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 דע.ימ .1

 

שנה טובה, ערב טוב ברוכים הבאים, אנחנו פותחים את ישיבת     מר ניר ים:

המליאה. כמו ששמתם לב גם נכבד את ראש השנה בארוחת ערב ומתנות והרמת כוסית. הכול יהיה  

ככול שמתקרב סוף השנה כמובן גם הישיבות עלולות להתארך, וגם הם עלולות להתכווץ,  .בהמשך

 ן ישיבה לישיבה עשוי להתכווץ. אז בואו נתחיל עם המידע של גדי. יזאת אומרת המרווח ב

 

אני אעשה את זה ממש קצר בגלל שזמננו ממש קצוב היום, ואני חושב    מר גדי ירקוני: 

 ללכת הביתה נהיה אשפים.   21:00-ללכת הביתה אלי נהיה אשפים, אם נצליח ב 21:00-שאם נצליח ב

 

 ?  הרגע מתי הארוח   מר אלי אהרון: 

 

נושאים קצרים, מפני   3. אז אני אנסה להיות קצר לדבר על 19:30-ב   מר גדי ירקוני: 

נכון? הוא לא  5שראיתי שגם היו איזה שאלות. מזל טוב לידידיה, חשבתי שהוא לא ישיג אבל מספר 

  כבר עוד ילד. תקשיב זה ילדים לא נכדים, אז  5עומד בקצב שם אבל הוא מנסה. ידידיה יש לו מספר 

מזל טוב. אני מקווה שלא פיקששתי אף אחד כשאמרתי לידידיה, אז פשוט אני יודע. הא גם יפה  

 סבתא. 

 

 שמיני.   גב' יפה בוקובזה: 

 

שמיני בכלל. אז כמו שאתם יודעים אני חזרתי מסיור בחו"ל יחד עם    מר גדי ירקוני: 

הו כזה. התחלנו אותו שיום או מ 12-מיכל ולימור. הסיור הזה היה מאוד ארוך, אני חושב ש

במקסיקו שם נפגשנו עם הקהילה היהודית שלנו, שאנחנו מחליפים משלחות גם של בין תלמידים 

לתלמידים, אנחנו די מרגישים בבית שם בקהילה וגם הם מרגישים כלפינו. היה סיור מאוד טוב שם,  

להגיד שמשם הבשורה  הקשר התהדק עם הקהילה בכלל והרחבנו אותו לעוד אנשים נוספים. אני יכול

שאני חושב שתבוא שהצלחנו להביא את החלק השני של מבנה המוזיקה, שהוא החלק השני של מבנה  
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האומנויות. אנחנו נדע אם באוקטובר זה ייסגר או לא ייסגר סופית. אבל שקהילה תעזור לנו שם  

וורגס קוראים לו,   בעוד כמיליון דולר בשביל לגמור. בנוסף לזה פגשנו שם את ראש העיר, אנריקה

היה פה היינו אצלו, הוא אמור להגיע הנה, היינו בבתי ספר היה מאוד מעניין וחשוב, ובאפריל אמורה  

איש, שיבואו הנה לסיור בהחלט אנשים   250-להיות פה משלחת גדולה מאוד מקרן היסוד במקסיקו כ

מתבשלים, אבל אתם  ש שיש לנו קשרים איתם וגם יהיה קשרים לעתיד. יש עוד כל מיני דברים 

יודעים דברים שמתבשלים ולא יוצאים בטוב, אני מעדיף לא סתם להגיד. אבל בהחלט הקשר שם  

ימים, חזרנו לבחירות. גם שם   3... ארצות הברית בוושינגטון, היינו שם היה טוב מאוד. משם נסענו

מכירים אותנו מאוד,  הייתה לנו במה מאוד גדולה, גם מבחינת זה שאנחנו מעוטף עזה, גם מזה שכבר

שנים יותר נכון   4שנים,  3גם הקשרים שיש למיכל מקודם שם, וגם עם זה שכבר אנחנו כמו שאמרתי 

שנים בשנה שעברה לא הייתי, וגם שם מכירים טוב מאוד את החלוציות קודם   3באים רצוף, אני רק 

ר מאוד לשני הצדדים. גם  ז וגם את אשכול... עכשיו את הקשר בין החלוציות לאשכול, והקשר הזה עו

שם אני חושב אנחנו יכולים להגיד שסגרנו את מבנה החדשנות, כבר היום אנחנו רואים אותו בתב"ר  

מיליון דולר, שהיינו אמורים לקבל שם, וזה יבוא אומנם עם   3-שקיבלנו את ההבטחה של הכסף של ה

ו נבקש מכם לאשר את זה.  נהזמן, אבל גם את זה סגרנו ואנחנו נראה את זה היום בתב"ר שאנח

בנוסף לזה גמרנו שם, הצלחנו לסגור שם את הדבר עוד בטוח, זה נושא של מאגר המים של המט"ש  

דולר, משהו כזה. ויש עוד כספים כאלה וכאלה  1,200,000בחולית של חצי הלוואה וחצי מענק של 

ד כמה פרויקטים, וגם ושעדיין כמו שאמרתי הם לא סגורים עד הסוף, אבל בהחלט התקדמנו שם בע

שם הקשר מתהדק ואנשים בהחלט כבר מכירים מאוד את אשכול. וגם מיכל תבוא הנה אני מקווה  

שיהיה לנו זמן, ותיתן סקירה יותר מסודרת, היא ולימור יבואו גם על התרומות וגם בכלל על הסיור.  

ל, היא כבר עובדת אצלנו ו, ... היא עובדת יחד עם מיכל מיישוב יב232אני ראיתי ששאלו על כביש 

כשנה בגיוס כספים, והן עושות את זה ביחד. בעצם מיכל צריך לזכור לא עובדת בגיוס כספים, מיכל  

אני נתתי פה אני חושב דו"ח די  232היא מנהלת את המתנ"ס וזה היא עושה בזמנה הפנוי. כביש 

 מסודר במליאה, נכון?  

 

 אמרת ששאלו? מי שאל?     גב' דנה אדמון: 
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 כן שאלו. נכון שאלו?     מר גדי ירקוני: 

 

 שאלו במייל.   גב' רונית בן רומנו: 

 

שאלו במייל. המייל הפך להיות דרך אגב איזה מקום שתפוצת, אני     מר גדי ירקוני: 

לא מתכוון, אני אומר לכם, לא יכול להספיק, לא מתכוון לענות על כל שאלה ושאלה שעולה במייל.  

