים. כתוב בהרשאה, נגישות פיסית, זה בא  גב' כבי שקולניק:

 בית התרבות אורים. גן באורים.

 

 נגישות ראייה  – 685: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

יחידות, זה השתתפות היישוב  34-, בני נצרים, תשתיות ל593תב"ר   גב' כבי שקולניק:

 את ידו, נגד, נמנעים? תודה. והשתתפות משרד השיכון, מי בעד? ירים

 

 יחידות  34 -תשתיות ל –בני נצרים  – 593: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 

אבשלום, שיקום גדר ביטחון, זה משרד הביטחון  – 1163תב"ר   גב' כבי שקולניק:

 מממנים, מי בעד? תודה, נגד נמנעים?

 

 גדר ביטחון באבשלום שיקום  – 1163: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 

, גם חלק 17כיסופים, תשתיות ליחידה אחת מתוך  1072תב"ר   גב' כבי שקולניק:
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 ? נגד? נמנעים? תודה. ברוב קולות. פה אחד.1072היישוב, חלק משרד השיכון, מי בעד תב"ר 

 

  17כיסופים, תשתיות ליחידה אחת מתוך  – 1072: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 

כרם שלום, גם כן שוב תשתיות, משרד השיכון והיישוב,  – 1159תב"ר   ' כבי שקולניק:גב

 ? תודה, נגד? נמנעים? פה אחד.1159מי בעד תב"ר 

 

 תשתיות  -כרם שלום  – 1159: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 

? 6011כיסופים, תשתיות, אותו הדבר. מי בעד תב"ר  – 1160תב"ר   גב' כבי שקולניק:

 תודה, נגד? נמנעים? תודה רבה. 

 

 תשתיות  -כיסופים  – 1160: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 

הוא טיפה מורכב, כי קיבלנו הרשאה חדשה מאיכות  – 607תב"ר   גב' כבי שקולניק:

הסביבה, שמחקה לנו, כאילו, מחקה חלק מההרשאה הקודמת, ההרשאה הקודמת לא הסתיימה. אז 

את הסכום של ההרשאה הקודמת, כאילו ביטלה אותה, ונתנה את הכסף בהרשאה  היא לקחה

החדשה. אז זה קצת מורכב פה. אתם רואים? יש הקטנה, יש הגדלה, כי בשביל להתאים להרשאות 

, לפי הרשאות של 4-7, ותב"ר אחד זה 0-4שלהם. אנחנו חילקנו את זה לשני תב"רים, תב"ר אחד זה 

? תודה, נגד? נמנעים? אני לא אמרתי, אבל כל 607אז מי בעד השינוי בתב"ר  המשרד לאיכות הסביבה.

  התקבל. 607ההחלפת אסבסטים יש השתתפות היישובים גם, לפי אחוזים מסוימים. אז 

 



 אזורית אשכולמועצה 
 13.5.2019, שני מיום, מליאהישיבת 

 

 31 
 

על פי הרשאות המשרד לאיכות   - 607: הוחלט פה אחד לאשר את הקטנת והגדלת תב"ר החלטה

 הסביבה

 

 

ביישובים, מי בעד? נגד? נמנעים? תודה  7-4 -, החלפת ב1101תב"ר   גב' כבי שקולניק:

 רבה. 

 

, והם מרגישים עוד פעם, גם 7-הגיעה אליי גם פניה מתושבים מעבר ל   מר אמיר פלג:

על הנושא של האסבסט, שהם מול שוקת שבורה והאם המועצה חושבת לתת פה איזה פתח, איזה 

 ה. אם זה אפשרות, אני לא יודע, איזון, איזה עזרה לתושבים מעבר לשבע בהחלפ

 

יש אפשרות. אפשרויות תמיד יש, למועצה יש תקציבים, והיא יכולה   גב' כבי שקולניק:

מיליון,  15לחלק אותם לפי החלטות של המליאה. אין תקציבים כל כך גדולים, אם אתה שם לב זה 

 מיליון,  13זה 

 

 כן, אם למקרים נקודתיים אולי.    מר אמיר פלג:

 

אין לנו סכומים מהסוג הזה. מקרים נקודתיים, אז אפשר לנצל   גב' כבי שקולניק:

לא, תקציב, קול קורא של המשרד תקציב משרד הפנים פעם, או תקציב מפעל הפיס פעם אחרת, אבל 

לאיכות הסביבה יש להם לפעמים קולות קוראים שמתאימים. אבל אני לא חושבת שאנחנו יכולים 

 מקרה הזה. להתחייב נקודתית ב

אני חושבת, פה גם הייתה בקשה, היום היא איננה פה, אבל יהודית, נכון? היא ביקשה דיון מעבר 

לכביש שאתה ביקשת, היא ביקשה דיון על כל היישובים שמעבר לשבע, יש לנו תשעה יישובים כאלה, 

סכומים  0-7-ל איך המועצה יוצרת איזשהו איזון? אבל אי אפשר פה ליצור איזונים, המדינה נותנת

 מאוד מאוד גבוהים. 
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 מתי יהיה הדיון הזה?    מר אמיר פלג:

 

 זה היה במליאה, זה עלה במליאה האחרונה, זה יעלה באחד ה,   גב' כבי שקולניק:

 

 לא, הדיון הזה צריך להכין אותו קודם,    מר גדי ירקוני:

 

 להכין אותו,   גב' כבי שקולניק:

 

במושב מעבר לשבע נמצא בבעיית אסבסט קשה  כאשר תושב   מר אמיר פלג:

שנמצאת בחצר שלו, וזה עולה, כמו שאנחנו רואים פה, עלויות מאוד מאוד גבוהות, וזה נזק בריאותי 

 גם מאוד מאוד חמור. האם יש, 

 

 אין.    מר גדי ירקוני:

 

 למועצה, איזושהי ראייה איך לעזור לתושבים האלה?    מר אמיר פלג:

 

 אין, אין בינתיים.    י:מר גדי ירקונ

 

 בשלב הזה אין.   גב' כבי שקולניק:

 

 אין.    מר גדי ירקוני:

 

זה לא קיים בזה. תראה, אני יכולה להגיד שבזמנו, כשהיו לנו תקציבי   גב' כבי שקולניק:

לכל יישוב, שיעשה עם זה ₪ אלף  950פיתוח מאוד מאוד גדולים, אז נתנו לתשעת היישובים האלה, 

 א מבין ורוצה, מתוך התב"ר הגדול שהיה. מה שהו
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שנתיים האחרונות,  –אין לנו כבר כאלה, או שבוא נגיד ככה, יש לנו כאלה, אבל אנחנו בשנה 

השתמשנו בכל הכסף הזה לטובת בתי הספר, כי שמה ההוצאה המאוד מאוד כבדה שלנו, בשלב הזה, 

 בתי הספר, מרכז אמנויות. 

 

 מענקים כאלה גדולים כמו שקיבלו אז, אז זה היה מענק, זה גם לא    מר גדי ירקוני:

 

מיליון,  13וזה לא מענקים כל כך גדולים, אז היה לנו בשנה אחת   גב' כבי שקולניק:

 עכשיו זה חצי מזה בערך. 

 

 אוקיי.    מר אמיר פלג:

 

אז צריך לחשוב על זה, צריך לתת תשובות. הצרכים צריכים לעלות.   גב' כבי שקולניק:

הגיד שיש לנו תשובות? אני אומרת שלא, אבל צריך לדעת את הצרכים, שאם במקרה תהיה ל

 הזדמנות, אז נדע אותה. 

 

ומי שביקש את הדיון, אני חושב, דיון כזה, אני לא נגד, דרך אגב, אני    מר גדי ירקוני:

ד איתנו, מפני גם אמרתי שאני לא נגד דיון כזה, אבל מי שביקש אותו, צריך לבוא ולהכין אותו יח

שדיון כזה סתם להביא למליאה, בלי שעבר הכנה קודם למה בדיוק הכוונה בו, לא תהיה בו שום 

תוחלת. צריכים לראות, דיון כזה, איך מכינים, איך מביאים הנה, ואז אפשר אחרי זה גם לראות את 

פתוח סתם, לא  היכולות והמליאה בסוף תחליט מה שהיא רוצה. אבל דיון כזה אי אפשר להביא הנה

 יצא ממנו כלום. 

 

 מה להכין? את הפערים מעבר לשבע גם של האסבסט וגם,    מר דודי אלון:

 

לא, לא פערים, גם מה רוצים, גם למה. תראו, זה לא לבוא ולהגיד,    מר גדי ירקוני:

בואו נשלים את הפערים, בואו נשלים את הארנונה. סתם, תפסתי דוגמא ארנונה. אפשר להגיד 
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 בואו נשלם להם ארנונה, אתה יודע, זה סכומי עתק.  –בואו, יש כאלה שאומרים ש

 

 זה אסור לפי החוק.   גב' כבי שקולניק:

 

 לא משנה.    מר גדי ירקוני:

 

 בסדר,   גב' כבי שקולניק:

 

אז אנחנו עכשיו בתור אלה שצריכים להחליט מה משקיעים מהכסף    מר גדי ירקוני:

 מפני שבהחלט יש פערים. בהחלט. וכמה נותנים שם כן, 

 

אחרי היומיים האחרונים, באמת, של הסיבוב האחרון, גם בנפילה    מר דודי אלון:

באוהד, אני אומר, אני לא ישן טוב בלילה, לא נוח לי שבאותה מועצה, הם נוסעים לאותם בתי ספר, 

כמו שהצליחו גם בחלוציות באותן הסעות, באותו מקום, הפערים הם גדולים מדי. ואני חייב להגיד ש

 לייצר איזשהו נתיב עוקף לדבר הזה, 

 

 הם לא יצרו שום דבר. חוץ מהכרזה, אין להם שום הטבה.   גב' כבי שקולניק:

 

 חכי.    מר דודי אלון:

 

 בסדר.   גב' כבי שקולניק:

 

אבל לא, אני לא אומר את זה ,ההיפך, אני דווקא מאוד שמח על זה    מר דודי אלון:

י מאחל להם, אני חושב שזה מצוין ואנחנו גם צריכים לתמוך בזה בכל הכיוונים. דעתי לא נוחה ואנ

שכבר הרבה, יותר מדי שנים יש פערים, וזה גם יישובים שלא בהכרח הם חזקים יותר כלכלית. 

הם, דרך אגב, אנחנו משלמים את המחיר שלהם מסביב, גם בחינוך וגם  הפערים האלה מורגשים.
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מעבר לפן הבטחוני שלהם. אני מרגיש, אני יודע שעושים לא מעט  יש לזה משמעויות הרבה ברווחה,

ומנסים לעשות, ומפחדים גם לפגוע במרקם הזה של העוטף בכלל, עדיין דעתי לא נוחה עם זה, וצריך 

 לנסות לעשות יותר. 

 

ן פנימי, בין אני מצטרף, כמובן. גדי אנחנו התחלנו איזשהו תהליך קט  מר רותם בוקסבאום:

יישובים, בין כמה יישובים, ואין שום בעיה שננסה לרכז צרכים שנכונים לכולם, ונגיע לדיון ראשוני 

במועצה, בתנאי שזה בסוף עולה למליאה לדיון רציני ואמיתי. כל הצרכים של היישובים האלה 

ר למדינה, שנמצאים מחוץ למעגל ההטבות, מה הם צריכים, מה המועצה יכולה לעזור ומה קשו

 שנבוא באמת, 

 

 זה קודם כל המדינה, לדעתי המועצה היא רק צינור בסיפור הזה.    מר דודי אלון:

 

 יש כאלה שטוענים שהמועצה צריכה לשים מהכספים שלה.    מר גדי ירקוני:

 

אני אחדד מה שאני התכוונתי, אני התכוונתי, אנחנו המועצה, צריכה    מר דודי אלון:

 ול הממשלה. זה לא יכול לבוא מכלום. להתאמץ יותר מ

 

ונכנס  אז אני אומר שדווקא היה היום מן כושר כזה, עבדנו על זה שם,   מר גדי ירקוני:

הנושא של אשקלון. אבל עוד פעם, דרך אגב, כל הצעה שמגיעה הנה, יכולה להיות גם נגד עמדתי, אם 

 המליאה מחליטה, זה מה שיתבצע, חד וחלק.  

 

 כל מי שיושב כאן הוא לטובת המועצה, קודם כל.    מר משה טל:

 

לפעמים ראש המועצה צריך חיזוק של המליאה לדברים שהוא לא    מר גדי ירקוני:

 רוצה לקלקל יחסים. 
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בכל מקרה, גדי, אני לוקח על עצמי לנסות לרכז את הצרכים של   מר רותם בוקסבאום:

ן את החומר, בתנאי שזה עולה למליאה לדיון כולם, לבוא אליך עם כל הצרכים האלה, כדי שנכי

 רציני, מה שנקרא. ברשותכם. בסדר? נעבור אחד אחד, תודה. 

 

 מרכז מסחרי אבשלום. –מענה לשאילתה איתי ציפורי . 6

 

. איתי שואל מה מענה לשאילתא של איתי ציפורי – 6נעבור לסעיף   מר מורדי ביטון:

 גובה, 

 

אני קוטע אותך רגע, יושבים שם בחוץ אנשים מאוד מורדי, סליחה ש   מר נועם גל:

 מכובדים, אולי נכניס אותם ונסיים איתם, ואחרי זה, 

 

 זה בדיוק שתי דקות.   מר מורדי ביטון:

 

 שתי דקות פה הן מאוד ארוכות.    מר נועם גל:

 

זה לא דיון, אני עונה, נותן תשובה לשאילתה, זה לא דיון. השאלה,   מר מורדי ביטון:

לוש שאלות בעצם, איך נקבע גובה הארנונה, גם למסחר וגם לתעשייה. השאלה היא מתייחסת ש

אז גובה הארנונה, כמו שכולם מכירים, נקבע על פי צו המיסים של  לאזור התעשייה באבשלום.

הרשות, והוא אין לו משמעות, אם זה באזור המסחרי או לא באזור המסחרי, וככה הוא נקבע פה, על 

   אה, פעם בשנה וכמובן באישור משרד הפנים. ידי המלי

 

 כלומר, המליאה מאשרת כמה ארנונה תיגבה מאזור תעשייה.   מר איתי ציפורי:

 

 לא, ממבני תעשייה.   מר מורדי ביטון:
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 מבני תעשייה.   מר איתי ציפורי:

 

 זה לא אזורים.   מר מורדי ביטון:

 

 ברור.   מר איתי ציפורי:

 

זה שייך למבני תעשייה, מבני מסחר, שירות, שטח לא תפוס, כן תפוס,   מר מורדי ביטון:

 כל מיני, כל הקטגוריות. 