 מה שואלים, אם מותר לי להגיד.  םגם צריך לראות לפעמי

 

 באיזה נתיב אתה מעדיף שנפנה?     דוברת:

 

 לא היו תשובות במייל לשום דבר.     דובר:

 

אני גם לא מתכוון, אמרתי את עמדתי. אני חושב שחלק מהשאלות    מר גדי ירקוני: 

ור ראש מועצה מותר  ת, אז אני לא כל כך אוהב אותם, ב תגם, איך אני אגיד את זה בעדינות קנטרניו

לי להגיד את זה. על סכומים לא גדולים שאנחנו מוציאים, ומי אנחנו בוחרים לפה ולשם, מליאה  

זכותה לבדוק כל דבר, אבל בסוף היא צריכה גם לדעת שלמנהלים יש שיקול דעת בקבלת החלטות,  

 -ולא כל סעיף וסעיף יגיע לקבלת החלטות

 

   -ל במקום שולחנות וציודראם להביא את קי   גב' מזל ערוסי:

 

 זה לא במקום.    מר גדי ירקוני: 

 

 יש איזה שהיא רמה מינימאלית שאנחנו צריכים להידרש.    גב' מזל ערוסי:

 

ביחד. אפילו שאת יותר מבוגרת ממני, אם   2א' אני לא מסכים שנדבר    מר גדי ירקוני: 

אני אגיד את זה, זה לא נכון וזה אומר  ךתבקשי אני אתן לך רשות, ניר ייתן לך רשות דיבור. ב' אי
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ב', יש גם לזה וגם לזה. זה שחברה פשטה את הרגל ולא -להוציא דברים מהקשרם. מה קשור א' ל

שהחלטנו  הספקנו להביא את הציוד, זה לא אומר שאין כסף ובגלל זה הכסף הולך למקום אחר. וזה

ליון ₪, אז אני לא מתנצל על זה, ואני חושב  ימ 140-לעשות אירוע חגיגי על זה שפתחנו קריית חינוך ב

  -שזה היה במקום. ואם למישהו יש הערה על זה שהבאנו זמרת א' ולא זמרת ב', אז

 

 ממש לא.    גב' דנה אדמון: 

 

רגע, רגע, אני עכשיו מדבר וזה לא פתוח לדיון, עם כל הכבוד ושאין     מר גדי ירקוני: 

י מתאפק. ברגע שהמנהלים מחליטים שהם רוצים להביא  נלנו זמן, מותר לי להגיד גם דברים שא

זמרת א', אז הם יביאו את זמרת א'. ואני לא חושב שתפקיד המליאה היא להחליט האם הזמרת 

 הזאת היא מספיק מוסרית או לא. 

 

 לא ביקשנו.    גב' דנה אדמון: 

 

ם כמה כסף עכן ביקשו ואני לא פותח את זה לדיון, אני לא פותח, ו   מר גדי ירקוני: 

עלה להביא הנה את הנשיא, יש גבול למה ששואלים במליאה, חברי מליאה שרוצים תגובות. ואם  

רוצים שיהיה פה אופוזיציה אז תהיה פה אופוזיציה ואנחנו גם יודעים איך להתנהג מול אופוזיציה, 

 אז אני חושב שגם שחברי המליאה שואלים שאלות, צריכים לחשוב מה שואלים. 

 

 אבל כשחברי מליאה שואלים שאלות גם ראוי לקבל תשובות.    מי סלע:עגב' נ

 

 כן, כן, כן, אני אומר את זה חבר'ה לכם.     מר גדי ירקוני: 

 

  -אנחנו יותר מנשמח לקבל   גב' נעמי סלע:

 

 לא, אני לא אתן לכל דבר תשובה.    מר גדי ירקוני: 
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  -היו גם שאלות שהם לא קשורות   גב' נעמי סלע:

 

רגע תן לי ניר, תן לי, אני יודע, ידעתי שזה יחמם את האווירה אבל    מר גדי ירקוני: 

  -חבר'ה

 

  -זה לא מחמם שום דבר, גדי אתה לא בכיוון. הבעיה היא   גב' דנה אדמון: 

 

   -אני בכיוון   מר גדי ירקוני: 

 

 לא אם זה קירל או סבתא שלי.    גב' דנה אדמון: 

 

₪   70,000ה בדיוק הכיוון. ואם אני חושב שצריכים להוציא יזה ה   מר גדי ירקוני: 

 בשביל לעשות פה איזו הופעה, אני לא צריך לקבל את אישור המליאה.  

 

 אז לא להביא את זה לאישור המליאה.  גב' רויטל דג'אווי בן יעקב:

 

 אז אל תביא, שיהיה כתוב הפנינג.    מר אמיר פלג:

 

 לא לבקש את האישור.   אז גב' רויטל דג'אווי בן יעקב:

 

   -שיהיה כתוב הופעה נועה קירל הפנינג זה נשמע   מר אמיר פלג:

 

זה הפנינג, בשבילי זה הפנינג כן. ואתה לא תחליט מה זה הפנינג ומה    מר גדי ירקוני: 

זה לא הפנינג. ואם אתה רוצה לבוא לנהל את המועצה, אתה תיבחר בפעם הבאה. ואני אומר לכם את 

 זה לא בשביל לנהל את השוטף.   הזה, מליא
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  -סליחה   גב' דנה אדמון: 

 

 מה שאני חושב, מותר לי.  כן, את יכולה, אני אגיד    מר גדי ירקוני: 

 

 גם לי מותר להגיד מה שאני חושבת, לא הבנתי.     גב' דנה אדמון: 

 

 0010,0זה מועצת מנהלים ולא בכל דבר היא צריכה להתערב. לא כל    מר גדי ירקוני: 

 ₪ אני מתכוון להביא הנה לאישור. 

 

  -... על כל דבר, אני מבקשת    גב' דנה אדמון: 

 

   -ותקשיבי, רגע, לא, לא   מר גדי ירקוני: 

 

  -אני מבקשת   גב' דנה אדמון: 

 

  -את תיתני לי, אני ראש המועצה   מר גדי ירקוני: 

 

  -שתנזוף אתה ראש המועצה אני מכבדת אותך, אין סיבה   גב' דנה אדמון: 

 

 אז תני לי לגמור לדבר.     מר גדי ירקוני: 

 

 אין סיבה שתנזוף באנשים ששואלים שאלות.     גב' דנה אדמון: 

 

   -אז מותר לי לנזוף   מר גדי ירקוני: 
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 זה ממש לא ראוי.     גב' דנה אדמון: 

 

וזף, נתקשיבי, מותר לי לנזוף בסוג שאלות, על שאלות רציניות אני לא    מר גדי ירקוני: 

ושואלים אותי הרבה שאלות רציניות. אבל אם שואלים אותי למה הזמנתי את זמרת א' ולמה הבאתי 

את הנשיא, אז אני חושב שזה שאלות שהם לא במקומם, ומותר לי להגיד את זה. מליאה צריכה 

פה דיווח   אני נתתי 232. 232-₪. ואני עכשיו עובר ל 30,000מיליון ₪, לא על  2לשאול על מיליון ₪ על 

  -232ואני אתן פה בכמה מילים עוד פעם. 

 

   -לא צריך לפחד   גב' דנה אדמון: 

 

   -זה לא עניין של לפחד   גב' נעמי סלע:

 

 את לא צריכה לפחד, את צריכה לחשוב מה את שואלת.    מר גדי ירקוני: 

 

 אין כאן שום כבוד הדדי, אתה לא נוזף...     גב' נעמי סלע:

 

  -מותר לי להגיד מה אני חושב   מר גדי ירקוני: 

 

   -... גדי תירגע   גב' דנה אדמון: 

 

 ואיך אני הולך לנהל את המועצה.    מר גדי ירקוני: 

 )מדברים יחד(  

 מותר לשאול מה שרוצים.     גב' דנה אדמון: 

 

 זה בכלל לא מכבד, זה לא לעניין.   גב' רונית בן רומנו: 
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 בדיוק.    גב' דנה אדמון: 

 

 אז תעצרו, את תעצרו, די.    ת בן רומנו: יגב' רונ

 

  56-כמו בדו"ח שנתתי פעם שעברה, נכון להיום לקחו לנו את ה 232   מר גדי ירקוני: 

עד מיליון ₪ שהיו אמורים עוד להמשיך עד צומת מבטחים, ממשיכים בתכנון על אף שאין תקציב 

ו לנו. לעומת זה אנחנו עכשיו  חמצומת מבטחים ואפילו עד צומת מגן. ממשיכים בתכנון כמו שהבטי

בעצירה בגלל שאין טעם עכשיו לנהל את הריב עד שתהיה ממשלה חדשה. כשתהיה ממשלה חדשה 

ימשיך. אני   232-אנחנו נעשה את כל המאמצים, לא משנה מאיפה תהיה הממשלה הזאת, על מנת ש

תפסו אותי בדיוק  תאל  10-12גם אמרתי שעשינו חשיבה עם תושבים שבחרנו אז, אני חושב איזה 

במספר של האנשים, שהתייעצנו איתם האם נכון לצאת ולעשות הפגנה כזאת או אחרת בנושא של  

משהו כזה, ואנשים שישבנו איתם לא חשבו שזה נכון, ולאור זה לא יצאנו  25.8.19-הכביש. זה היה ב

ומר שלא נעשה אגם לעשות תהליך של איזה שהיא חסימה או הפגנה כזאת או אחרת על הכביש. לא 

את זה ולא נתייעץ עוד פעם. נכון להיום זו ההחלטה שקיבלנו, ובגלל זה גם לא עשינו כלום. בתי 

 -הספר החדשים

 

מה שאני ראיתי אתם חתמתם על פרוטוקול   232גדי, גדי סליחה, על   : אדוארד קוברסקימר 

 . 232דרכים חקלאיים על יד 

 

   ?סליחה לא הבנתי, מה   מר גדי ירקוני: 

 

 דרך חקלאית.    : אדוארד קוברסקימר 

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

לא אספקה, זה לירוק, כל הזמן אני צריך להילחם על זה שנכנסים    : אדוארד קוברסקימר 
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 קצת מהצד קצת לסדר שם. 

 

 את מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 דרך כניסה אליי סגרו מהרבה כיוונים.    : אדוארד קוברסקימר 

 

תקשיב, נת"י ואנחנו ישבנו על זה, אמרנו את זה פה גם במליאה, אני    קוני: רמר גדי י

   -חושב שעוד לא היית במליאה הקודמת

 

 בפרוטוקול כתוב מול נת"י שהמועצה מתחייבת לעשות, לא נת"י.   : אדוארד קוברסקימר 

 

 לא מתחייבת, מה המועצה מתחייבת?    מר גדי ירקוני: 

 

 ות דרכים חלופיות.  שלע  : אדוארד קוברסקימר 

 

 המועצה לא התחייבה בשום מקום לעשות דרכים חלופיות.    מר גדי ירקוני: 

 

טוב, תיקח מההנדסה את הפרוטוקול, למה אני צריך להילחם כל    : אדוארד קוברסקימר 

 הזמן? 

 

לא, לא, רגע, אני רוצה להגיד, אני לא יודע ובטח שלא בזה, שהמועצה    מר גדי ירקוני: 

בה לעשות דרכים חלופיות. המועצה לפי מה שאני יודע, אני מוכן לבדוק את זה עוד פעם, יהתחי

 בסדר? 

 

 כן, תבדוק.   : אדוארד קוברסקימר 
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לא התחייבה לעשות דרכים, מה שכן אנחנו ישבנו עם נת"י ואנחנו     מר גדי ירקוני: 

לעומת זה יש טרקטורים   .לא יהיה 232יודעים שבהרבה מקומות שהיו דרכים חקלאיות שחתכו את 

 -כן, לפעמים יהיו צריכים לנסוע

 

 דרך מנהרות או משהו.     מר אלי אהרון: 

 

לא, לא יהיה. יהיו צריכים לעשות ימינה יהיה, השאר יהיו צריכים     מר גדי ירקוני: 

 מסלולים, יהיו צריכים לנסוע לפעמים עד צמתים ולעשות שם את הזה.  4לעשות, רצינו כביש 

 

 עכשיו מי יעשה?    : וארד קוברסקידאמר 

 

רגע, אני רוצה אם למישהו לא ברור ואם חבר מליאה רוצה, אני    מר גדי ירקוני: 

   -מבקש שתיפגש עם רננה, תבקש ממנה פגישה, לה יש את התוכניות

 

 היה פה...   : אדוארד קוברסקימר 

 

אוכל לעזור, אני   א רגע, רגע, בוא לא נעשה את זה עכשיו, מפני של   מר גדי ירקוני: 

בהחלט אומר נבדוק ואיפה שזה, אבל עוד פעם מי שמתעסק בנושא הזה זה רננה בשבילי, ואפשר  

 להיפגש איתה ואחרי זה להגיע אליי. 

בתי הספר כמו שאמרתי נפתחו, חלק מהציוד באמת לא הגיע, אנחנו מנסים לעשות את המקסימום  

ן שכמעט פשט את הרגל ומי שיודע שהולכים לפשוט  לעל מנת שכל הציוד יגיע. יש פה אירוע של קב

את הרגל, יש פה בעיה עם אספקה ובעיה עם כספים, וכמו תמיד זה קורה בדקה האחרונה. אנחנו  

מנהלים את האירוע הזה, היום הגיע עוד ציוד, אנחנו מקווים שנצליח להביא את רוב הציוד כמה 

מצד שני מי שעובר שם ונמצא בקריית החינוך,   .שיותר מהר, אנחנו מודעים לזה שחסר חלק מהציוד

וגם אני היום הייתי במשרד החינוך, מקבלים פידבקים סך הכול מהרוב טובים, יש גם טענות וגם  

השגות לדברים כאלה ואחרים שמתבצעים, אנחנו מנסים לענות על הכול ולעשות את המקסימום, על 
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ים איזה מתקן, שם יש איזה משהו מפריע בבתי  קמנת שהדברים יבוצעו על הצד הטוב ביותר. פה מפר 

ספר כאלה ואחרים, גם המנהלה המרכזית עוד לא התחילה לעבוד כמו שצריך, אנחנו בכל הדברים  

האלה בפנייה, אני מקווה שלפחות לילדים לפחות ממה שאני שומע ויש פה כאלה עם ילדים, לפחות 

עושים מעקבים, אנחנו הולכים להיפגש מחר  ולרובם יש פידבק חיובי ושהילדים מבסוטים שם, אנחנ

או בשבוע הבא, אני כבר לא זוכר, יש לנו ישיבות חתך עם המנהלות כולן, לראות את הבעיות ואת  

, וגם אנחנו תוך כדי תנועה מתקנים את מה שצריך, ואני חושב שצריכים  הדברים שצריכים לשפר שם

כוס המלאה, אני חושב שבנינו פה קריית  3/4-כוס, את ה 1/2-פה בהחלט, אני לפחות רואה את ה

חינוך בהחלט באיכות וברמה טובה, צריכים לעשות את ההשלמות שצריך, וצריכים להמשיך 

 בהדרכות למורים ותמיכה למורים, ואני מקווה שאנחנו עושים את זה על הצד כמה שיותר טוב.  