שאלה שנייה, איך נקבעת חלוקת השטחים שיצאו למכירה. השטחים שיצאו למכירה, בעצם, יצאו על 

ה , אז יש גם את התקנון, מי שירצה אני אשלח לו גם תקנון, אז כל חלוק98פי תב"ע שהוכנה בשנת 

 .98והקביעה איזה מהמגרשים הוא למסחר ותעשייה, נקבע בתקנון ואושר בדיון בשנת 

אז מנהלת אזור  –מה כולל התשלום שנקרא מנהלת אזור תעשייה  –שאלה שלישית ואחרונה 

התעשייה כרגע גובה עבור שמירה, שבעה ימים בשבוע אנחנו שומרים שם. רק כדי לסבר לכם את 

כבלי החשמל של שבועיים, גנבו לנו את כל  –אזור התעשייה, אחרי שבוע האוזן, איך שגמרנו את 

 התאורה, פשוט שלפו לנו אותם אחרי שגמרנו, ומאז שמנו שמירה שבעה ימים בשבוע.

המנהלת גובה שם על גינון ועל תחזוקה שוטפת של הפארק, וזה כמובן לא כולל את השירותים 

גם שמה, הסמכות של המנהלת לגבות, היא על פי התקנון שהמועצה נותנת, של פינוי שירותי אשפה. ו

. זהו. אם תרצה, יש לך, תקבל... זו שאילתה, אנחנו עונים. שאילתה הייתה צריכה 98שאושר בשנת 

 להיות שתי שאלות קצרות. 

 

 פעם הבאה אני אדע לשאול שאלות,   מר איתי ציפורי:

 

שתי שאלות. מקסימום שתי  לא, שלחתי לך מה זה שאילתה, זה  מר מורדי ביטון:

שאלות. אנחנו עונים עליהן, קיבלת את החומר. אין פה משהו שלא קיבלת עליו תשובה, קיבלת 

 תשובות ברורות. 
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 יש, אבל אתה לא רוצה שאני אשאל את זה.   מר איתי ציפורי:

 

 לא. תגיד מה לא קיבלת תשובה.   מר מורדי ביטון:

 

ן האם, בתוך השיחה הזאת, גם המנהלת וגם באופן אני רוצה להבי  מר איתי ציפורי:

כללי, סיפור העסקים הקטנים באשכול, והרצון של המועצה, אני מעריך, שקיים כדי לעודד אותם, 

איך הוא בא לידי ביטוי אם בסוף, מסביבנו, באזור התעשייה, לא נגבית מנהלת ופה כן נגבית מנהלת. 

ו איך כן תומכים בעסקים קטנים, בטח בחבל שלום, אם הארנונה היא בסוף אותה ארנונה, כאיל

סליחה, אני גר שם, זה בסך הכול די חור, להצליח בסיפור הזה. לעסקים קטנים שמנסים לשרוד 

 בסוף את העסק הזה. לא קל פה בשום צורה. אז מה, איך המועצה כן עושה את זה יותר? 

 

ה משהו אחר. לדיון אחר זו שאלה אחרת, איך המועצה תומכת, ז  מר מורדי ביטון:

 בכלל. אנחנו מדברים כרגע על המנהלת, יש לנו מנהלת אחת, אזור תעשייה אחד, בכל אשכול. 

 

 נכון לכרגע, לנכון להיום.   מר איתי ציפורי:

 

נכון, להיום, אני מדבר על היום לא מדבר על מה יהיה בעוד עשר   מר מורדי ביטון:

ויש הנהלת מנהלת ויש מנהל אזור תעשייה והוא עובד על פי  שנים. על מה שקורה היום, יש מנהלת

התקנון ועל פי הנהלים. הוא לא יכול לגבות, והוא לא יכול לקבל החלטה שהוא לא גובה ארנונה, כי 

 של הנהלים. איך תעודד עסקים? תעלה את זה כנושא למליאה.  זו החלטה

 

 אני אעלה.   מר איתי ציפורי:

 

 ה רבה. תוד  מר מורדי ביטון:

 

 הצגת פעילות נווה אשכול.. 7
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 נעבור לנווה אשכול, תכניסו את החברים.   מר מורדי ביטון:

 )מדברים ביחד( 

 

מי שלא מכיר אותי, שמי ענת, שלום לכולם, תודה שהזמנתם אותנו,   גב' ענת חקלאי:

תי את דינה אני מנהלת את העמותה למען הזקן באשכול, הבית שלנו בית נווה אשכול, ואני החלפ

לפני קצת יותר משנה, ונמצאים פה מתי בבלי, שהוא יושב ראש העמותה החדש שלנו, מוטי אור 

 שהוא גזבר העמותה החדש שלנו ואבי פרחי, יושב ראש העמותה היוצא שלנו.

אנחנו באנו היום כדי קצת, אני מניחה שרובכם מכירים את נווה אשכול, אבל אנחנו רוצים להציג 

 קודת ראותנו, ואת מה אנחנו עושים בנווה אשכול, ומה,  לכם אותו מנ

 

 ***הקרנת סרטון על נווה אשכול***

 )מחיאות כפיים( 

 

סיום של אוקיי. תודה מכולנו. לפני כמה חודשים, הוצגה פה מצגת מ  גב' ענת חקלאי:

 17%-תהליך אסטרטגי שהובילה המועצה בנושא הגיל השלישי במועצה. ומה שאתם רואים, ש

, הקבוצה 22%+ היא הגדולה ביותר במועצה ואחריה 60-, וקבוצת ה60תושבי המועצה הם מעל גיל מ

. אני חושבת 55מתושבי המועצה הם מעל גיל  22%של הזקנים זקנים, הגיל הרביעי מה שקוראים.  

 .60מתושבי המועצה הם מעל גיל  17%-שמה שמעניין אותנו לדיון הזה כרגע, זה ש

שלנו, יכולתם לראות בפרומו, העמותה שלנו, יש לה מוניטין רחב, בזכות הניהול  בקצרה על העמותה

וההתוויה המקצועית של דינה והצוות. יש לנו מוניטין מקצועי רחב, והיא ידועה כעמותה מקצועית 

ובעלת שירותים מצטיינים בתחום של הטיפול בזקנה והיא מהווה גאווה למועצה, בטיפול בזקנים 

 שלה. 

נו, ואנחנו ככה עובדים, היא הזרוע הביצועית של המועצה, והזרוע הביצועית של אגף הרווחה, ובעיני

להנגשת השירותים לוותיקים והזקנים באשכול, ואנחנו מעמיקים מאוד את העבודה שלנו עם 

 המועצה, וחשים שיש עבודה של מחויבות הדדית.
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וותיקים של המועצה האזורית. המטרה בגדול, אנחנו מספקים שירותים שונים, למאות מהתושבים ה

שלנו היא לאפשר לאדם להזדקן בבית שלו ובקהילה שלו, לשמר ולשפר את הרווחה ואת הבריאות 

שלו, ולשמור ולסייע בשיפור אופטימאלי של התפקוד שלו, ולמנוע ככל שאנחנו יכולים, את הירידה 

 התפקודית שלו. 

יש ולפתח שירותים על כל הרצף של ותיקי המועצה, רצף ולכן, המטרות שלנו, ככה בבולטים, זה להנג

הגילאים ורצף התפקודים, החל מהגמלאות הצעירה, ועד הגיל הרביעי וגם השירותים היום וגם 

בעתיד, מסופקים גם בנווה אשכול וגם בבית של הזקן. המטרה שלנו היא לספק ולפתח את 

שאנחנו יכולים, ולהיות גם חדשניים כל  השירותים האלה ולהגיש אותם ברמה המקצועית הכי טובה

 הזמן.

אנחנו מתפתחים, אנחנו היום ואנחנו גם מתפתחים כמרכז רב שירותי לזקן בקהילה. השירותים 

שאנחנו מגישים היום, ובראשם זה מרכז היום לזקן, שזה שירות טיפולי, שהוא כולל גם טיפול אישי 

של הזקנים שזקוקים לכך, שירותים חברתיים,  במובן של אפילו רחצה וטיפול בצרכים אינטימיים

 תרבות ופנאי, ברמה מאוד גבוהה, אנשים מגיעים אלינו בהסעות ומקבלים שתי ארוחות.

איש, כחמישים מתוכם אנשים סיעודיים, ואנשים  130-נכון ללפני כמה שבועות, נתנו שירות ל

אנשים  15-17לצהיימר, יש בין שסובלים ממחלות של זיכרון, כמו אנחנו קוראים לזה דימנציה, א

אצלנו היום במרכז, ויתר החברים הם אנשים שהם עצמאיים, או אנשים שהם בירידה תפקודית 

 כלשהי.

בבתים, השירות המרכזי השני שלנו, הוא קהילה תומכת, ובה אנחנו נותנים שירותים לאנשים 

הזדקן בבתיהם, תוך השירות ככה, שוב בבולטים, כולל בעצם הוא מאפשר לאנשים באשכול ל

איזושהי מעטפת של קשר עם אם בית, אם קהילה שמבקרת בצורה קבועה, חיבור ללחצן מצוקה, 

שירות רפואי פרטי ואמבולנס, תיקונים קלים, פעילות חברתית, ואנחנו לחלק מהאנשים גם מביאים 

 תרופות.

תים מאוד גדול לניצולי שואה, נפשות. יש לנו מגוון שירו 650-בתי אב, וכ 390-היום יש לנו מנויים כ

פרויקט הדגל שלנו הוא פרויקט 'אנחנו פה', שבוודאי חלק מכם נחשפתם, עבודה קבוצתית מאוד 

משמעותית, שהשיא שלה זה הפקה יחד עם בני הנוער. יש לנו מועדון חברתי, מועדון מופת לניצולי 

 .שואה, קפה אירופה. יש לנו מיזם של לימודים משותפים בבתי הספר
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אנחנו עוסקים בניצול זכויות לניצולי שואה, הרבה מאוד פעילויות קהילתיות, וטקס יום שואה 

 קהילתי מאוד מאוד מרגש. 

שירותים לאנשים עם דמנציה, השירות המרכזי שלנו, יש לנו אגף טיפולי ייעודי, אגף שהוא, הכניסה 

חה מלאה, אז יש לנו אחריות אליו והיציאה ממנו היא עם קודן, כי האנשים האלה צריכים להשג

מאוד כבדה כלפיהם. אנחנו נותנים שם טיפול והשגחה מלאים, כולל ליווי בהסעות שמגיעים אלינו 

 וחוזרים מאיתנו, ושביל השכל שראיתם את הפרס שקיבלנו עליו.

אנחנו עוסקים בנושא של קידום בריאות, ואחד השירותים המשמעותיים הוא חדר כושר, יש לנו 

מנויים בחדר הכושר, חדר הכושר גם משמש, כחלק מהפעילות של מרכז היום. אנחנו מגישים שירות 

שירותי התעמלות, חוגי התעמלות וספורט שמותאמים לגיל השלישי, וגם תוכניות אימון אישיות 

 בחדר הכושר, לאנשים בגיל השלישי.

פלוס מנויים,  300-שים כאיש, מתוכם נכון ללפני כמה חוד 630-, עברו אצלנו כ2018לאורך שנת 

 מנויים. 66ומהגיל השלישי ללא מרכז היום, שמשתמשים בחדר כושר ללא תשלום נוסף, 

שירות נוסף מאוד משמעותי שאנחנו נותנים, מועדון אשכולות, שהוא מועדון תרבות ופנאי לגיל 

מהשירות.  השלישי, והוא מבוסס על איזשהו הסדר של מנוי יישובי, שמאפשר לכל הקהילה ליהנות

הוא פועל בימים ראשון וחמישי אחרי הצהריים, מוציא טיולים. יש לנו שיתוף פעולה עם הסינמטק, 

 אנחנו נוסעים לסינמטק, הסינמטק בא אלינו.

אנחנו מפעילים סדרות שונות, גם סדרות ידע, גם מועדון זמר, כל מיני מכל מיני סוגים, ויש פה כמה 

 150-ל 60, פרינג', וכו', תלוי מה סוג האירוע, אבל אנחנו פוגשים בין דוגמאות, מדע, היסטוריה, ג'אז

 איש שמגיעים למפגשים האלה.

אחד מהדברים המשמעותיים שאנחנו עושים, זה אירועי עוגן קהילתיים שפתוחים לכל הקהילה, 

אחת לחודש קונצרט אירועים חברתיים לקהילה התומכת, אירועים לחגים ומועדים בסדר הפסח 

אנשים ותיקים מהאזור. ואירועים קהילתיים, אני לא  150בורי, שהיה לפני פסח, השתתפו הצי

 משתתפים.  200 -ל 120שיר זה איזשהו אירוע דגל שלנו, באירועים האלה בין ארחיב, אבל רקמת 

יחד עם המועצה, פיתחנו את מיזם שבתות התרבות, לפני שנה, אנחנו חוגגים החודש שנה למיזם. 

ש, שבת לפני הצהריים, אוכלוסיית היעד שלנו, שכיוונו אליה, היא הוותיקים והגמלאות אחת לחוד

 איש, שבאים בשבת בבוקר לצרוך שירות בנווה אשכול.  100-150הצעירה. גם פה, אנחנו פוגשים בין 
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חוגים ולימודי קתדרה בבוקר ואחר הצהריים, תחומי דעת, קידום בריאות ועוד ועוד, חוג מאוד 

אצלנו, שמשותף עם מרכז היום, למשל, זה חוג פסיפס וציור, שנכון להכנת המצגת, השתתפו מרכזי 

 משתתפים. 47בו 

יש לנו נופשים מונגשים, טיולי חו"ל שמותאמים לאנשים מבוגרים, שגם משתתפים בהם, טיולי 

עמותה. איש, טיולים בארץ אנחנו ממלאים אוטובוסים, וזה חלק שוטף מפעילות ה 25-30חו"ל, בין 

מתנדבים. באופן מעשי, יש הרבה מאוד מתנדבים שבאים אד  70מתנדבים שלנו, באופן רשמי, יש לנו 

בצבא. הם מפעילים חוגים, הם מלווים קשישים במרכז  הוק לפעילות כזו או אחרת, וגם מתנדבים

עריכת דין,  יום, הם יושבים פה לפניכם בניהול העמותה, נותנים שירותי ייעוץ שונים, גם שירות של

 שירות של ייעוץ ביטוח ועוד ועוד ועוד.

התחזוקה שלנו היא מבוססת מתנדבים, המפעל של קיבוץ מגן עושה לנו את עיקר העבודה. חשמלאי 

מיח"מ בא, נותן לנו שירותי התנדבות. הרבה מאוד ירקות שאנחנו מקבלים מהאזור ועוד משאבים 

 עותי ומרחיב את הלב.והעניין של ההתנדבות אצלנו מאוד מאוד משמ

אז מכיוון שאני חושבת שאין עוררין על חיוניות של נווה אשכול כשירות מאוד מאוד מרכזי בקהילה, 

 נפרוש פה מעט מהקשיים שאנחנו מתמודדים איתם. 