 

ם, הרב של המועצה  ינושאים קטנ 2כמה עדכונים מהכיוון שלי. יש   מר מאיר יפרח: 

אפשר להאריך   70, עד גיל 70, אי אפשר להאריך לו לפי התקשיר של המדינה הגעת לגיל 70הגיע לגיל 

אין שיקול דעת לשר ולא למשרד  70, כל שנה אפשר להאריך לשנה, אבל הגעת לגיל 67-כל שנה מ

א של הכשרות הוא לא  ש הדתות להאריך לו את זה. היות והוא לא כביכול מאושר כרב אזורי, אז הנו

יכול לתת, כי הוא לא עובד מדינה. אז היו לי שיחות גם עם שר הדתות, והייתי גם אצלו. את הכשרות 

יעבירו לרבנות מרחבים, אלא מה שרבנות מרחבים מקשה על העסקים ומגדילה את הסכומים 

הם לא שפידבקים מהעסקים קבל אני משהמועצה עשתה כמועצה, היא מגדילה את הסכומים ו

יכולים לעמוד בזה, והם מוכנים לוותר על... של הכשרות. מחר ייצא מכתב לשר הדתות אחרי  

שדיברתי איתו, לנסות להחזיר לנו את הנושא של הכשרות לתקופה קצובה עד להכנת מכרז לרב  

 אזורי. 

 

 זה לרב שלנו מאיר?     גב' דנה אדמון: 

 

 לקבל תקן רב אזורי חדש.    מר מאיר יפרח: 

 

 להחזיר לרב הנוכחי?     ' דנה אדמון: בג
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 כן.   מר מאיר יפרח: 

 

 ? 70למרות שהוא עבר את גיל     גב' דנה אדמון: 

 

. אי אפשר היה להוציא 70מאיר, זה לא הפתעה שבן אדם הגיע לגיל    מר ברזילי דני: 

 מכרז לפני חצי שנה או משהו כזה? למה לא טופל לפני? 

 

 דע שהגיע אלינו שיוכלו להאריך לו את זה. יבגלל שמהמ   מר גדי ירקוני: 

 

אז אני מקווה שנקבל את... זה לא דיון, זה לא דיון, אני מטפל בזה   מר מאיר יפרח: 

ונקווה שנקל על העסקים, כדי שבאמת נקבל את זה על תקופת הביניים עד שיוציאו מכרז ונקבל תקן  

 -חדש למועצה אזורית, ואחר כך נתקדם

 

 התקן פג תוקף שלו? התקן לא הולך לאיבוד.     :מר דודי אלון

 

 לא, לא, יהיה מכרז כמו שמאיר אמר.    מר גדי ירקוני: 

 

יהיה מכרז ונתכנס למערך, הלוואי שהיה אפשר לאשר לו להמשיך, כי   מר מאיר יפרח: 

 אני חושב שהוא רב ראוי ורצוי. 

 

 לא הבנתי.  מאיר זה לא עובר למרחבים או שזה כבר עבר?   גב' דנה אדמון: 

 

כדי שלא יעצרו פה עסקים, אז הרבנות של מרחבים נותנת את   מר מאיר יפרח: 

₪ לעשות קופה  ₪500, הם רוצים עכשיו  100הכשרות. אלא מה הם באים לעסקים ומה ששילמו פעם 

מהעניין הזה, זה חלק ממה שליברמן רוצה. מילה אחת, אומנם זה לא פוליטיקה אבל אני חושב  
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אות, אני מקווה שבכל תכנית חדשה של התאמות ממשלה חדשה יבוא שר ומנכ"ל  לשמשרד החק

שבאמת דואגים לחקלאות, לצערי אנחנו סבלנו הרבה אי נחת מההתנהלות של משרד החקלאות 

גידולים קשים שזה   2-בובפרט באזור שלנו, בקטע הזה של הייבוא. הם פגעו מאוד מאוד קשה 

ללא מכסים, הצלחנו להיות החג הזה, הצלחנו להיות אני ושי  ההמלפפונים והעגבניות, שיחררו פ

חג'ג' ומאיר צור אצל שר האוצר וקיבל את הבקשה שלנו לא לחתום על שחרור מכס לקראת החגים, 

   -מתוך הבטחה שהמחירים יהיו סבירים

 

 ימים.   3אצל רמי לוי לפני  יםקונטיינר 60שיחררו    מר דודי אלון:

 

  -ן, אבל זה עם מכס. כל מה שמביאים היום זה עם מכסונכ  מר מאיר יפרח: 

 

 על המדף.  2.80    דובר:

 

₪ וזה משמעותי. בלי מכס תהיה פה פריצה, ואתם יודעים   3זה   מר מאיר יפרח: 

   -שהחקלאות פה באזור בפרט במושבים היא בנויה על חלק מאוד גדול

 

 רת את זה כמבצע. כאת הרשת זה לא מעניין המכס. היא מו   מר דודי אלון:

 

... שגם בזה תהיה התנהלות חדשה לגבי כל החקלאות, אם זה... מים,   מר מאיר יפרח: 

אם זה שוק סיטונאי, אם זה ייבוא, לא חסר צרות שנעשו פה על ידי הממסד הזה, ואני חושב שקיבלו  

 ור בזה.  שאת התשובות גם לאזרחים להתנהלות של המדינה הזאת, של כל נושא של... וכל מה שק

 

 הלוואי.    מר דודי אלון:

 

טוב, כמה דברים קטנים, קודם כל נשאל פה לגבי שאלות שאילתות     מר ניר ים:

חלופות, כל אחד יבחר איך. חלופה אחת   2איך אפשר, אני מציע את המסלול הבטוח מה שנקרא יש 
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למי שאמור לטפל  באמת לעשות את זה במייל, אבל במייל שמיועד לראש המועצה, אליי, למאיר

בדברים עוד לפני שזה עובר... וגם בקיצור מה העניין, מה רוצים, מה שואלים, מה מבקשים בלי  

מסכות שלמות ומצגות... האפשרות השנייה היותר רצויה זה באמת לקבוע איתי לשבת, שאני אבין 

י אגפים, לפעמים  למה רוצים, יש לי זמן לברר עם מי שצריך, לפעמים זה עורך דין, לפעמים זה מנה

זה גורמים אחרים, ולחזור עם תשובות ככול שאפשר מהר, וזה יקדם את העניין נושא נושא, כל נושא 

 -סעיפים 15בנפרד, לא ערימה של 

 

לתשובות של האופציה הראשונה? קיבלת מייל בתפוצה   SLA-מה ה   מר דודי אלון:

 רק אליך, השאלה תוך כמה זמן אתה מחזיר תשובה? 

 

זה יגיע כשזה נושא לדיון, זה יגיע להנהלה הקרובה, הנהלת המועצה    יר ים:נמר 

ימים   3הקרובה, יבוא לדיון יחד עם המבקש, וככול שיינתן זמן, זאת אומרת אם השאילתה תישאל 

או שבוע וחצי לפני, אז יש הבטחה  שבוע  ללפני הנהלה, כנראה זה יהיה בעיה, אבל אם היא תישא

   .שזה יגיע להנהלה

 

 אני מדבר על שאלות כלליות לא קשורות לנושא לפי דיון.    מר דודי אלון:

 

 כן, כן, עוד פעם תלוי בנושא.    מר ניר ים:

 

 מניסיון אתה מקבל תשובה באותו יום.     גב' דנה אדמון: 

 

מעבר לזה קצת מידע. אחד באמת היה פה נושא הזבובים הטריד את     מר ניר ים:

ד את כולנו. אנחנו למעשה מגייסים כאן ועכשיו נקרא לזה פקח מנטר זמני,  יכולנו, ממשיך להטר

יתגבר, מתוך כוונה באמת להכניס אלמנט כזה קבוע בתוך   31.12.19הזמני הזה יעבוד עד סוף השנה 

, אנחנו מקווים שזה יסייע  2020מחלקת תברואה, אבל האלמנט הקבוע יבוא יחד עם אישור תקציב 

ועדות, גם נושא שנשאלנו, אז אני יכול להגיד שעוד אין לנו בדיוק נוהל סגור על   תבמשהו. דו"ח פעילו
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העניין, אבל כן נתתי התחייבות שאחת לרבעון כן יוגש דו"ח פעילות בין אם נעשתה בין אם לא  

נעשתה, חברי המליאה יוכלו לראות מה קרה בכל ועדה, ולקבוע את עמדתם בעניין הזה, זה ייקרה כל 

בר לזה בנושא העדכונים אין לי הרבה, אבל יש לי משהו שאני צריך לקבל את הסכמתכם  ערבעון. מ

עניינים. אחד זה ועדת מכרזים יש לנו מצב שרוב ועדת המכרזים מורכבת מנציגי   2-את דעתכם ב

  -מליאה, מי שמכיר את זה טוב

 

 כל ועדת המכרזים.      דוברת:

 

את זה טוב זה אמיר, ורותם מכיר את  רכל ועדת המכרזים, מי שמכי   מר ניר ים:

זה גם ואדוארד כמובן מכיר את זה, ונעמי סלע שבתקופה האחרונה אנחנו קצת נתקלים בקושי, נעמי 

יש לה קצת עניינים שלה, שאנחנו מקווים שיפתרו במהרה בימינו והכול יבוא על מקומו בשלום, עד  

ן כמחליפה זמנית, כדי לא להיתקע. למשל  ואז אנחנו מבקשים את אישורכם להכניס את יהודית מימ

השבוע נאלצנו לבטל ישיבת מכרזים, וזה לא נעים באים קבלנים מכל קצות הארץ, תנו לי, תנו לי עשו  

לי טובה, באים קבלנים מכל קצות הארץ וצריכים להתפזר, כי חבר מליאה נקלע לבעיה ולא יכול היה  

  -ן לכם התנגדותילהגיע, לא טוב, כדאי למנוע את זה, אז אם א

 

אבל אם יש מישהו אחר שמעוניין, זה בסדר גמור. פשוט נשאלתי    גב' יהודית מימון: 

  -לפני

 

   -נשאלת ענית וזה בסדר   מר ניר ים:

 

 שזה יהיה ברור ושקוף.    גב' יהודית מימון: 

 

 הוציאו מכרז לוועדת מכרזים?    מר ברזילי דני: 

 

התפנה מקום. וראוי לשאול את כל החברים אם  ללא, לא מכרז אב   גב' דנה אדמון: 
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 מישהו מעוניין, אם מישהו מעוניין מעולה, אם לא...  

 

אם מישהו מעוניין, אגב אם מישהו מעוניין אני שולף את זה מהמותן,     מר ניר ים:

  , זה בסדר. 3, גם יכולים עוד 2יכול להיות  1הוא מוזמן להצטרף גם. זאת אומרת יכול להיות מחליף 

   -מי שירים את היד עכשיו יתקבל בברכה, אם אף אחד לא עשה את זה, אז

 

רק צריך לדעת שזה כמעט כל שבוע ביום, במשך היום בסביבות    גב' כבי שקולניק: 

 . אז רק מי שיכול בשעות האלה.  12:00-13:00

 

אני מבקש בהמשך, אני מבקש את אישורכם לאותו צוות הקמה    מר ניר ים:

ת לאפיין לנהל את בחירת, נקרא לזה ועדת החינוך המועצתית. הצוות הזה אנחנו  ושתפקידו לבנ

מציעים ומבקשים שמי שירכז אותו זה יהיה מנהל אגף חינוך אבי יאנוס, מבחינת נציגי ציבור יהיו  

  -שמה דורון ותקין ואהובה אילן, מבחינת המרכז הקהילתי

 

 ... הנושא הזה נציגי ציבור?    מר דודי אלון:

 

לא, לא, הייתה פנייה, זה גם לא מחייב אישור מליאה, אבל כמובן    מר ניר ים:

 עדיף לעשות דברים בהסכמה. 

 

 אבל מי האנשים האלה? קצת רקע עליהם.     מר דודי אלון:

 

   -הם אנשים נחמדים, ואגב ראויים. הצוות הזה   מר ניר ים:

 

 ניין להצטרף?  ולא הבנתי, למה לא שואלים מי מע   גב' דנה אדמון: 

 

 למה אתה מכניס את זה ככה?     דוברת:
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אני מכניס את זה ככה כי הצוות הזה לא אמור לקבל את אישור     מר ניר ים:

   -המליאה. אם תהיה התנגדות תגידו מישהו לא ראוי... ונחליט, אבל בגדול

 

לעת  תניר, תרשום אותי כאופציה נוספת גם למכרזים אם צריך מע   מר דודי אלון:

 אני אבוא בנוסף.  

 

 בכיף.    מר ניר ים:

 

 יום חמישי זה יום שאני עובד מהבית.    מר דודי אלון:

 

אני חוזר, חברים אני חוזר הצוות הזה, בואו תנו לי בואו נתקדם,     מר ניר ים:

  הצוות הזה תפקידו להקים את ועדת החינוך, הוא לא ועדת החינוך. הצוות הזה אינו ועדת החינוך, 

תפקידו להקים, תפקידו לעבוד בזריזות, ביעילות, במקצועיות, רצוי שיהיו שם אנשים שמראש  

יודעים מה הם עושים למה הם באים,... את ענייניהם ושהם יבצעו את עבודתם במסגרת זמן של סדר  

  ב גודל חודש וחצי עד חודשיים, כדי להביא לנו ועדת חינוך לקראת סוף השנה כמו שהתחייבנו, אז נש

ברצינות ונראה אם זו הוועדה שאנחנו רוצים, אם אלה האנשים, מי מוצע, איך בוחרים אותם, ומה  

המנדט ותחומי הפעולה ומה שלא יהיה. בינתיים הצוות הזה זה תפקידו, ולכן נבחרו אנשים, הוצעו 

שם   אנשים שעונים על הקריטריונים האלה, ויותר חשוב מהכול מייצגים את כלל תושבי האזור. יש

   -חלוציות, יש שמה קיבוצים, יש שמה מושבים

 

 לא אמרת את כולם.     מר ברזילי דני: 

 

 רגע, הוא יגיד, הוא יגיד.     מר גדי ירקוני: 

 

יש שמה זכרים, יש שמה נקבות, יש שמה מכל טוב, מהבחינה הזאת     מר ניר ים:
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בזמן. אז כמו שאני אומר  קזה צוות מאוזן שנראה שיידע לעבוד, ואת התוצר הקטן הזה יידע לספ

 -אנחנו מציעים מבחינת הציבור את דורון ותקין, את אהובה אילן, דורון ותקין מהחלוציות

 

 דורון ותקין הוא מנהל תלמוד תורה נווה.    מר קובי רביבו: 

 

 יפה.    מר ניר ים:

 

 מנהל בית ספר.      דוברת:

 

 ואהובה אילן?      דובר:

 

שנים במערכת החינוך, הרבה מאוד שנים מפקחת  אהובה אילן   מר ניר ים:

 אזורית של מערכת החינוך. 