הקושי המרכזי שלנו הוא היעדר ההתאמה בין הצרכים שלנו, שגדלים, האוכלוסייה של אשכול 

שהעמותה מספקת, למציאות התקציבית של העמותה שהיא מאוד שמזדקנת, היקף השירותים 

 מורכבת והיא מאוד מאתגרת.

, בשל הרבה מאוד סיבות שהרבה מהן אינן תלויות בנו, כמו 2016-בשלוש השנים האחרונות, מ

הפסקה של כספים שהגיעו ממוסדות, הפסקה של תרומות ועוד כל מיני סיבות, לעמותה יש גירעון 

 ₪.שנים האחרונות הוא מגיע לכמיליון מצטבר שבשלוש ה

שבעצם אנחנו צריכים ₪, רק לסבר את האוזן, בשנה שעברה, עלות ההסעות שלנו עלתה כמיליון 

לשנה, והשנה אנחנו כבר רואים מהרבעון הראשון, שהעלות ₪ מותה, כמיליון להתמודד עם זה כע

 תגדל, וזה נובע מכך שמספיק שעוד שני קשישים מצטרפים לאיזשהו קו ואנחנו צריכים להוסיף קו.

שנה, אגף אחד קצת יותר צעיר, אבל המבנה הוא  22אנחנו פועלים במבנה ישן, חלקו, אגף אחד בן 

ושן, אין לנו תקציב לפחת, אין לנו תקציב לאחזקה השוטפת, שוב, כמו שאמרתי, ישן, הציוד שלו מי

 אנחנו מפעילים את כל התחזוקה על ידי מתנדבים, לא נוכל לעשות את זה לאורך זמן.
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לאורך השנים, השכר של עובדי העמותה הוא נמוך, והעומס על העובדים הוא מאוד מאוד גדול, ואין 

אמץ, בין היקף השכר, בין הדרישות מהעובד, לבין מה שאנחנו דורשים התאמה, אין הלימה בין המ

 מהעובד עצמו.

זה מאוד מורכב, זה מייצר אצלנו פער גדול בקושי בגיוס עובדים, אנחנו חווים היום תחלופה גבוהה, 

 וקשה לנו לבנות סגל מקצועי, נכון להיום, לטווח ארוך.

ת חשים איום מאוד משמעותי על היכולות שלנו, המחסור התקציבי הזה, הוא מתמשך ואנחנו באמ

לעמוד באתגרים שניצבים בפנינו. בהווה, אנחנו חווים ממש חוויה של הישרדות מאוד מורכבת, 

ואנחנו צריכים להתפתח ואנחנו צריכים לתת מענה לאוכלוסיה רחבה שתגדל, ואנחנו צריכים לעמוד 

מהעתיד, ואנחנו במגעים עם גדי ועם מאיר,  בפני אתגרים. המצב התקציבי, אנחנו מאוד מאוימים

  ואנחנו מנסים למצוא פתרונות לבעיית התקציב.

 

 רגע, סליחה, את לא רוצה להגיד משהו על המבנה החדש?    מר גדי ירקוני:

 

אנחנו עומדים לצאת להרחבה, הממומנת על ידי קרן הסיעוד, משרד   גב' ענת חקלאי:

 מטרים,  250יה של הרווחה ועוד משרדים וקרנות, לבנ

 

 המועצה גם.    מר גדי ירקוני:

 

מטרים  250המועצה גם, מאטצ'ינג של המועצה, עם יציאה לבניה של   גב' ענת חקלאי:

 ממוגנים, 

 

 ₪. מיליון  7   מר גדי ירקוני:

 

לאוכלוסיה עם בעיות זיכרון, לאנשים עם דמנציה. הדבר הזה יאפשר   גב' ענת חקלאי:

ום, לאפשר פעילות בתוך מרחב מוגן, מה שהיום אנחנו לא יכולים לעשות, כי לחלק לנו, במצבי חיר

מהאנשים האלה אין אפשרות לשנות מקום ואין אפשרות להיות במצב, לא יכולים להיות בתוך 



 אזורית אשכולמועצה 
 13.5.2019, שני מיום, מליאהישיבת 

 

 44 
 

מרחב מוגן קטן לאורך זמן. אז זה משהו שאנחנו עומדים לצאת לדרך. זה מאוד מאוד משמעותי, 

טרך לממן באופן שוטף. אז את הפעילות השוטפת אנחנו יכולים לממן אבל גם אותו אנחנו נצ

מהתקבולים של הביטוח הלאומי. אבל את כל הסיפור של ההסעות, וכל מה שנדרש מסביב, באזור 

 שלנו, המיוחד שלנו, הבעיה היא, שהצגתי קודם, היא תימשך. 

 

מאבי פרחי אני אגיד כמה מילים בקצרה, ואחר כך אני אבקש    מר מתי בבלי:

להוסיף. תראו, אני נכנסתי כיושב ראש העמותה לפני מספר חודשים. אני אומר את זה באחריות 

מלאה, אני הכרתי בחיי הרבה ארגונים עסקיים ואחרים, אני חושב שלא נתקלתי בארגון שהוא 

 ... שממוקד בנושא הזה.עם ממוקד, מקצועי, 

ה שנים, ואנחנו צריכים למצוא לה פתרון, של בעיית יש לנו בעיה, שהיא כנראה מלווה אותנו כבר כמ

תקציב. אבל מעבר לכל, אני לא באתי ליילל פה ולא להגיד... אנחנו בקשר עם גדי ועם מאיר, כי 

 אנחנו, אין פה חוכמות, צריכים עזרה משמעותית כדי לקיים את הפנינה הזאת, וזאת פנינה.

ווה אשכול, מעבר לניהול המקצועי שנעשה שם, זה אחד היתרונות הגדולים, ואני בזה אסיים, של נ

שזה מקום שמאגד בתוכו תוכניות רב גיליות. אני מזמין את כולכם להגיע לשם ולראות צעירים, 

ומבוגרים, וקשישים, ודמנטיים, וכאלה שבקושי הולכים, נמצאים תחת מבנה אחד. זה נכון, פעילות 

היא נעשית עם נשמה והיא נעשית עם מחויבות.  כזו עולה כסף, אבל היא נעשית ברמה מקצועית,

ולכן, בשורה התחתונה, כן, יש לי בקשה לראשי המועצה, להנהלת המועצה וכמובן למליאה, שאני 

חושב, אומרים שכל אחד היה צריך לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים, אז כל אחד מאיתנו, 

ככה אני מרגיש, לי מותר להגיד את זה, אני  צריך לראות את עצמו, שגם הוא פעם יהיה בגיל הזה.

 כבר על הסף.

ולכן, אנחנו צריכים את עזרתכם, כדי שהדבר הזה, שהושקע בו עשרים שנה של הרבה מאמץ, גם של 

המועצה, שלא יהיו אי הבנות, גבי שאומר להגיד כמה המועצה נותנת, זה נכון. אני חושב שהמועצה 

 ור לתת לעסק הזה ליפול.כל השנים נתנה גב ודחפה. היום אס

הדוגמא שהיא נתנה לגבי הסעות, והדוגמא שהיא נתנה לגבי העובדים, אנחנו משלמים שכר זעום, 

אלף קילומטר. עוד פעם, אני לא אומר את זה כדי שתזילו דמעות,  270אנחנו נוסעים במכוניות שהן 

 לנו לתמוך בה. אני חושב שיש פה פעילות שצריכים להתגאות בה, ואתם צריכים לעזור 
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 אני עכשיו אוסיף שלוש דקות, באנו לפה,    מר אבי פרחי:

 

 מי אתה? תציג את עצמך.    מר גדי ירקוני:

 

שנה יושב ראש העמותה, ועוד  13שמי אבי פרחי משדה ניצן, אני    מר אבי פרחי:

חן, יכול להיות ארבע שנים בהנהלה לפני. תראו, באנו לפה, כי אני חושב שמי שיושב פה סביב השול

 מועצה אזורית מגידו, שזה נווה אשכול. גאה על הפרויקט המדהים של

חבר'ה, אתם יודעים ושאלונים תעשו במועצות, זה הדבר שתמיד תושבי המועצה מצביעים עליו, 

כהדבר היפה ביותר, ואני חושב שחברי המליאה, למרות שהרבה התחלפו פה אני רואה, ויש הרבה 

 , אתם חלק מזה. כולנו חלק מהדבר הנפלא הזה.דור צעיר, חבר'ה

עכשיו, אני טוען שחברה נבחנת ביכולתה לטפל בזקניה, נכיה וצעיריה. ואני חושב שהזקנים שלנו, ולי 

אין פה הורים, הוריי נפטרו לצערי, אני בן קיבוץ הזורע, זה האנשים שהקימו את האזור הזה. וקרה 

ם, אנחנו עקב השקעות נפלאות שדני וילר הביא לנו, מכל מיני לנו דבר מדהים, בניגוד למקומות אחרי

תורמים מחו"ל, הקמנו פה בית שנחשב בארץ ליפה ביותר בטיפול בזקן, וכל שר שהיה פה, כל מנכ"ל 

 אומר את זה. וכולנו צריכים להיות גאים על זה, ובעיקר המועצה.

שים נהנים, ואנחנו מנגד מנהלים אבל קרה דבר מדהים, שעקב הדבר הנפלא הזה, אנשים באים, אנ

פה מערכת של צניעות שאין לה אח ורע במדינה. רבותיי, אין לזה אח ורע. אנחנו, אני אומר לכם 

אנחנו מתביישים בשכר שאנחנו משלמים לעובדים בנווה אשכול. תשוו את זה לכל רמת כהנהלה, 

הימה של תושבי המועצה, שכר ותראו מה קורה. אם לא היינו פה עם מערכת התנדבות כזאת מד

 מזמן נווה אשכול לא היה קיים.

חבר'ה, תבואו  –עכשיו, אני מודה שאנחנו שגינו. שגינו כי אמרו לנו ראשי מועצה, גם גדי וגם לפניו 

תגישו תקציב. ולא עשינו את זה, והיינו פה לפני כמה שנים, וסיכמנו שיבואו ולא באו אלינו. אבל לא 

 הוא לא מעניין, בואו נסתכל על העתיד.  חשוב מה שהיה על העבר,

מה שאנחנו בעצם אומרים, רבותיי, זה המפעל הכי, בלי לפגוע באף אחד, זה המפעל הכי יפה של 

מועצה אזורית אשכול. רבותיי, זה הזקנים שלנו, זה ההורים שלנו, זה האנשים שהקימו את האזור. 
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הדברים, אני לא אתחיל להרחיב, ענת הציגה  עכשיו, יש לנו פעילות מדהימה, שהיום היא לכל אורך

 חלק מזה. 

עכשיו, למה אנחנו באים בעצם לפה? כי המועצה היא האבא. אנחנו עושים כל מאמץ, ישב פה סגן 

ראש מועצה, אני לא אגיד את שמו, שכשאני אמרתי לו שאנחנו נאסוף תרומות מהאזור של מאתיים 

י זוכר. את הסגן אני לא רוצה להגיד, כי הוא זלזל, אמרתי וחיים ילין היה ראש מועצה אז, אנ₪, אלף 

 לו נשיג מאתיים אלף והוא זלזל, אמר 'אין לכם סיכוי'.

תרומות לעזור לנווה אשכול. כלומר, אנשים מבינים ₪ אלף  200אנחנו היום אוספים מאנשי האזור 

ועוד שירותים נקיים ועוד  ורואים את היופי. אבל, בגלל מה שאמרתי לכם, שעוד פעילות, ועוד מנקה,

חדר אוכל נקי, ועוד איזה אורח ומרצה, הגענו למצב שאנחנו פונים אליכם, אל האבא של העסק הזה, 

שזו המועצה, רבותיי, אנחנו צריכים את העזרה הזאת, כדי לקיים את הדבר. ואני אומר לכם, כיושב 

 ד של ראוותנות או משהו.שנה, אני מוכן לעמוד לכל חקירה, האם הוצאנו שקל אח 13ראש 

ירגע בחו"ל, אחרי צוק איתן באו אליי, לא ידעתי את זה, ואמרו לי שהצוות נוסע, הוא קיבל כסף לה

קנו כרטיסים. אני כיושב ראש אמרתי, חבר'ה, אתם לא נוסעים לחו"ל. הם קנו כבר את הכרטיסים. 

לא נעשה שום דבר ראוותני. וכל  אצלנו אין דבר כזה, אנחנו נמשיך להיות צנועים, אנחנו –אמרתי 

 חברי ההנהלה לא מקבלים שום אגורה. עד כדי כך שאנחנו אמרנו, תבואו עם מי עדן מהבית.

לכן, אני פונה לאבא שלנו, זה הפרויקט שלכם, יש פה הרבה חבר'ה צעירים, ואני אומר לכם, אסור 

ו בעצם קיבלנו בשנתיים לנו שהדבר הנפלא הזה, חס ושלום, ייפול. ואין לי ספק שמה שאנחנ

 על התקציב, גדי? משהו כזה?  30%האחרונות עזרה גדולה מגדי, של תוספת של בערך 

 

 לא, לא, פחות.    מר גדי ירקוני:

 

 מהתקציב שהם נתנו אני מתכוון, מול זה אני מדבר.    מר אבי פרחי:

 

 כן.   גב' ענת חקלאי:

 

זה שלנו, זה שלכם. אתם המובילים,  ואנחנו פונים אליכם, חבר'ה,   מר אבי פרחי:
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אנחנו הכלי שעושה את זה ביום יום . ואנחנו לא מבקשים הרבה כסף, אני חושב שחשוב לנו שתבינו 

את זה, תהיו איתנו, כי אם מחר הזקנים האלה יהיו בבתים זרוקים, אני חושב שזו תהיה התקלה 

הוא השליח, אנחנו פונים אליכם, בואו הכי גדולה של המועצה הזאת. וכל אחד מכם, הוא הבן אדם, 

 נציל את הדבר הזה, כדי שלא ניכנס לברוך. תודה. 