 

 חבר'ה תנו לו רגע.     מר גדי ירקוני: 

 

מכיוון המרכז הקהילתי יש לנו את דיגי, אני מקווה שכולם מכירים    מר ניר ים:

בן רומנו,  אותה היא מנהלת מחלקת הנוער. ומכיוון המליאה אני אציג לכם את מזל ערוסי, את רונית

 ואת יובל בר.  

 

 למה אין אפשרות להתנגד?    גב' דנה אדמון: 

 

 ... בהכנה לוועדה.     מר אלי אהרון: 

 

זה לא סותר ולא מפריע וזה לא פוגע. מי שיבחר את ועדת החינוך זאת     מר ניר ים:

 תהיה המליאה. המליאה תבחר ככול שהיא תחליט את מי שהיא רוצה, אז זה בסדר. 
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 אני רק מבקש אם אפשר להוסיף לדעתי את דנה אדמון.    ר פלג:ימר אמ

 

לא, אני לא מוכנה להוסיף אותי בצורה הזאת, כי כשממנים אנשים     גב' דנה אדמון: 

 אז צריך לשאול מי מעוניין, למה לגייס...?  

 

   -חבר'ה בואו לא נעשה   מר גדי ירקוני: 

 

הוועדות, למה אנחנו עוד פעם נמצאים  למה? עוד פעם אותו דבר של   גב' דנה אדמון: 

מליאה באנו כולנו פה בשביל לתת ולתרום, פונים לאנשים שואלים מי מעוניין, אם  במצב הזה, אנחנו

יש עודף אז אולי אפשר לחשוב על איך לווסת את זה. אבל כמו שאנחנו רואים אין פה יותר מידי 

   -בלתי התחייבות אחרת, אני לא מבינה את היידיים מונפות, למה לעשות את זה? ועוד אחרי שאני ק

 

 איזה התחייבות קיבלת?     מר גדי ירקוני: 

 

 זה מרגיש כמו... שיש לה כיוון, למה?    גב' דנה אדמון: 

 

 נוסיף הצבעה.     מר ניר ים:

 

 זה לידיעה.    מר גדי ירקוני: 

 

   -כן, זה לידיעה, בשלב הזה זה לידיעה. הלאה   מר ניר ים:

 

 מה הלאה? אני שאלתי שאלה.    אדמון:  הגב' דנ

 

 כן, מה שאלת?    מר ניר ים:
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 -שאלתי מדוע לא פותחים את זה לכלל המליאה   גב' דנה אדמון: 

 

 )מדברים יחד( 

 כדי שהוועדה תוכל לעבוד.   : סילביה גריןגב' 

 

 מה זה קשור?    גב' דנה אדמון: 

 

 )מדברים יחד(  

 

המנכ"ל יחד עם אבי יאנוס חשבו מיהם האנשים  ... ניר בתור   מר גדי ירקוני: 

המתאימים שהם חושבים, שיהיו מתאימים לוועדה הזו, וזה האנשים שהם חשבו. הם שמו את כל 

האנשים מקשת הרחבה פה, אני לא חושב שעל כל דבר אנחנו צריכים להוציא קול קורא, דברים  

דה שהולכת לבחור יכול להיות שהיא  עעקרוניים אתם יכולים אחרי זה שהוועדה, עכשיו דווקא הוו

צריכה לעשות קול קורא ואחרי זה להחליט מי היא רוצה למיין שיבוא. אבל חבר'ה זה רק האנשים  

 שמחליטים מי יהיה, בואו נשים דברים בפרופורציות. 

 

  -זה לא... מי יהיה. אלה האנשים   מר ניר ים:

 

  ?מונע לשים את דנה אני לא מביןמה    :משה טלמר 

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 מה מונע לשים את דנה?     מר משה טל:

 

 אני לא רוצה להתווסף בצורה הזו.    גב' דנה אדמון: 
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 היא לא רוצה.     מר גדי ירקוני: 

 

. אני לא חושבת שזאת הדרך, ואני לא מעוניינת אני לא מעוניינת   גב' דנה אדמון: 

 להתווסף לצוות שתפקידו למרוח את הזמן.  

 

 אבל זה מה שהוחלט דנה.      בר:וד

 

   -בואו נהיה רציניים. דנה   מר ניר ים:

 

אני אומנם לא ישבתי בישיבה הקודמת, אבל זה מה שהוחלט, אז     דובר:

 צריך לקיים את ההחלטה. 

 

... לקיים את ההחלטה, שיהיה צוות. זאת דמוקרטיה, החלטנו שצריך     גב' דנה אדמון: 

 ... 3אין שום בעיה. אבל אם צריך  להקים צוות, קם צוות,

 

  -דנה תני לי   מר ניר ים:

 

 שישאלו מי רוצה.     גב' דנה אדמון: 

 

דנה תני לי, תראו מכל חברי המליאה יש את ההתנגדות הגדולה     מר ניר ים:

 ביותר להקמת הצוות הזה, זה בא מדנה.  

 

  -דמוקרטית האני לא מתנגדת להקמת הצוות, קיבלנו החלט   גב' דנה אדמון: 

 

  -דקה תני לי   מר ניר ים:
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 אני עומדת מאחוריה.     גב' דנה אדמון: 

 

   -תני לי, תראי דנה הבאת חלופה, התנגדת להקמת הצוות, הכול בסדר   מר ניר ים:

 

 זה היסטוריה, ניר אין צורך להזכיר את זה.     גב' דנה אדמון: 

 

   -זו זכותך. עכשיו   מר ניר ים:

 

 קיבלנו החלטה בחסות הרוב.    ן: וגב' דנה אדמ

 

  -רגע, עכשיו לגלגל מהלך של קול קורא   מר ניר ים:

 

 אני לא ביקשתי קול קורא.    גב' דנה אדמון: 

 

  -אוקיי   מר ניר ים:

 

 די מספיק לסלף דברים, לא ביקשתי קול קורא.     גב' דנה אדמון: 

 

לך של קול קורא ושל מיון  התני לי לסיים, תני לי לסיים. לגלגל מ   מר ניר ים:

  -האנשים

 

 מאוד מעייף.    גב' דנה אדמון: 

 

 ושל קבלת ההחלטה במליאה, הייתה נגמרת השנה, מה לעשות.    מר ניר ים:
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 לא זאת הבקשה. זאת לא הבקשה, ומספיק לסלף את דבריי.    גב' דנה אדמון: 

 

   -י. אם למישהו ישתהלאה, מבחינת העדכונים לפחות שלי שהיו סיימ   מר ניר ים:

 

רגע, אני רוצה להוסיף משהו. כמו שאתם יודעים אני יו"ר ועדת     מר אמיר פלג:

איכות הסביבה, יש איתי חברים וצוות נהדר, יש את רותם, יש את אריק, יהודית, דנה, רויטל... 

רצינית,   דשכחתי ונציגי ציבור נהדרים. נפגשים פעם בחודשיים פעם בחודש וחצי, עושים עבודה מאו

מיילים הרבה. אנחנו בהחלט הובלנו יחד עם בושמת את המהלך הזה של -מדברים בוואטסאפ באי

הפקח הנוסף, ואנחנו מודים מאוד למנהיגי המועצה שבאמת מצאו את המקור התקציבי ומוסיפים 

אפ  סאותו עכשיו. גם בהקשר הזה חשוב לי לעדכן על משהו שעדכנתי עליו את גדי, אומנם דרך הוואט

אבל אני חושב שגם אחרים יודעים את זה, וגם את ניר בשיחה אישית, שעכשיו נכנסה למועצה  

אזורית אשכול יחידה חדשה של אכיפה. היחידה הזו יחידת רשות הטבע והגנים שמתוקצבת על ידי  

המשרד להגנת הסביבה, וזאת יחידה אוכפת ונשכנית. עכשיו מה שאני אומר עכשיו פונה בעיקר  

המושבי, שעלול מהר מאוד וכבר אתמול היו אירועי אכיפה, עלול מהר מאוד להיתקל פה   למגזר

באיזה שהיא שוקת שבורה, ולמה אני מתכוון, בעצם במשך שנים ארוכות מאוד לא ניתן לחקלאי  

המושבים פתרון נכון ומספק לבעיית הזבל החקלאי, הגזם, הפלסטיק וכו' וכו'. מה שנוצר זה שריפות  

עצימת עין של המועצה, זה אתרי זבל ואשפה בכל רחבי המועצה. אתם מוזמנים לנסוע  בפירטיות 

  60-דרך השדות ולראות כיצד היא נראית, אני חושב שזה משהו מביך את המועצה שלנו. מופו כ

אתרים פירטיים גדולים של אשפה חקלאית, ויש עוד מאות אחרים קטנים בתוך השטחים של  

א להגיד זה שלצד הוספת הפקח שהוא שייך למועצה וזה נהדר, חשוב בהמועצה. ומה שאני בעצם 

מאוד שמנהיגי המועצה בעיקר אלו שמייצגים את המושבים ידעו שיש כרגע גורם חדש בשטח, ואם  

לא יינתן פתרון מהיר ומיידי, זה קצת מזכיר את נושא הפל"ח שאנשים נרדמו בשמירה ופתאום בא  

ירה ופתאום הגיע רשות הטבע והגנים תחת הניהול של המשרד  מהמינהל. אז אנשים נרדמו פה בש

להגנת הסביבה. אז חשוב מאוד גם לנציגי המושבים פה במליאה לעדכן את החקלאיים במושבים 

שלהם דרך דפי המידע דרך הוועדים שיש את הגורם הזה, וחשוב מאוד להבין שעוד מעט נתחיל לקבל  

ומחפשים פתרון. היה חשוב  ואפילו זימונים לדין פלילי מלמטה לחץ של חקלאיים שמקבלים דו"חות
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 להביא את זה לידיעת המליאה. 

 

 חשוב מאוד שזה יעבור בצורה הסברתית לחקלאים.     גב' דנה אדמון: 

 

אנחנו פנינו כוועדה לבושמת ופנינו לגורמים נוספים שיבצעו הסברה    מר אמיר פלג:

היר. בינתיים לצערי הרב ההיענות בתחום ההסברה  ב בהקשר הזה, כדי שזה לא ייפול כרעם ביום 

 לחקלאים מאוד נמוכה.  

 

 טוב, עוד משהו לפני שניגשים לסעיפים של המליאה?     מר ניר ים:

 

שני דברים, דבר אחד הייתה פנייה של תושב מתלמי אליהו שהגיע   גב' יהודית מימון: 

לעניין הזה, זאת סוגיה אחת. ואיזה   לכלל חברי המליאה, והיינו רוצים לשמוע את תשובת המועצה

שהיא הצעה לגבי התב"רים, אני מניחה שרוב החברים כמוני, כל ישיבה ממש לא זוכרים את מה 

שהיה קודם, אז אולי אם אפשר להציע, שלפחות אנחנו חברי המליאה נקבל איזה שהוא מידע על כל  

שנים אחורה, אבל  10עכשיו על  תיישוב מה הוא קיבל מבחינת תב"ר מבחינת כספים, אני לא מדבר

כן בשנים האחרונות, כדי שזה ייתן איזה שהוא מידע על מה הולכים לאשר הלאה. כי אני מבחינתי 

כשאני באה לכאן ומאשרת תב"רים, אני לגמרי מנותקת ממה היה בישיבה הקודמת, אני לא מסוגלת  

לשפוך אור לפחות על איזה שהיא   ליצור אצלי בראש איזה שהוא רצף, ואני חושבת שמידע כזה יכול 

 חלוקת צדק, או על איזה שהיא חלוקת משאבים שהיא, נקרא לזה יותר צודקת. 

 

  -מהם 90%-יהודית, אם תסתכלי על התב"רים, תראי ש   מר גדי ירקוני: 

 

 זה גורמי חוץ.    גב' יהודית מימון: 

 

ור את התשובה, תנו לי  מזה גורמי חוץ שאפילו, רגע, רגע, תנו לי לג   מר גדי ירקוני: 

לגמור את התשובה, מפני שאני רוצה להסביר, שלא רק שהם מגורמי חוץ, נגיד יש איזה יישוב עכשיו  
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שיכול להיות שהוא גם עושה הרחבה של תשתיות וגם עושה ביוב, סתם דוגמא. אז במקרה הוא  

שאת רוצה לראות   ןבתב"ר משותף. זה שאני אתן את ההיסטוריה היא לא תיתן פה כלום. אני מבי

   -איזה תב"רים

 

   -יותר מעניין אותי  גב' יהודית מימון: 

 

   -רגע, רגע, אם זה נגיד זה מקרנות המועצה   מר גדי ירקוני: 

 

 בדיוק, זה יותר מעניין אותי.   גב' יהודית מימון: 

 

   -אז זהו, את יכולה להגיד לבקש מקרנות המועצה   מר גדי ירקוני: 

 

 אני מדייקת.    : גב' יהודית מימון

 

של יישוב שהוא מקרנות המועצה,  1אבל כמעט אין פה, אני חושב    מר גדי ירקוני: 

  -תמיד זה ממשהו, בגלל זה אני חושב

 

 אז אני מדייקת.    גב' יהודית מימון: 

 

הנושא הזה עלה בהנהלה בהקשר של חלוקת הכספים מפעל הפיס,...    מר דודי אלון:

 הוגנות שפעם עשו ואז דרך זה שיקפו את החלוקה לאורך השנים.   ת דיבר על איזה שהיא טבל

 

אבל פה זה לא מפעל הפיס, זה דבר אחר בתב"רים האלה. כשמביאים     מר גדי ירקוני: 

מפעל הפיס, אז אני יכול להבין את הבקשה והיא הגיונית. אבל כשנותנים סתם את התב"רים בדרך  

א יעזור לנו הדבר הזה, בגלל שאת תראי איזה סוג לכלל השגרתיים, כמו שתראי אותם עכשיו, 

תב"רים אנחנו עוברים היום, זה פשוט לא ייתן לנו כלום, זה סתם איזה שהיא עבודה שיראו על יישוב 
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 פעמים הרחבת תשתיות, מה זה ייתן לנו? זה משרד השיכון, זה לא נותן לנו כלום.   4שהוא קיבל 

 

 ושב שלא בונה עכשיו, זה לא רלוונטי. מיש מושב שבונה יש    מר דודי אלון:

 

  -כן. זה לא   מר גדי ירקוני: 

 

   -אבל בכספים שהם   מר דודי אלון:

 

צבועים אמרתי, או מפעל הפיס או מקורות מועצה שזה לא למקורות    מר גדי ירקוני: 

 ציבור, יש בזה היגיון. בסדר? 