 

 אפשר להתחיל?    גב' דנה אדמון:

 

 אתם סיימתם? טוב. דנה.    מר גדי ירקוני:

 

קודם כל, אני כמובן רוצה לברך על כל הפעילות הזאת. אני באמת    גב' דנה אדמון:

 ומייחלת לרגע שאני אגיע לסף ליהנות גם מחלק מהדברים.  מתרשמת ממנה באופן יומיומי,

 

 לאט לאט.     דובר:

 

הוא יגיע, אתה אומר, גם אם אני לא ארצה. לי ברמה המבנית קצת    גב' דנה אדמון:

חסר מידע, מה, אני מבינה שלכל רשות, או לכל עירייה יש מחלקת רווחה, שאמור להיות בה איזשהו 

אים שנווה אשכול מטפלים. המערכת המבנית, התקציבית והארגונית, אין לי אגף שמטפל בטווח הגיל

ידע בו, אני לא יודעת אם לשאר חברי המליאה יש. האם זו עמותה שהיא עומדת בעצמה, בלי קשר 

לרווחה, האם המועצה מתקצבת באיזשהו אופן? מה התקציב? מה הדרישה? לא הוצג לנו עד כה, אז 

את המספרים ראיתי, אבל השאלה היא אם חלק מהתקציב  בעניין הזה. אם אפשר עוד טיפה מידע 

 של אגף הרווחה נכנס לעניין, 

 

 נענה, שאלה טובה .     מר גדי ירקוני:

 

כי זה נאמר פה כבר יותר מדי פעמים. לא  קודם כל, אני חייבת לתקן,  גב' ליאורה הלפרין:

 מחלקת רווחה, 
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 ברתיים, סליחה. האגף לשירותים ח   גב' דנה אדמון:

 

 האגף לשירותים חברתיים, זה לא עושה...   גב' ליאורה הלפרין:

 

 את צודקת.    גב' דנה אדמון:

 

 מתי, אתה רוצה לענות על זה?  גב' ענת חקלאי:

 

 לא, אני מציע שדינה תענה.    מר מתי בבלי:

 

 דינה, אולי אני אענה ואת תשלימי?   גב' ענת חקלאי:

 

 שה. בבק   דינה:גב' 

 

באופן ככה, יש לנו שני סוגי קטגוריות של פעילות. אחת, היא פעילות   גב' ענת חקלאי:

שהיא שירות שאנחנו מפעילים עבור שירותי הרווחה, כמו מרכז היום וקהילה תומכת, ומועדון מופת. 

יים. ואז המימון מגיע דרך משרד הרווחה, ישירות אלינו, או דרך צינור של המחלקה לשירותים חברת

עבור מרכז היום, בעצם, התקבולים שלנו הם ממשרד הרווחה וגמלאות הסיעוד של הביטוח הלאומי. 

 ודמי השתתפות של החברים. 

 

 כל מה שקשור לאגף לשירותים חברתיים,    גב' דנה אדמון:

 

 כן.   גב' ענת חקלאי:

 

ל ידי משרד ותים שנותנים עבור האגף, ממומנים ישירות עכל השיר   גב' דנה אדמון:
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 הרווחה. 

 

ממומנים באופן חלקי. משום שאחד, לזקן יש השתתפות. המועצה,   גב' ענת חקלאי:

, היא 25%בהסכם שלה מול משרד הרווחה, אל מול מרכז היום, אמורה להשתתף במאטצ'ינג של 

 40נותנת לנו בצורה אחרת. אבל קיים פער, משום שמשרד הרווחה לא לוקח בחשבון שהזקן נוסע 

זאת אומרת, יש פה פער מאוד ₪.  18שקל ליום, הוא לוקח בחשבון  400קילומטר, ועלות קו עולה 

 מאוד גדול, שמאפיין את המועצה האזורית שלנו.

תקבולים אחרים שיש לנו, אז אמרנו, השתתפות. יש לנו שירותים אחרים, שהם ממומנים על ידי 

אשכולות, הפעילות הזאת, היא ממומנת על  השתתפות עצמית. זאת אומרת, כל החוגים, הקתדרות,

 ידי השתתפות המשתתפים. 

 

 לא מסובסד.    גב' דנה אדמון:

 

הפעילות אמורה לאזן את עצמה. התקציב שאנחנו מקבלים   גב' ענת חקלאי:

שמועברים ₪ אלף  200ועוד ₪, אלף  545מהמועצה, הוא תקציב דרך ועדת התמיכות, הוא השנה היה 

עות, דרך מחלקת הרווחה מטעם המועצה. זה מהווה עשרה אחוזים מתקציב אלינו, עבור הס

הפעילות, מהמחזור שלנו, כאשר למועצה, בנוסף לזה, היא משתתפת במאטצ'ינג עבור מרכז היום, 

ומחלקת הרווחה, בעניין הזה, המחלקה לשירותים חברתיים פה, יש לה תקציב שהיא יכולה לנתב 

ילויות, אז עבור פעילויות וזה, אנחנו נהנים גם מתקציבים נוספים אותו לכל מיני פרויקטים ופע

 שירותים החברתיים ובעצם תקציבי משרד הרווחה. שמגיעים אלינו דרך ה

 

אני רוצה להגיד, בשביל להסביר את המבנה. העמותה היא עמותה   גב' כבי שקולניק:

תקציב. המועצה לא מתקצבת עצמאית, היא לא עמותה מעין עירונית, היא לא רשאית, זכאית, ל

אותה באופן ישיר. יש לה הכול בנפרד, גם המערכות של הביקורת והבקרה. אנחנו כמועצה, מעבירים 

 כספים, כמו שהסבירו פה, בכוח התמיכות, על פי החלטת ועדת התמיכות. 
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 איך זה עובד?    גב' דנה אדמון:

 

שלכם, ובטח למתנדבים.  אני מלא הערכה, הוקרה והערצה לעשייה   מר נועם גל:

כמה דברים, ראשית גדי, לי לא ברור המיפוי. העמותה הזאת היא נפלאה, אבל זה לא מכסה את כל 

 איש.  3000מתושבי המועצה, שבחישוב גס זה בסביבות  17%האנשים בגילאים, 

 

 אני תיכף אדבר על זה.    מר גדי ירקוני:

 

 יש עוד גופים,    מר נועם גל:

 

 אני אדבר על זה.    וני:מר גדי ירק

 

 יש עוד גופים מקבילים.    מר נועם גל:

 

 רשמתי לי.    מר גדי ירקוני:

 

בסדר, תשובות אני לא צריך, לא מצפה לתשובות עכשיו, אבל לי חסר    מר נועם גל:

את הניתוח של הפערים שלכם, ואחרי זה של כלל האוכלוסייה בגילים האלה, מה זה שוטף וצרכים 

 ם, כמו תיקונים, או שדרגו, או יישור קו לדברים האלה.מיוחדי

זה עניין תקציבי, כי בסופו של דבר, אנחנו יודעים, מעבר לאמפטיה, להצביע על תקציב, זה המנדט 

. כמובן שאנחנו נצטרך, אני מניח, לתת תשובה לכל אלה שיש לנו, הוא מושפע מאיך שדברים יוצגו

 את החלוקה הנכונה ביותר. זה בגדול.שעוסקים באוכלוסיות האלה, לעשות 

בקטן, יש לנו צומת אחת, פעם בשנה, כשבאים לדון על תקציב, שזו הזדמנות הפז להעלות דברים 

רלוונטיים, שאנחנו יכולים להשפיע על התקציב. עכשיו אנחנו יכולים, לבוא, ללחוץ, להגיד אוקיי. 

מתגייסים מבחוץ, זה מה על חשבון מה. אבל בדרך כלל כשאומרים מאיפה מגייסים כסף, לדברים ש

להגדיל אותו, אז יש צומת שדנים  זאת אומרת, זה לא דבר שהוא כרגע בבסיס התקציב. אם רוצים
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 על תקציב. 

 

 דודי.   מר מורדי ביטון:

 

באמת, אני תמיד מרגיש ככה מהצד, שהעוגן התרבותי ככה של    מר דודי אלון:

ות, כל הפעילות שיש, שזה נהדר. אולי בכלל צריך לחשוב איך המועצה, הוא נמצא שם, במחלקת תרב

 הקשר של התרבות בכלל של המועצה, מבחינת תקציבים וכדומה. 

אני גם, מה שחסר לי להבין, זה בעצם, ראיתי את המספרים של האנשים, ואני אומר, כל בן אדם זה 

לא הצלחתי להבין את המספרים. עולם וכל זקן או זקנה או קשיש, זה עולם בפני עצמו. אבל באמת, 

שאתם  17%-ביום ועוד כאלה בחוגים, נפח פעילות, באמת, של לא המון אנשים, מול ה 130ראיתי 

 מדברים ב... 

 

לא, זה המון אנשים. עוברים אצלנו מאות אנשים בשבוע. כן. הרבה   גב' ענת חקלאי:

 , 330 -אנשים, אחד הולך לחדר כושר, הוא ב

 

שמדברים על הגילים האלה, כמה אחוזים נמצאים, או  17%-מול ה   מר דודי אלון:

 נהנים מהשירותים של העמותה? זה מה שאנחנו מנסים להבין. 

 

ענת, למה את לא אומרת על הבדיקה הכלכלית, ששמה אנחנו נדע גם    מר גדי ירקוני:

 כמה אנשים עוברים. ספרי להם, שידעו. 

 

 דבר שני,    מר דודי אלון:

 

 לא הבנתי אותך, גדי.   ענת חקלאי:גב' 

 

דבר שני, מכיוון שזה באמת דיון סופר חשוב, ולא כל דבר הוא נמדד    מר דודי אלון:
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 ב... גדי, אתה מפריע. 

 

 טוב, סליחה.    מר גדי ירקוני:

 

אני אומר, מכיוון שיש פה באמת הרבה ערך שלאו דווקא קשור לכסף,    מר דודי אלון:

המקימים של האזור, ואני רואה את הדבר הזה כערך שלא חייב לבוא מול כסף.  הנושא, באמת, של

נדמה לי ששווה שתשלחו לנו בצורה מסודרת, את תקציב העמותה, איך הוא מחולק בדיוק, מאיפה 

 זה מגיע, מה חסר, איפה הפערים.

זה בשלוש שנים, אני מניח שעשיתם את תהליכי הייעול שאתם יכולים לעשות. עדיין, להגיע לגירעון כ

זה לא משהו שהוא פשוט, יש פה גם אחריות ציבורית, גם של ההנהלה וגם של מי שמנהל או מפעיל 

את העמותה. גם במיוחד שזו עמותה פרטית, כמו שאני מבין, ולא אין לה קשר, בעצם אני מבין 

 שהמועצה לא מחזיקה כלום באופן רשמי בתוך העמותה הזאת. 

 

 ופן רשמי לא, בפועל כן.בא   מר גדי ירקוני:

 

 בפועל כן. אולי צריך גם את זה להסדיר, כדי שיהיה,    מר דודי אלון:

 

 זה לא נכון, זה לא מדוק.    דינה:גב' 

 

אני רק שואל. אני אומר שהנושא מספיק חשוב ומספיק מורכב, כדי    מר דודי אלון:

ונות. גם להבין את החלק של שבאמת הוא יגיע לדיון מעבר להצגה של היום, כדי למצוא פתר

 ההשתתפות של האנשים, יכול להיות שגם שמה יש מה לעשות.

בדרך כלל, בתקציב, אני בא מעולם העסקים, עולם הכלכלה, גם בצד של ההוצאה, וגם הצד של 

זה התקציב, זה מה שחסר  –ההכנסה. זאת אומרת, העמותה צריכה להיות בשני כיוונים, ולא רק 

זה מה שיש לי צוא את האיזון באמצע. אני מוכן לבוא, להתנדב גם ולעזור בדבר הזה. וכאילו צריך למ

 לומר. 



 אזורית אשכולמועצה 
 13.5.2019, שני מיום, מליאהישיבת 

 

 53 
 

 

 מתי, בסדר?   מר גדי ירקוני:

 

אני רק במשפט אחד, תקציב העמותה הוא לא סודי. הוא, זו עמותה    מר מתי בבלי:

צה. יושבים באסיפה ציבורית, התקציב הזה הוא נדון ובהחלט הוא נתון גם לביקורת ומועבר גם למוע

 של המועצה גם יושבים נציגי ציבור, ומוזמנים גם נציגי המועצה.

דרך אגב, תמיד אפשר לשפר, תמיד אפשר לייעל, אני בכוונה אומר, אנחנו מסתכלים על התמונה 

הגדולה. ואני אשמח, דרך אגב, אם תתרום מזמנך לעזור. אבל הסיפור האמיתי הוא, שלא מדובר פה 

להזיז סכום ולא יותר, אלא ללמוד על הדרך שבה צריך לנהל את העסק. ופה, באמת, ₪ אלף  20על 

 צריך צמיחה הרבה יותר מאסיבית ממה שיש עד היום.

עכשיו, רוצים להביא את זה הנה, מאיר הציע בזמנו, שאולי זה יבוא לדיון מפורט, עם סעיפים, 

 בהנהלת המועצה. אבל זה לשיקולכם. 

 

 דינה?   מר גדי ירקוני:

 

קודם כל, אני רוצה לאחל לענת ולמתי ולמוטי, באמת הצלחה.    גב' דינה:

 קיבלתם ירושה מעניינת ואפשר לקדם אותה. 

 

 ומאתגרת.   גב' ענת חקלאי:

 

מאתגרת מאוד. אולי הדבר הכי חשוב להבין אותו, זה שהתקצוב של    גב' דינה:

ההסעות ושם עיקר כוח האדם, התעריף  הממשלה, למרכז היום, שהוא הפעילות העיקרית, ושם

לאדם, לא משקף את העלות בפועל שיש לנו. זאת אומרת, שעוד לפני שהתחלנו את היום, אנחנו כבר 

יודעים שנצטרך לגייס עוד כספים, כדי לתת את השירות שהחוזה שלנו עם השירות כתוב בחוק 

 הסיעוד.

והעמותה היא לא נפרדת מהמועצה.  זאת אומרת, העמותה עובדת במסגרת שהיא מחויבת אליה
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בהגדרה המשפטית, כן. בהגדרה המשפטית, זו עמותה עצמאית. אבל היא הוקמה עם המועצה, 

בשביל תושבי המועצה, כשהמועצה יודעת בדיוק את החלקים שבהם היא חייבת להיות מעורבת, לא 

, בתוך ועדות המשנה, , אלא שותפות אמיתית, בתוך הוועד המנהל25%-רק ברמה של התקציב, של ה

בוועדות הקבלה, בכל שלב שנעשה בעמותה, מעורב גם איש מועצה. אם זה איש מקצוע, או אם זה 

 פעיל. תמיד המועצה מעורבת.

וההגדרה הבסיסית היא שמצד אחד אנחנו זרוע של המועצה במתן השירות לאוכלוסיה המבוגרת, 

ת לגיל השלישי, עכשיו כבר מדברים על רביעי. ומצד שני, יש לנו את העצמאות לפתח תוכניות נוספו

 אנחנו. אנחנו לא בנפרד. –ולכן, חשוב מאוד לדעת שאנחנו 

פה עלתה המצוקה, שבאמת, בשלוש השנים האחרונות, צוברת תאוצה, שהיא מצוקה כספית, אבל 

י לא אני בטוחה שאפשר יהיה לפתור את זה בכוחות משותפים, מתוך הסתכלות עניינית בסעיפים, כד

לפגוע לא בפעילות ולא במעגלים של האוכלוסייה, שמגיעים לנווה אשכול, ואלה שאנחנו רוצים 

 שיגיעו.

כי זה הרבה יותר קל להישאר בבית, מאשר לצאת ממנו ולהגיע ולקבל שירות. בשביל שזה יקרה, 

  צריך לעשות תהליכים מקדימים, ואנחנו חייבים לתת את הדעת גם להיבט הזה. 

 

אני באמת רוצה  –טוב, אני רוצה להגיד כמה מילים, לסיכום. א'    ירקוני: מר גדי

להגיד, אבי, זו הזדמנות פה שאתם במליאה, להגיד לכם הרבה תודה על הרבה שנים, הרבה מאוד 

שנים שעבדתם את המקום הזה, ואני נחשפתי אליו באמת, בשנים האחרונות, והיה שם מקום 

אמרת, הכול בהתנדבות וגם כשמקבלים משכורת חלק זה בהתנדבות, למופת. אז תודה רבה, וכמו ש

 אז דינה, זה לא רק משכורת, זה גם הרבה בהתנדבות והרבה עם הלב, תודה רבה.

 )מחיאות כפיים( 

 

ואני רוצה למתי ולענת, לאחל הרבה הצלחה באתגר הזה, מכיוון    מר גדי ירקוני:

ולמנף אותו יותר. אני רואה את נווה אשכול, חלק שאנחנו כן צריכים, אני רואה, להרים אותו 

 ממועצה אזורית אשכול, כן עמותה, לא עמותה, אנחנו גוף אחד וככה אנחנו גם פועלים.

אבל אני רוצה להגיד כמה דברים, דווקא בגלל שחלק מחברי המליאה פה חדשים. כמו שענת אמרה, 
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את עלה שיש צרכים נוספים, גם בנווה הייתה תוכנית אסטרטגית, ודווקא בתוכנית האסטרטגית הז

 אשכול וגם ביישובים, ובזה גם הרחבנו.

מועדוני מופת וכל הנושאים האלה שנכנסו, נכנסו דרך אגב, אחרי שראינו שזה צרכים שרוצים, 

ושהפעילויות שרוצים שיהיו ביישובים, מהתוכנית האסטרטגית, וגם אני חושב, זה גם צריך להיכנס 

שכול ולהפעלה שלו. זה לא מתחרה בנווה אשכול, זה משלים את נווה אשכול, ואני בסוף לתוך נווה א

 חושב שהדברים האלה, אנחנו צריכים לקחת בחשבון.

גם, התוכנית האסטרטגית, מה שראינו, וניסינו לראות איך, חוץ מזה, כמו שאמרו פה הגיל השלישי 

ומעלה, ומתחת לגיל שמונים ועוד הרבה  80ובכלל, הוא מתחלק עד הגיל הרביעי ומחלקים אותו מגיל 

 סוגים כאלה.

אני חושב שהדבר החשוב שצריכים להבין, שאנחנו בסופו של דבר, כמו שאבי אמר פה, צריכים לתת 

פה אפשרות לכל פנסיונר שרוצה לבוא ולקבל את ההווי שהוא רוצה, ואת הדרך שהוא רוצה, 

 בל לא הכול זה נמדד בנושא הזה.במגבלות שיש לנו. אין לנו אפשרות כל יכולות, א

גם בתוכנית האסטרטגית, בדקנו איך אפשר לחבר יותר, לקרב יותר את העמותה למועצה. אנחנו 

החלטנו, אפילו, לעשות פה וזה גם הגיע למליאה הקודמת עוד, אנחנו עכשיו הולכים למכרז חדש, 

בתוך העבודה האסטרטגית, שנתיים, לראות, הוא פרויקטור, בגלל ש –לבחור בן אדם שבא לשנה 

ראינו שכדאי לקרב את העמותה, וכדאי להכניס עוד פעילויות. זה לא רק נווה אשכול, יש הרבה יותר, 

וצריכים לראות אם הם בנויים לקחת את הקטע הזה, ואיך יהיה השילוב בינם לבין המועצה. זה קטע 

ול, וישב מתחת, בעצם, לשירותים שיעבוד יחד איתנו ועם נווה אשכ שאנחנו הולכים לבחור בן אדם

החברתיים ויהיה שם, בתוך המחלקה הזאת ומשם יראה איך אנחנו בונים את כל מערכת הזקנה 

 במועצה, שזה הרבה מעבר לזה.

אני חושב שעלו פה דברים נכונים על נושא התקציב, ושאנחנו צריכים לבדוק אותו. אני לא מתחמק. 

מאוד. אני התפלאתי לשמוע את המספרים ששמעתי פה, לא יש פה נושא הסעות, שהוא נושא כבד 

פה, לפני כמה ימים, ואנחנו הולכים לבדיקה של הפערים האלה, איך בין מה שאנחנו מקבלים, לבין 

משהו שעולה לנו. זה פערים שלי נשמעים לא הגיוניים, והנה זה פערים אמיתיים, אנחנו צריכים 

רדי הממשלה. בגלל שאין צל של ספק שאם אנחנו עד כדי לראות איך אנחנו תוקפים את זה מול מש

 כך נפגעים, אז אנחנו צריכים לראות את הנושא הזה.
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אנחנו גם יחד עם נווה אשכול, עוד פעם, אני אומר, אנחנו עושים את הכול ביחד, הבאנו בודק שיבדוק 

תר נכונות, יותר שם את הפעילויות הכלכליות, לראות איך אפשר לעשות אותן, כמו שאבי אמר, יו

 טובות, או אם יש כאלה, איזה פעילויות גירעוניות ואיזה פעילויות לא גירעוניות.

דרך אגב, לא פעילות גירעונית  צריכים להפסיק, אבל אנחנו צריכים לדעת שהיא גירעונית. אנחנו 

 בסוף נחליט אם נשאיר את זה.

לו ביום ראשון שעבר, וכמובן, כמו הבדיקה הראשונית שלו נעשתה, הייתה אמורה להיות הצגה ש

תמיד, המלחמות שלנו משתלטות על הדברים החשובים. זה אני אחראי. אז לא ראינו את העבודה 

שלו, ואני בטוח שהעבודה הזאת שתיתן לנו גם את הרשת, את המידע איך אפשר ומה הנקודות 

 את התמיכה. הנכונות שבהן המועצה צריכה לעשות

נותנת תקציב, המועצה, זה לא משנה אם זה דרך השירותים החברתיים, או כמו שאמרתי, המועצה 

דרך מה שהיום אתם תצביעו על התמיכות. מה שאמרת זה נכון, אנחנו נהיה צריכים לבדוק, לא 

נשאיר את זה לשנה הבאה. אבל בסופו של דבר, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו מכניסים את זה 

 בתמיכות שלנו, את התקציב שהם צריכים עוד. בתקציב שלנו, במגבלות שלנו,

ואני חושב שאנחנו גם צריכים לראות איך אנחנו יכולים להביא את זה ממקומות אחרים, גם אנחנו, 

אני אומר אנחנו כיוון שאני רואה את עצמנו ביחד. אני לא רואה לא את ענת ולא את מתי מנותקים 

 ה משותפת.מאיתנו, ולא אנחנו מנותקים מהם, בהחלט עבוד

אנחנו תמיד יודעים, ואני אומר את זה לא בזלזול, אלא להיפך, כל מי שיבוא הנה ויציג פעילות, אם 

הוא לא רוצה תקציב נוסף, הוא פושע. עכשיו, אנחנו צריכים, בסוף אתם ואני ואנחנו, להחליט איך 

חרי שיקול דעת, לא אנחנו מחלקים את העוגה הזאת, ולאיפה המקומות הנכונים. וזה אנחנו נעשה א

ניתן למקום כזה ליפול, אני מבטיח לכם, להגיע לפשיטת רגל. ומצד שני, נהיה צריכים לראות איך 

 מחלקים את התקציב נכון.

בהחלט אני חושב שהרימו דגל, אני לא חושב שזה דגל אדום, יש לי ויכוח אם זה דגל אדום או צהוב, 

אות עכשיו איך אנחנו מצליחים אותו להוריד, על מנת אבל את הדגל הזה שהרימו, אנחנו צריכים לר

שיוכלו לעשות פה את הפעילויות הבאמת חשובות, ואני אומר עוד פעם, אני רואה באמת חשיבות 

 גדולה במבנה החדש, בגלל שהוא הולך לאנשים הכי מוגבלים.

לתת להם את אני חושב שזה הדבר שהכי חשוב לקהילה כמו שלנו, להגיע לאנשים הכי מוגבלים, ו
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 השירות, 

 

 אם לא יהיה תקציב מוסדר, אז גם את זה לא יהיה אפשר,    גב' דנה אדמון:

 

לא, לא, זה בא, תקציב ההפעלה יהיה שם בתוכו, ממשרד הזה. דרך    מר גדי ירקוני:

אגב, מה שאני לא רוצה פה להיכנס, עזבו, לא. סליחה. וזה אני חושב שבהחלט, אני חושב שההצגה 

 חשובה.הזאת 

 אני חשוב שפעם בשנה, כמעט, ענת הייתם באים הנה. דינה.

 

 פעם בשנה.    גב' דינה:

 

 פעם בשנה, דינה, הייתם באים הנה, מציגים את הפעילויות,    מר גדי ירקוני:

 

גדי, אני מציע שבשנה הבאה, בישיבת המליאה, בעוד שנה, אני לא    מר מתי בבלי:

 ול. מדבר על מחר, נעשה בנווה אשכ

 

ב', -תודה רבה, ו –החדש. אוקיי, בסדר. באמת, אני רוצה להגיד, א'    מר גדי ירקוני:

 באמת אני חושב שכל חברי המליאה פה מברך על העבודה שמתבצעת שם. ואנחנו, 

 

 שיהיו לוחות זמנים גם לבדיקה ולתשובות, שזה לא יתמסמס.    מר דודי אלון:

 

אני לא הייתי רוצה עכשיו לשים אותי בסד של  זה לא יתמסמס,   מר גדי ירקוני:

 נתונים. עובדים על זה.

אני אומר עוד פעם, לא ניתן למקום כזה, אם נרגיש שצריכים לתת איזה אינפוזיה, לא נעצור את 

הדבר הזה. גם שנה שעברה העברנו כסף, כמו שהם אמרו. אנחנו צריכים לראות את זה איך עושים 

ן להביא את זה הנה, כשנדע כמה ואיך ולמה, ואם הצלחנו להשיג ממקורות נכון, ואני חושב שגם נכו
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 אחרים, להביא את זה הנה. לא, אנחנו לא נמסמס את זה. זהו, תודה רבה. 

 

  תודה רבה.  גב' ענת חקלאי:

 

 .2019אישור תמיכות המועצה . 11

 

ם לאשר אותו אנחנו נלך לסעיף של אישור התמיכות, כי אנחנו צריכי  מר מורדי ביטון:

היום, לצורך העברת הכספים לגופים הנתמכים. זה נדחה וזה נדחה. תסתכלו על פרוטוקול ועדת 

 התמיכות כפי שהוא נשלח אליכם. אם יש לכם שאלות או הערות, 

 

 העליתי שאלות במייל, לחזור עליהן?    גב' דנה אדמון:

 

 אני מציע שתחזרי, כי לא,   מר מורדי ביטון:

 

דנה, לא הדפסתי את השאלות שלך, אז אם את רוצה להעלות אותן,   קולניק:גב' כבי ש

 אני ארשום לעצמי ואני אענה לך. אני מצטערת, פשוט ראיתי את זה מאוחר מדי. 

 

 זה נשלח מאוחר מדי, לצערי.    גב' דנה אדמון:

 

 אני לא ראיתי.   מר מורדי ביטון:

 

 זה שאלות לא רק שלי.    גב' דנה אדמון:

 

טוב, אז אני אגיד בינתיים את הדברים הכלליים. ועדת תמיכות היא,   ב' כבי שקולניק:ג

נכון להיום, חברים בה מורדי, חי, יפה ואני. מסתבר שפעם היו גם נציגי ציבור, אבל בבחירות 

האחרונות הסתבר שזו ועדה שלא צריכים להיות בה נציגי ציבור, אלא רק אנשי פקידים, אנשי 
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 מקצוע.

, אנחנו החלטנו בתקציב המועצה, כשהחלטנו על 1,168,000דה על תקציב התמיכות, סך הכול הווע

תקציב המועצה, על המסגרת הכללית. השיטה היא שאנחנו שולחים קולות קוראים, אנחנו 

מפרסמים את זה בכל, באתר שלנו ובמקומות אחרים. כל מי שהוא עמותה שלא למטרת רווח, יכול 

 . יש לנו קריטריונים, לא הבאנו את זה הנה.להגיש בקשה לתמיכה

שוב, השאלה שלך הגיעו מאוחר מדי בשביל שנספיק להתארגן, אבל יש לנו קריטריונים, שלפיהם, 

ותבחינים, שלפיהם הוועדה מחלקת את הכספים. אנחנו, גם את התבחינים האלה, אישרנו במליאה, 

אנחנו צריכים, אז אולי זה היה לפני  אנחנו מאשרים כל שנה במליאה באוקטובר, אני חושבת,

 המליאה הזאת. אבל אנחנו חייבים, יש לנו עד מועד מסוים לאשר את התבחינים.

בהתחלת השנה, אחרי שאנחנו מחליטים על התקציב, אנחנו שולחים קולות קוראים, כמו שאמרתי, 

 לכל מי שמעוניין. 

ות, יש לנו בעצם, אנחנו, הסברתי את זה, עכשיו, אחד הקריטריונים שלנו, גם באיך לחלק את התמיכ

 אני לא יודעת אם במליאה הזאת, אבל יש לנו שלוש קבוצות, נגיד ככה, גדולות.

זו קבוצה של גופים שתלויים במועצה לקיומם, בלי המועצה הם פשוט לא יהיו  –קבוצה אחת 

ל, שעד היום מאיה קיימים, כמו נווה אשכול ששמענו אותם כרגע, כמו העמותה למען תושבי אשכו

מנהלת אותה, יכול להיות שעכשיו יתחלף שם הניהול ותיאטרון הנגב, שזה שלושה גופים שבלי 

תמיכת המועצה, הם פשוט לא יהיו קיימים, ולהם אנחנו גם נותנים סכומים של מה שנקרא, מאות 

 אלפי שקלים, בסדר גודל של מאות אלפי שקלים.

ות שונות, באמת, בעיקר כמו שאתם תראו בחלוציות, אבל הקבוצה השנייה, זו קבוצה של עמות

בהחלט לא רק, שהן משרתות את תושבי האזור. הן פועלות ומשרתות את תושבי האזור, בעיקר, אולי 

 אפילו רק, אבל הקיום שלהם לא תלוי בתמיכה של המועצה.

שבשוליים משרתות  והקבוצה השלישית, זו קבוצה של עמותות שהן חיצוניות, ארציות, כלל ארציות,

 גם את תושבי אשכול, אז אנחנו גם בהן תומכים בסכומים של אלפי שקלים.

כמו שאמרתי, אחד הקריטריונים שלנו, זה שזו תהיה עמותה שתושבי אשכול נהנים ממנה. אנחנו לא 

נתמוך באני יודעת מה? קבוצת הכדורסל של מכבי ראשון, או הפועל תל אביב. כאילו, אנחנו תומכים 

  בדברים, בפעילויות שהן בתחום המועצה. 
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 כמו ידידי סורוקה.   מר סיגל פביאן:

 

ידידי סורוקה, הטענה היא שלהם, ובמידה מסוימת של צדק, שהרבה   גב' כבי שקולניק:

 מאוד תושבי אשכול נעזרים בסורוקה, לצערי הרב. 

 

 נסענו לאיכילוב,     דובר:

 

קשו אולי פעם תמיכות, אבל סורוקה זה ברור. זהו, גם לאיכילוב יב  גב' כבי שקולניק:

השיטה היא כזאת, אנחנו מתכנסים פעם או פעמיים בשנה. אנחנו מזמינים, כל שנה, שלוש או ארבע 

 עמותות, בדרך כלל שלוש עמותות מאלה שביקשו, שהגישו את הבקשות.

, המון טפסים, זה יפה הבקשות הן מורכבות, יש בהן המון המון נתונים שהם צריכים להעביר לנו

הזאת. אנחנו מזמינים שלוש, בדרך כלל, קבוצות. שלוש עמותות  בוכהלטריההמנהלת עבורנו את כל 

עמותות, זה מוגזם לגמרי. אבל  19להציג את הבקשה שלהם, אנחנו לא יכולים להציג, להיפגש עם 

בר נפגשנו, אני חושבת, עם שנים, אנחנו כ 3-4אנחנו מגוונים את זה, כל פעם אחרים. אז במהלך של 

 כולם. לפחות פעם אחת.

אנחנו מחויבים לעבור על הדו"חות הכספיים שלהם, חלק ממה שאנחנו מקבלים, זה גם הדו"חות 

הכספיים שלהם, וזה צריך לעמוד בקריטריון שהתמיכה היא חלק מסוים מהתקציב, ולא כל התקציב 

 של העמותה. אני לא זוכרת בדיוק את המדד. 

 

 כמה בקשות היו בסך הכול השנה?    דודי אלון:מר 

 

 מה?   גב' כבי שקולניק:

 

 כמה הגישו סך הכול?    מר דודי אלון:
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 . 19הגישו   גב' כבי שקולניק:

 

 אושרו, כמה הוגשו סך הכול?  19   מר דודי אלון:

 

 כל מי שהוגש מופיע פה.   גב' כבי שקולניק:

 

 אוקיי.    מר דודי אלון:

 

לא לכולם אישרנו. לכולם אישרנו? כל מי שהגיש, כנראה אישרנו לו.   שקולניק: גב' כבי

אנחנו מאוד משתדלים. אני יכולה להגיד שהשנה, גוף שלא קיבל בעבר, יקבל השנה פעם ראשונה, זה 

 מועדון כדורגל מכבי דרך הבשור, זה אור פרחי ואני לא יודעת, עוד בחור צעיר, שני בחורים צעירים. 

 

 רויטמן.     ת:דובר

 

רויטמן, שהם הקימו מועדון כדורגל במועצה, סוג של כאילו אפילו   גב' כבי שקולניק:

 -מתחרה, במידה מסוימת, במועצה. אבל בכל זאת קיבלנו החלטה לתמוך בהם, כמו שאתם רואים, ב

 זהו.₪.  5000

עמוד האחרון. סכום בעמוד האחרון, יש לכם את חלוקת התמיכות, זה קצת חשוך פה, כהה בטבלה ב

 הבקשה והסכום שאושר. כמובן שאף פעם לא מאשרים את הכול.

אני יכולה להגיד גם, דנה, אם אני זוכרת מהשאלות שלך, העמותה לקידום תושבי אשכול, יש לה 

כמה תפקידים. אחד התפקידים יש שם קרן שנקראת קרן חרוב, שהיא קרן שבעצם הרווחה מנהלת 

הלוואות או מענקים למשפחות במצוקה, משפחות של אשכול. לפעמים מישהו או אותה, שהיא נותנת 

שהמקרר התקלקל לו, שלא שילם חשבון חשמל, או שאיזה ילד צריך חוג שהוא לא מסוגל לממן. 

 תאמינו לי, אף אחד לא רוצה להיות חלק מהמשפחות האלה. 

 

  הם לא מקבלים מענה מהאגף לשירותים חברתיים?   גב' דנה אדמון:
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כן. מה שהאגף לשירותים חברתיים כבר לא יכול, כבר אין לו בתוך   גב' כבי שקולניק:

בשנה, ₪ אלף  30-40המסגרת של התקציבים שלו. יש שמה, זו קרן שמחלקת, אני חושבת, משהו כמו 

חלק בהלוואות וחלק במענקים. ברוב המקרים, זה לקנות פריג'ידר או דברים ככה, ממש בסיסיים. 

יא שהאגף לשירותים חברתיים, העובדות הסוציאליות מבקשות, ליאורה והדס מאשרות, הדרך ה

הדס זו מנהלת הלשכה, הסגנית שלה. מאיה מעבירה את זה אליי ולדני וילר, לראות כאילו, כנציגי 

ציבור, בשביל לתת את חוות דעתנו. אני לא זוכרת מקרה אחד שלא אישרנו, אבל היו מקרים שאמרנו 

את זה, או דברים מהסוג הזה. בדרך כלל, באמת, מקרים מאוד מאוד קשים. אז זה דבר  התנינו –

 אחד שהעמותה עושה.

דבר נוסף שהעמותה עושה, יש לנו ארבע או חמש גלריות ברחבי המועצה, שהן לא עמותות בפני עצמן, 

 של יד מרדכי, ש"ח. יש למשל פעילות  4000שקל,  5000או  4000-שאנחנו תומכים בכל גלריה כזאת ב

 

  .מלגות..  מר מורדי ביטון:

 

מלגות. היא מחלקת מלגות. גם כן, חלוקת המלגות, זה גם מגיע הנה.   גב' כבי שקולניק:

יש ועדת מלגות, היא יושבת בעמותה. יש למשל, פעילות של יום השואה ביד מרדכי, אנחנו תומכים 

הם, אבל הם לא עמותות שאנחנו יכולים כל מיני גופים שאנחנו רוצים לתמוך ב₪.  10000-בה ב

 לתמוך בהן על פי הקריטריונים שלנו, ועל פי החלוקה שלנו. 

 

 מבחינה פרוצדוראלית, מה האפשרות של להחליף בין סעיפים שונים?   מר סיגל פביאן:

 

 זו ההמלצה של הוועדה.   מר מורדי ביטון:

 

ש. אני גם רוצה להגיד שלאור זו ההמלצה של הוועדה. זה לא קדו  גב' כבי שקולניק:

הבקשה של נווה אשכול, וגם היו עוד כמה בקשות שלא נכנסו הנה, של גופים שהגישו מאוחר מדי, 

וכבר לא נכנסו הנה. אני מניחה שבהמשך לשיחה שהייתה פה על נווה אשכול, בתקציב, יש לנו תמיד 
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וגם אז המליאה תצטרך לאשר או תקציב ב', תקציב ג', אנחנו נבקש גם הגדלה של תקציב התמיכות 

 לא לאשר, להוסיף לנווה אשכול או לעוד גופים אחרים. 

 

כבי, לא הבנתי את התשובה לשאלה שלי, אם רוצים להעביר מסעיף   מר סיגל פביאן:

 לסעיף? 

 

 אפשר.   גב' כבי שקולניק:

 

 מה שהיא רוצה. המליאה זכותה להעביר    מר גדי ירקוני:

 

 זו החלטה של המליאה.    מר מורדי ביטון:

 

 התשובה היא כן.    גב' דנה אדמון:

 

הוועדה, אחרי שהיא בחנה את הבקשות, רק המליצה. היא ממליצה   מר מורדי ביטון:

 פה. אני רוצה גם לציין, 

 

 לפני שנה לא אישרנו, החזרנו לוועדה ויצא אחרת, זה מה שעשינו.    מר דני ברזילי:

 

אני רק רוצה להגיד עוד משהו לגבי הנוהל. תכנסו לאתר  נכון.  מר מורדי ביטון:

המועצה, יש שם את כל הנוהל ואת כל התמיכות שעשינו מהיום הראשון שהקמנו את הוועדה. יש 

שמה טבלאות מסודרות, יש שם את הנוהל, את הבקשה, את הקריטריונים, הם מתעדכנים כל שנה 

  לראות את זה. על פי החלטת המליאה. הכול מופיע באתר. אפשר 

 

אוקיי. אתם רוצים שנעבור דבר דבר, או שמישהו, שיש איזו שאלה   גב' כבי שקולניק:

 ספציפית? כי הרי הרשימה הייתה.  
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אני רוצה להגיד משהו, אני חושב שצריך להכניס לוועדה פרמטר   מר אריק דניאל:

מדיניות של המליאה. ואני נוסף, שהוא אולי ימחיש בצורה קצת יותר מהודקת, נקרא לזה, את ה

מתכוון שבנוסף לפרמטרים שנבדקים, תהיה מלכתחילה איזושהי חלוקה בתחומים מסוימים. 

לדוגמא, אם אנחנו מעוניינים יותר לקדם את תחום הספורט, אז התרגום של זה יהיה, בצורה כזאת 

 או אחרת, גם כן או לא, או יותר תמיכה בגופים שעוסקים בתחום הספורט.

דיברנו לפני רגע על הבקשה של נווה אשכול, והמליאה כן רוצה להגדיל או להגביר את ההשקעות ואם 

שלה בתחום הקשישים, אז זה איזשהו פרמטרים. זאת אומרת, צריך לחלק. כי אני רואה שיש פה לא 

מעט גופים, אני לא יודע לבחון את הנושאים לעומק, אבל יש פה לא מעט גופים שהם, נקרא לזה, 

  ורים לשירותי דת או ל,קש

 

 זה נראה, זה מעט מאוד כסף.   מר מורדי ביטון:

 

 זה הרבה גופים ומעט כסף.   גב' כבי שקולניק:

 

 יכול להיות, כן, אני בסדר, אני בסך הכול אומר,   מר אריק דניאל:

 

מה שאתה אומר זה נכון, אבל לדיון על הקריטריונים. כשאתה תאשר   מר מורדי ביטון:

בעוד, עד אוקטובר השנה, שם בדיון הזה, תקבלו החלטה אם אתם רוצים חמישים אחוז  אותם

 לבריאות, עשרה אחוז לפה, וכן הלאה. 

 

אני רוצה להגיד לך שכשהתחלנו, אז היה לנו את הקריטריון הזה, ולא   גב' כבי שקולניק:

ו, ואז הייתה לנו הערת הצלחנו לעמוד בו. כי בעצם, אנחנו מגיבים לבקשות. ולא הצלחנו לעמוד ב

ביקורת, בדקנו אותנו, ובדקו אותנו שבאחוזים לא היינו בדיוק לפי מה שכתבנו, אז הייתה עלינו 

 הערת ביקורת בביקורת.

אז אפשר לתת כיוונים, להגיד דגשים. אבל למשל, ספורט, יש פה מועדון אחד של ספורט, אבל אלו 



 אזורית אשכולמועצה 
 13.5.2019, שני מיום, מליאהישיבת 

 

 65 
 

תקופה שהייתה לנו, מי פה מגבולות? היה פה כדורעף  הבקשות. אני הייתי מוכנה בהחלט, הייתה לנו

לספורט  20%לגבולות, לא יודעת, בבקשה. אבל אין פעילות, אז מה, אני אכתוב שם שאני רוצה לתת 

 אבל אין בקשה? כאילו, 

 

סך הכול, וניסו לענות באיזושהי  19התשובה היא בזה שהגישו    מר מורדי ביטון:

 ואה, פרוורציה, כאילו, אני לא ר

 

ספורט אם אין ביקוש,  30%אנחנו לא יכולים בקריטריונים לקבוע   גב' כבי שקולניק:

  אנחנו עונים לביקוש.

 

 למסל"ן, איך עושים, אם אני רוצה שיעברו סעיפים ספציפיים, למשל   מר דודי אלון:

יים, יעברו מרכז סיוע לנפגעות מיניות, אני רוצה שמכל מיני סעיפים, שהם יישוביים, לא מועצת

  לסעיפים מועצתיים, ולא יישארו, 

 

 מסל"ן זה לא מועצתי, דרך אגב. מסל"ן זה לא מועצתי.   מר מורדי ביטון:

 

 תגיד ספציפית מה הבקשה שלך.   גב' כבי שקולניק:

 

 להגדיל את מסל"ן.   מר מורדי ביטון:

 

ו, ואם זה ארצי אני אומר, ידידי סורוקה, לא נראה לי שמשרת אותנ   מר דודי אלון:

 האלה למסל"ן. ₪  4000-מול ארצי, אז להעביר את ה

 

מסל"ן זה גם ארצי. מה שהוא מבקש זה להגדיל את מסל"ן, הוא   גב' כבי שקולניק:

  חושב שצריך להגדיל את מסל"ן.
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חבר'ה, אפשר מהר מה שאנחנו לא מכירים? מילה על כל עמותה מה    גב' דנה אדמון:

  היא עושה? מטרה,

 

זו מדרשה שאלידע מנהל אותה, שהיא  –כן, אפשר. מדרשת נצרים   גב' כבי שקולניק:

עוסקת בפעילות חינוך, היא עוסקת בפעילות חינוך ואירוח קבוצות מכל הארץ במדרשה. וגם 

בפעילות באזור, של ערכי התיישבות בעיקר, דווקא לא דת, חקלאות והתיישבות, למרות שהם בני 

 נצרים.

ום אשכול, דיברתי. אוהל לאה, זה גוף שנותן שיעורי כולל כזה, דווקא בישובי גוש צוחר, עמותה לקיד

תלמי אליהו, עמיעוז, אנשים באים ללמוד, אחרי שעות הלימודים אנשים מגיעים ללמוד תורה. מגיע 

 לכאן פעמיים בשבוע. 

 

 מה זה? זה מפורסם באיזשהו מקום?    גב' דנה אדמון:

 

 כן.   גב' כבי שקולניק:

 

 בחיים לא שמעתי.    גב' דנה אדמון:

 

 מי שדתי, אני חושבת שמי שדתי ומי שמחפש את זה, מוצא את זה.   גב' כבי שקולניק:

 

 זה רק לדתיים?    גב' דנה אדמון:

 

 הם לומדים תורה, כל אחד יכול ללכת לשם.   גב' כבי שקולניק:

 

  זה סכום מאוד מאוד גבוה יחסית.   גב' דנה אדמון:

 

 הם באים לבתי כנסת.   גב' כבי שקולניק:
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 אם יש לזה תמיכה מועצתית כל כך גבוהה, ראוי שזה יגיע לכל,    גב' דנה אדמון:

 

את יודעת מה, אני בהזדמנות אספר לך את ההיסטוריה, זה גוף   גב' כבי שקולניק:

 שנה.  35שהמועצה מממנת כבר 

 

 50, ויש מישהו שביקש 40וקיבל  05איך אתם מחליטים, מישהו ביקש     דובר:

 . סתם, מעניין אותי מבחינה טכנית איך זה? 5וקיבל 

 

הסתכלנו על הפעילויות הכספיות שלהם, יש כאלה שהגישו מאה   מר מורדי ביטון:

וכמעט שזה חמישים אחוזים מהתקציב שלהם. מסתכלים גם על הפעילויות שלהם, וגם על מה 

 פעילות שלהם, התרומה הכוללת. שתמכנו בהם בשנה שעברה ומה ה

 

 זה מאוד דיפרנציאלי, כל סעיף.    גב' דנה אדמון:

 

 אוקיי, עמותה למען הזקן קיבלנו.   גב' כבי שקולניק:

 

תסתכלו על הנוהל, הוא נוהל מפורט. זה מאזנים, זה כמה שכר   מר מורדי ביטון:

 משלמת העמותה. יש המון פרמטרים. 

 

רון המדיה והעמותה למען הזקן. עמותת על, הקדמנו את זה, כי תיאט  גב' כבי שקולניק:

אני מפסידה הופעה שלא קניתי בסוף, ידעתי שאני אתקע פה. עמותה לקידום תוכניות נוער בנגב, 

 האמת אני לא זוכרת ש, 

 

 זה גם ארצי.   מר מורדי ביטון:
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יצה עליהם. כולל מטפלים בחלק מהנערים שלנו גם, וזה הרווחה המל  גב' כבי שקולניק:

 מדבר שור, זה כולל בבני נצרים, עמותת חבל שלום, זו עמותה, 

 

 כולל שמה זה אומר?     דובר:

 

 כולל זה לימוד גבוה, לימודי תורה גבוה.   גב' כבי שקולניק:

 

 זו עמותה ללימוד תורה?     דובר:

 

 עמותה.  מר מורדי ביטון:

 

 כן.    גב' כבי שקולניק:

 

 להם תקציבי מדינה?  אין    דובר:

 

 זה כנראה איזה מוסד שיש לו עמותה.    גב' דנה אדמון:

 

שלהבדיל מהעמותה של כולל לאה, משלמת שכר אגב, זו עמותה   מר מורדי ביטון:

 לאברכים. אבל שם הם מתוקצבים דרך משרד החינוך, התרבות התורנית.  

 

עמותה  עמותה של חבל שלום. זו  עמותת חבל שלום, כולם מכירים, זו  גב' כבי שקולניק:

קרן שמשרתת את תושבי חבל שלום, יישובי חבל שלום. מפעילה את המוזיאון ואת בריכת השחייה. 

מולכו, זו קרן שנותנת מלגות לסטודנטים, שעוסקים בתחום החקלאות. יש לה חמישה סטודנטים 

 כז נפגעות, נפגעים גם,  מסל"ן מכירים, זה מר  -מסל"ן  באשכול, בעצם אנחנו מממנים אותו.

 

 יש מישהו במועצה שנותן שירות של מסל,ן?    גב' דנה אדמון:
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 לא, לא, זה כמו סורוקה.   מר מורדי ביטון:

 

 אנחנו מניחים,   גב' כבי שקולניק:

 

 יכול להיות שיש מתנדבים שמה, מהמועצה.   מר מורדי ביטון:

 

ות. ישיבה הגבוהה בבני נצרים זו ישיבה, ויש להניח שגם נפגעי אלימ  גב' כבי שקולניק:

זה כמו כולל כזה, של אחרי צבא, בוגרי צבא. גם כן אני חושבת שהם נותנים משכורות לתלמידים 

 שלהם. 

 לא זוכרת מה זה, מצטערת.  –העמותה לפיתוח קהילת נווה 

 

 זו הפעילות של הסטודנטים.   מר מורדי ביטון:

 

של הסטודנטים, כן, הם יש להם, נכון, סליחה, זו הפעילות   גב' כבי שקולניק:

התבלבלתי. יש להם, הם מממנים, זה פרויקט מדהים של כפר סטודנטים, שמגיעים מכל הארץ 

הם מחויבים גם להישאר, הם לומדים לימודים, מהנדסים  ללמוד ורובם ככולם נשארים באזור.

די תורה מן הסתם. וגם, התמיכה שלנו וכדומה. לימודים גבוהים באוניברסיטה, ומתחייבים גם ללימו

 בהם היא מינורית. 

 

 זה פרויקט של מיליון וחצי שקל בשנה הם משקיעים שם.    מר גדי ירקוני:

 

איחוד הצלה, זה הגוף של הבריאות. ידידי סורוקה, יד שרה, פעמונים,   גב' כבי שקולניק:

קבוצה גדולה באשכול שעושה את זה, של  מי שלא מכיר, זה גוף שנותן סיוע וייעוץ כלכלי, ליווי. יש

 מתנדבים ומקבלת את ה...

מועדון כדורגל הסברתי קודם, זה החבר'ה שעושים את הכדורגל ללימודים. מוסדות חלוצה לבנים, 
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 אני חושבת שזה, פה אני טיפה מתבלבלת, עמידה זו עמותה לחולי דימנציה. 

 

  נווה.זה מוריאל    גב' דנה אדמון:

 

 כן, גם מוריאל וגם הסטודנטים זה נווה.    קוני:מר גדי יר

 

 גם הסטודנטים זה נווה.   גב' כבי שקולניק:

 

מוסדות חלוץ הלבנים, זה מוסדות החינוך שלהם? זה בעצם העמותות    גב' דנה אדמון:

 שלהם, מוסדות החינוך. 

 

 אין בנות, הכסף הולך רק לבנים, השחורים.    מר דודי אלון:

 

 הוועד למען החייל...  לניק:גב' כבי שקו

 

... כי הוא לא עמותה של אשכול, אם נתרום את זה לאגודה, אז זה   מר מורדי ביטון:

 ברמה הארצית. 

 

אנחנו לא רוצים לתת לאגודה הארצית, ואנחנו אפילו הגדלנו להם   גב' כבי שקולניק:

 בשנה שעברה. לא הבאנו את הפירוט, אפשר להביא את הפירוט. 

 

אני לא מצליחה להבין את הנושא של ידידי סורוקה, זה תושבים שלנו  :פודחרני ספייררים גב' מ

 שאנחנו נותנים להם כסף להגיע לסורוקה להתנדבות? 

 

לא, אנחנו תורמים לעמותה שנקראית ידידי סורוקה, שמגייסת   מר מורדי ביטון:

 כספים לבית החולים סורוקה. 
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 זה מיותר לחלוטין, מספיק כסף מקבל סורוקה.  לדעתי :פודחרני ספיירגב' מרים 

 

אבל הוא מטפל גם בנו. אם אנחנו צריכים לגייס כסף ליולדות, אז    מר גדי ירקוני:

 החבר'ה שלנו יולדים שם. 

 

יכול להיות שמאוד חשובים לנו לתמיכה אחרת ₪,  4000 -כן, אבל ה :פודחרני ספיירגב' מרים 

 במועצה. 

 

 ה חשוב שנהיה רשומים שם, אני חושב. ז   מר גדי ירקוני:

 

אני אומר שזה אותו רעיון של פרויקט. הם מגייסים למוסד הזה גם   מר מורדי ביטון:

תלמידים מבחוץ. קודם כל, כי אין להם מספיק תלמידים שלהם, ובתקווה שהם גם יישארו. כי משם 

 הם עוברים למכינה, משם הם עוברים אחר כך ללימודים גבוהים . 

 

 אוקיי, טוב, אם אין יותר שאלות, אז אנחנו,   גב' כבי שקולניק:

 

אני רק רוצה לשאול, יש כבר עמותות שקיבלו תמיכות בפעם     דוברת:

 הקודמת, אם אתם יודעים מה הם עשו עם הכסף? 

 

 הם מגישים לנו את הדו"חות הכספיים שלהם.   גב' כבי שקולניק:

 

הם מביאים, זה את אותה פעילות שהם עשו בשנה חלק מהמסמכים ש  מר מורדי ביטון:

הקודמת. אז כל מי שנתמך פה, חוץ ממכבי כדורגל, כולם קיבלו שנה שעברה ואנחנו תמיד עוברים על 

 הדו"חות שלהם, כדי לראות את הפעילות. אבל את צודקת, צריך לפקח. 
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 צריך לפקח על מה שהם עושים.    גב' כבי שקולניק:

 

 הו שעוסק בפיקוח הזה? יש מיש    דובר:

 

 הוועדה אמורה לעשות את זה, אנחנו עושים את זה חלקית.   גב' כבי שקולניק:

 

 צריך לעשות את זה.   מר מורדי ביטון:

 

 אנחנו צריכים לתת את זה למבקר אולי.   גב' כבי שקולניק:

 

 אפשר לבקש מהם להגיש איזשהו נייר, מה הם עשו?     דובר:

 

תראו, למשל נווה אשכול, זה נכנס לחלק מהתקציב שלהם, זו לא   :גב' כבי שקולניק

 איזו פעולה שהם עשו. 

 

הוא מחויב להציג את הדו"ח הקודם, אז אתה רואה על מה הכסף   מר מורדי ביטון:

 יצא, בעצם, אתה רואה את הפעולות. 

 

שים את זה, חבר'ה, גם אנחנו לפעמים בצד השני, אנחנו יודעים איך עו   מר גדי ירקוני:

 אלף?  500נכון? אם מבקשים פתאום פירוט על 

 

אוקיי, אני מציעה שנאשר את ההצעה כמו שהגשנו אותה, ובהמשך   גב' כבי שקולניק:

 השנה, במשך השנה, אנחנו נבקש, אני מניחה, הגדלה של התקציב, למען, 

 

 בואי נראה, אולי נביא ממשרדים.     דובר:
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נצליח להביא ממשרדים. למען מסל"ן, למען נווה אשכול ולמען אולי   גב' כבי שקולניק:

 אולי עוד גוף.  

 

אני, נווה אשכול, אני ממש לא חושבת שזה צריך להיות בוועדת    גב' דנה אדמון:

 תמיכות. 

 

תקשיבי, יש לנו בעיה, את יכולה לראות את זה, אני רוצה להסביר.    מר גדי ירקוני:

את זה. אנחנו, זה בכלל, שאלת אם המחלקה לשירותים חברתיים  חשבתי שבסעיף הקודם הבינו

מעבירה כסף לנווה אשכול. זה בעצם כסף שעובר דרך השירותים החברתיים, אבל לא ישר דרכם. אם 

 היינו יכולים, זה היה עובר ישר דרכם.

ינו בגלל שאסור לנו, אז יש דרך שיש בה תמיכות, אנחנו זה כסף מועצתי שעובר אליהם. אם הי

 יכולים לא דרך התמיכות, זה היה עובר לא דרך התמיכות, אבל זה לא קשור. זה כאילו, 

 

 מי מפעיל בעיריית אשדוד את מרכז יום לקשיש?    גב' דנה אדמון:

 

זה בדיוק ככה הם עושים. אני הייתי חברת מועצה בבאר שבע, והייתי  :פודחרני ספיירגב' מרים 

 . עמותה, וככה עושיםיושבת ראש 

 

דרך אגב, זו לא המצאה שלנו, זה היה בעקבות דו"ח מבקר משרד   מר מורדי ביטון:

-מה פתאום, בגלל זה ב –, שאנחנו היינו מעבירים כספים לנווה אשכול, והוא אמר 2009-הפנים ב

הקמנו ועדת תמיכות פעם ראשונה, עם כל הנהלים, עם כל הפרוצדורה ומאז הם נתמכים דרך  2010

 ור להעביר כסף לגוף שהוא לא, הוועדה. אס

 

 אם יש החלטה לקבל איזשהו מרכיב בהסעות, או דברים דומים?     דובר:

 

 זה כן.   גב' כבי שקולניק:



 אזורית אשכולמועצה 
 13.5.2019, שני מיום, מליאהישיבת 

 

 74 
 

 

צריך לתת שירות. אתה יכול לתת שירות. אתה יכול להגיד   מר מורדי ביטון:

 שהאוטובוסים שלך היום עושים את האיסוף, זה בסדר. 

 

 בשנה שעברה זה מה שעשינו, נתנו להם מאתיים שקל.   גב' כבי שקולניק:

 

 גדי, זה צריך להיות שם פר אדם בסיפור הזה.    מר דודי אלון:

 

תקשיב, קשה מאוד. אנחנו חוזרים לויכוח על נווה אשכול, ותראה,    מר גדי ירקוני:

תיים מאוד לא נכנסתי לזה בגלל שגם שמעת, אמרו פה מאות, אמרו עשרות. אחד הנתונים הבעיי

 מאוד, זה לדעת כמה אנשים באמת משתמשים שם בכל שירות. ובגלל זה אמרתי, 

 

 מרוב שירותים לא רואים את היער.    מר דודי אלון:

 

 זה לא אמרתי.    מר גדי ירקוני:

 

 אבל זה שירות מאוד מאוד חיוני.   גב' כבי שקולניק:

 

 רים? נביא את זה להצבעה, מי בעד? חב   מר גדי ירקוני:

 

 מי בעד?   גב' כבי שקולניק:

 

מי בעד לאשר את התמיכות כפי שהוועדה המליצה? תודה. מי נגד?    מר גדי ירקוני:

 נמנעים? אושר פה אחד, תודה רבה. 

 

  .2019תמיכות המועצה : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה
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 טוב, אני מתנצלת, אבל אני הולכת.   גב' כבי שקולניק:

 

 אני אנסה לעשות את זה טלגרפית, אבל אני אשתדל.   ון:מר מורדי ביט

 

 .2019אישור תוכנית לגיוס עובדים עם מוגבלויות ברשות . 8

 

אישור תוכנית לגיוס עובדים עם מוגבלויות ברשות. אז  – 8סעיף   מר מורדי ביטון:

בות לשוויון אנחנו נדרשים על פי הנציאנחנו, יש לכם את התוכנית, שלחתי לכם אותה. עוד פעם, 

לאזרחים עם מוגבלויות, אנחנו מחויבים להעסיק חמישה אחוזים, והאבסורד הוא שאנחנו אפילו לא 

יודעים כמה אנחנו מעסיקים, כי אסור לנו, אנחנו לא יכולים לקבל את המידע, מי מהעובדים שלנו 

 מוגבל או לא מוגבל.

מצאים ברמה בינונית, זאת אומרת, יש אבל המשרד לביטוח לאומי מוציא דו"ח אחת לשנה, ואנחנו נ

לנו עוד רמה אחת להגיע לרמה המלאה, אנחנו שתי רמות, כלום, נמוכה, בינונית, ומלא. אז אנחנו 

מעריכים שאנחנו, כל המספרים שיש לכם פה בתוכנית ששלחנו, זה בעצם הערכות, כי אנחנו 

 אחרת. מעסיקים עובדים, ואנחנו לא יודעים אם יש להם מגבלה כזו או 

 

 אז איך אפשר להשתפר?     דובר:

 

אמרו לך שאתה בינוני, אתה יודע שאתה צריך להוסיף. זו הרמה של   מר מורדי ביטון:

התוכנית. התוכנית היא בעצם שאנחנו חייבים להכניס בתפקידים מסוימים, שתינתן עדיפות לאנשים 

מפרסמים את זה, ומהנציבות פונים עם מוגבלויות. אנחנו פונים לעמותות שעוסקות בתחום, אנחנו 

פעם ולא פעמיים הם גם שולחים, או שזה מגיע דרך אלינו, כשיודעים על תפקיד כזה או אחר, לא 

 הרווחה ואז אנחנו נותנים שם, היו בשנים שעברו דברים כאלה, ואנחנו כן הכנסנו.

ו, שעומדים תחת ההגדרה יש להם עוד עלייה, אני יודע על כמה עובדים שכן נכנס 2018-אני יודע שב

הזאת, אבל את הדו"ח אנחנו נקבל רק בשנה הבאה, כאילו, במהלך השנה הזו. אז בעצם, זו התוכנית 
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שאנחנו מחויבים לפרסם. אנחנו נעלה אותה גם לאתר, העלנו אותה כבר לאתר, אנחנו צריכים את 

ו חייבים להתייחס לתחום אישור המליאה. וגם זה דורש מאיתנו שכל פרסום של גיוס עובדים, אנחנ

 הזה.

סתם לדוגמא, אנחנו עכשיו מנסים לגייס מוקדנים, מבחינתנו הם יכולים להיות גם אנשים עם 

 מוגבלויות, אנחנו נדאג לסביבה שתהיה מתאימה. 

 

 מוגבלויות זה,   מר חנניה אווקרט:

 

 פיסית.   מר מורדי ביטון:

 

 ? אשכרה רשום בביטוח לאומי  מר חנניה אווקרט:

 

 כן.   מר מורדי ביטון:

 

 אז לפי תלושי המשכורת אתה יכול לדעת.   מר חנניה אווקרט:

 

 לא, אני לא יכול לדעת.   מר מורדי ביטון:

 

 יש הטבות.   מר חנניה אווקרט:

 

 בקיצור, מי שרוצה להיות עובד מועצה, להמליץ לו לפתח מוגבלות.     גב' דנה אדמון:

 

יכול לדעת, אגב, גם במוגבלות אני לא יודע מה האחוזים, יש  אני לא  מר מורדי ביטון:

 עניין של אחוזים. אני לא יכול לדעת. 

 

 אחוזי המוגבלות זה משנה?   מר חנניה אווקרט:
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כן, כן. יש הגדרה, מאיזה אחוז מסוים זה מוגבלות, אני לא יודע.   מר מורדי ביטון:

זו התוכנית. אנחנו הכשרנו את מירית, עובדת עזוב, אנחנו עשינו על זה השתלמות. אז בעצם, 

במשאבי אנוש, להיות האחראית על התחום. היא עוברת הכשרות, היא בקשר עם הנציגות אז אנחנו 

בעצם צריכים לאשר את התוכנית, כפי שהצגנו אותה. מי בעד לאשר את התוכנית בבקשה? תודה. 

 נגד? נמנעים? אושר פה אחד. 

 

 ה סעיף תקציבי לתוכנית הזאת? יש ל   גב' דנה אדמון:

 

אם כבר פתחת את זה, אנחנו המועצה האזורית הראשונה בארץ   מר מורדי ביטון:

 שקיבלה את אות הנגישות. אנחנו מונגשים מלא. 

 

 כל הכבוד. אין לזה משמעויות תקציביות לתוכנית הזאת.    גב' דנה אדמון:

 

 ם רגילים, עם אותן עלויות. לא, לא, שום דבר. הם מועסקי  מר מורדי ביטון:

 

 . 2019אישור תוכנית לגיוס עובדים עם מוגבלויות ברשות : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 

 אישור נציגי מליאה לוועדת בחינה לבחירת מנכ"ל לרשות.. 9

 

אנחנו נדרשים, לצורך הקמת הבחינה למנכ"ל, אנחנו  – 9סעיף   מר מורדי ביטון:

מליאה, הדרישות של משרד הפנים, שחברי המליאה שאינם חברי הנהלה,  כים לאשר שני חבריצרי

 יכהנו בוועדה. גדי הציע את נועם גל ואת דני ברזילי. 

 

מה בעצם, יש שם התייחסות לאופוזיציה, אבל יש לנו קבוצה    מר משה טל:
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הם יהיה שהוחרגה, כשמינו הנהלה. אני חושב שאחד מהם לפחות, אני לא מדבר על שניים, שאחד מ

 מיישובי חבל שלום. 

 

 וגם שיהיה ייצוג נשי בבקשה.    גב' שני הפטל:

 

 חבר'ה, אין לי בעיה. מי רוצה להיות?    מר גדי ירקוני:

 

 שתי נשים אני מציע.    מר משה טל:

 

 מי רוצה להיות? שירים בבקשה את היד.    מר גדי ירקוני:

 

  את רוצה להיות?   מר משה טל:

 

 מוכנה להיות.     ל:גב' שני הפט

 

 שני, שני לא יכולה.     מר גדי ירקוני:

 

  אני לא אכפת לי, אני רק ייצוג נשי.   גב' שני הפטל:

 

 היא גם אישה וגם מחבל שלום.   דנה ונועם?   מר גדי ירקוני:

 

אני מביא את זה להצבעה, מי בעד לאשר את דנה ונועם כנציגי ועדת   מר מורדי ביטון:

 ציגי המליאה? מי בעד? מי נגד? אושר פה אחד. הבחינה? נ

 

 יש מישהו שאנחנו בוחנים? או שאני פספסתי את הנתון הזה.   מר רותם בוקסבאום:
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 יש מישהו?    מר גדי ירקוני:

 

 רשמי?   מר רותם בוקסבאום:

 

 זה חסוי?    דובר:

 

  גיד לך.לא יודע, אחרי שנסגור את הרמקול, אם תרצה, אני א   מר גדי ירקוני:

 

 מה תפקידה של הוועדה? רק שאני אדע למה התנדבתי.    גב' דנה אדמון:

 

 תבקשי לשלוח לך את זה, אני קראתי איזה חמישה דפים.   גב' דנה אדמון:

 

, ביום חמישי הקרוב, הוועדה מתכנסת בשעה 16 -דנה, תרשמי לך שב  מר מורדי ביטון:

11:00 . 

 

 טר מהעבודה. בקיצור, להתפ   גב' דנה אדמון:

 

התפקיד של הוועדה היא בעצם לבחון שהמועמד עומד בדרישות   מר מורדי ביטון:

 התפקיד. 

 

אם אני הבנתי נכון, זה מינוי אישי של ראש המועצה. טוב, תשלח לי,    גב' דנה אדמון:

 אני אקרא, אעשה שיעורי בית. 

 

 ה. עדיין הוא חייב לעבור ועדה ואישור מליא  מר מורדי ביטון:

 

 לא היה במליאה הקודמת, על זה שבכלל יגיע לפה תפקיד של מנכ"ל,     דובר:
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 זה מינוי שלי, שלא צריך, לפי החוק.     מר גדי ירקוני:

 

 לא המינוי, הרציונאל.     דובר:

 

הרציונאל, אחרי שהוא יבחר, הוא יושב יחד, אנחנו עושים פה מבנה    מר גדי ירקוני:

 מליאה את הכול, כולל התפקיד שלו וכולל תפקיד... ארגוני, שאז נציג ל

 

 )מדברים ביחד( 

 

 אני מבינה שסיימנו אם אנחנו...    גב' דנה אדמון:

 

 אני רק אומרת שתשע.   גב' שני הפטל:

 

 יש לנו עוד נושא אחד.   מר מורדי ביטון:

בחינה לבחירת כנציגי המליאה לוועדת דנה אדמון ונועם גל : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 מנכ"ל לרשות.

 

 אישור מינוי עוזרת לראש הרשות.. 10

 

עוד משרת אמון שצריך לאשר, והיא, להבדיל ממנכל, לא חייבת   מר מורדי ביטון:

בוועדת בחינה, זה אישור מינוי עוזרת לראש הרשות. גדי מבקש להביא לאישור את שרון אלוני מניר 

 משכר בכירים.   35%במשרת אמון, בשכר של  עוז, כעוזרת ראש הרשות, בחוזה אישי,

 

 זה חלק מהתקן? או שזה בנוסף לתקן?     דובר:
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 , מי בעד לאשר? 1.6.19-כן, כן. וכמובן, תחילת ההעסקה שלה ב  מר מורדי ביטון:

 

 רשמתי את זה במייל, אבל, רשמתי במליאה הקודמת,   גב' דנה אדמון:

 )מדברים ביחד( 

 

מליאה הקודמת ביקשתם שנאשר את המינוי של המהנדס. שאלנו ב   גב' דנה אדמון:

מה המשמעות של האישור הזה, האם זה סתם אישור פורמאלי, אנחנו מרימים את היד לשם שמיים, 

או שיש לזה משמעות? הסברתם שאנחנו צריכים לדעת שכל המסמכים הוגשו כדין, שהוא עומד בכל 

 גם שנכיר אותו במליאה הזאת.הקריטריונים, שזה, והבטחתם שהוא יגיע, 

אני רואה שהוא לא הגיע, והגברת שאנחנו מאשרים עכשיו גם לא מגיעה, ואין לנו שום רקע עליה, אז 

 אני לא מבינה מה משמעות האישור. 

 

את צודקת על המהנדס, הוא יגיע,  –אני אגיד לך, יש שני הבדלים. א'    מר גדי ירקוני:

ב. הוא עבר ועדת בחינה עם משרד הפנים והכול מסודר. הוא יגיע הנה והוא עבר ועדת בחינה, דרך אג

 בישיבה הבאה, להציג את עצמו. עוזרת אישית, לא צריכה לקבל, 

 

 אז למה אתה מבקש ממני להצביע על זה?    גב' דנה אדמון:

 

 זה החוק.    מר גדי ירקוני:

 

 אנחנו נראה אותה במליאה הבאה, כנראה.     דוברת:

 

זה לא יעזור לי הפרצוף שלה, אני שואלת מה המשמעות של ההצבעה    ה אדמון:גב' דנ

 תאשרי, סליחה.  –שלי. אני לא מצביעה בגלל שאמרו לי 

 

חברים, בואו נביא את זה להצבעה. מי בעד לאשר את המינוי של   מר מורדי ביטון:



 אזורית אשכולמועצה 
 13.5.2019, שני מיום, מליאהישיבת 

 

 82 
 

 בעד. מי נגד?  11 העוזרת לראש המועצה?

 

 להסביר למה אני נגד.  אני רוצה   גב' דנה אדמון:

 

 13מי נמנע? חברים, זה לא עובד, לא יכול להיות שיש לי עכשיו רק   מר מורדי ביטון:

 חבר'ה. 

 

 יכול להיות. זה מה שיש.    גב' דנה אדמון:

 

איש. בואו נצביע עוד פעם  13חבר'ה, תצביעו, הצביעו לי רק   מר מורדי ביטון:

 ,  מי נגד? מי נמנע? 16עוזרת לראש המועצה? מההתחלה, מי בעד לאשר את המינוי ל

 

אני מבקשת שיירשם בפרוטוקול שאני מתנגדת, מהסיבה שלא ברורה    גב' דנה אדמון:

 לי משמעות ההצבעה שלי. 

 

 טוב. תודה רבה.  מר מורדי ביטון:

 

 . מינוי שרון אלוני כעוזרת לראש הרשותלאשר את  ברוב קולות: הוחלט החלטה

 

  

 

 

 

 __________________ 
 גדי ירקוני

 המועצהיו"ר 

__________________ 
 מורדי ביטון

 המועצהמזכיר 
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 ריכוז החלטות
 

 
 פרוטוקול מליאה. אישור. 2

 

  7.4.2019: הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול המליאה מיום החלטה

 

  אישור תבר"ים.. 5

 

 אייה נגישות ר – 685: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

 יחידות  34 -תשתיות ל –בני נצרים  – 593: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 שיקום גדר ביטחון באבשלום  – 1163: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

  17כיסופים, תשתיות ליחידה אחת מתוך  – 1072: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 תשתיות  -כרם שלום  – 1159 : הוחלט פה אחד לאשר את תב"רהחלטה

 

 תשתיות  -כיסופים  – 1160: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

על פי הרשאות המשרד לאיכות   - 607: הוחלט פה אחד לאשר את הקטנת והגדלת תב"ר החלטה

 הסביבה

 

 .2019אישור תמיכות המועצה . 11

 



 אזורית אשכולמועצה 
 13.5.2019, שני מיום, מליאהישיבת 

 

 84 
 

  .2019תמיכות המועצה : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 

 .2019אישור תוכנית לגיוס עובדים עם מוגבלויות ברשות . 8

 

 . 2019אישור תוכנית לגיוס עובדים עם מוגבלויות ברשות : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה
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ת בחינה לבחירת דנה אדמון ונועם גל כנציגי המליאה לוועד: הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 מנכ"ל לרשות.

 

 אישור מינוי עוזרת לראש הרשות.. 10
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