 

 כן.   גב' יהודית מימון: 

 

 נעשה, והייתה לך עוד שאלה.  ואז אנחנ   מר גדי ירקוני: 

 

   -אז הבקשה שלי מתקבלת. לגבי הצגת ה  גב' יהודית מימון: 

 

באמת את השאילתות, לא שאילתות זה את האמירות של שמעון מגן    מר ניר ים:

כל חברי המליאה קיבלו. את התשובה שניתנה לשמעון מגן רק הוא קיבל, הוא ומבקר המועצה קיבלו  

הוא ירה למספר כיוונים והעלה מספר טענות. בקשר לטענות על מינוי סגן ראש  את התשובה. בגדול

  -המועצה ועורך הדין או היועץ המשפטי של המועצה, אז נאמר

 

 מי נתן לו תשובות המבקר?   מר אליהו שמעון: 

 

 לא.    מר ניר ים:
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ות ברגע, רגע, הוא לא קיבל תשובות ספציפיות, הוא קיבל תשו   מר גדי ירקוני: 

 כלליות, בגלל שהטענות שלו כמו שניר אמר נבדקו כבר. 

 

 איך? לא הבנתי.    מר אליהו שמעון: 

 

 הטענות שלו נבדקו שאין שום דבר חדש.     מר גדי ירקוני: 

 

 -הטענות היו פה, אנחנו דנו בזה, הכול בסדר, ולא צריך לתת לבן אדם    דובר:

 )מדברים יחד(  

 

את העבודה שלי בדו"ח. זאת תלונה, זו אמירה כללית,   אני סיימתי  מר יהודה זנטי: 

 הוא זרק אמירות כלליות.  

 

 אז תגיד לו שזו אמירה כללית שאתה כמבקר...    מר אליהו שמעון: 

 

 ראש המועצה הגיב, ראש המועצה הגיב לו, זה מספק.   מר יהודה זנטי: 

 

  -שנייה אני אסביר גם מעבר לזה. תראו   מר ניר ים:

 

 יש משרד הפנים יש מבקר המדינה...   זנטי:  מר יהודה

 

אם הוא היה פונה למשרד הפנים או למבקר המדינה, היה מקבל     מר גדי ירקוני: 

  -תשובה, משרד הפנים היה פונה אלינו

 

  -אז עדיף שזה   גב' דנה אדמון: 
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זה לא משנה, תראו אנחנו פועלים ככה: מי שאחראי עלינו מלמעלה     מר ניר ים:

₪ שאנחנו   300רד הפנים. כמעט כל צעד שהמועצה עושה, לא חשוב מה אפילו כל תב"ר של שזה מ

נראה פה, אנחנו עושים את כל התהליך או הפרוצדורה המייגעת הזאתי, אגב רק מסיבה אחת פשוטה 

ואנחנו בודקים אלף דרכים איך להקל, סתם נתתי את זה כדוגמא, איך להקל על הנושא הזה של 

ות אותו יותר נכון, לעשות אותו יותר מובן, לעשות אותו יותר מהיר, ולא להרים שהתב"רים, לע

פעם כמו שמתוכנן פה היום. אבל מה לעשות זאת דרישה של משרד הפנים, כמו עוד מאות   18ידיים 

ואלפי דרישות, אנחנו כל הזמן עומדים בתקן משרד הפנים. אלה בודקים אותנו מלמעלה, אלה 

. הם מאשרים מי יהיה סגן ראש המועצה, כמו שנטען במכתב, והם גם אלה  דמאשרים לנו כל צע

שמאשרים מי יהיה היועץ המשפטי כמו שנטען, וככול שהם מוצאים לנכון שזה בסדר, אז זה בסדר.  

וזכותו של כל אחד לבוא ולטעון נגד משרד הפנים ולהעיר אותו כדי לבדוק דבר כזה או אחר על  

ת הבדיקה מלמטה למעלה, שזה יודע לעשות מבקר המועצה יהודה, כהכיפאק. ויש לנו את מער

שיושב פה איתנו ויכול לעשות את הבדיקה מבפנים. ככה שאנחנו סבורים משני הכיוונים, עד כה כל 

   -הטענות לעניין המינויים

 

 ניתנה לו תשובה? אני לא הבנתי אם התקבלה תשובה או לא.    גב' דנה אדמון: 

 

את לא נותנת לי לסיים? ואחר כך הייתה טענה נוספת מעבר  הלמ   מר ניר ים:

למינויים, שמדברת על דו"ח המבקר בנושא פינוי האשפה, והדו"ח הזה טופל על ידי ועדת הביקורת 

ועל ידי מליאת המועצה, והמועצה יישמה את ההערות והלקחים הופקו. ולכן בסוף הזה אומר מי  

טענותיך ודרישותיך נדחים בזאת, משום שהם חסרי  אשמשיב לשמעון מגן, "מעבר לאמור מלו

בסיס" זהו. עכשיו ירצה ימשיך, יבוא משרד הפנים, יבוא מבקר המדינה, יבוא כל גורם וירצה לבדוק  

את העניין, הוא מבחינתנו מוזמן. אבל זה עדיין לא קרה, אז זה לשאלתך אם הוא קיבל תשובה, אכן 

 קיבל. 

 

 שהוא קיבל תשובה.  לא ידעתי   גב' דנה אדמון: 
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 הוא כבר התלונן בעבר והייתה איתו סאגה כזאת?     :יובל ברמר 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

   -הוא כבר התלונן, כבר היה מכתב ממבקר המדינה  גב' כבי שקולניק: 

 

 פעמיים אני חושב.     מר גדי ירקוני: 

 

ים, חוזר על עצמו נמבקר המדינה קיבל תשובה בדיוק על אותם טיעו  גב' כבי שקולניק: 

 -שוב ושוב ושוב. אפשר להיתפס על זה ואפשר להגיד אחרי

 

התחושה שלנו היא שהכול תקין ואין שחר לשום אחד מהסעיפים    גב' דנה אדמון: 

 שהוא העלה. 

 

 חד משמעית כן.    גב' כבי שקולניק: 

 

 משרד הפנים בדק את זה.     מר גדי ירקוני: 

 

  הכול, הכול.  מר יהודה זנטי: 

 

 משרד הפנים מבקר המדינה אמרו את דברם כמו שאומרים.   גב' כבי שקולניק: 

 

הערה קטנה רק בעניין הזה, למשל אנחנו לא ידענו שניתנה תשובה     מר דודי אלון:

רשמית מסודרת על ידי הגורמים. היה שווה לידע את המליאה הנושא נענה, טופל על ידי גורמים 

 כאלה וכאלה תודה רבה.  
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 התכוונו בכל מקרה היום להגיד את זה.     די ירקוני: גמר 

 

 -אכן צודק, נכון, נכון, בלהט האירועים   מר ניר ים:

 

גדי הערה, בזה שאתה אומר 'אני לא עונה במיילים לכולם', זה בסדר    : רותם בורסבאוםמר 

הנושא יורד  וזכותך, אבל בזה אתה מייצר עוד יותר כעס... ניתנה תשובה ואנחנו מרחיב במליאה, 

מסדר היום, וככה זה נראה כאילו לא ניתנה תשובה וכאילו מתעלמים ממנו, אז זה מייצר איזה  

שהיא תחושה שלא מטפלים בדברים וחבל. כי הדבר טופל בצורה מאוד רצינית לפי מה שאתם  

 אומרים. 

 

  -הייתה מחשבה אם לענות במייל או לא לענות במייל   מר גדי ירקוני: 

 

  -לא, רק להגיד ניתנה תשובה והנושא  ורסבאום: במר רותם 

 

   -בסדר, אני אומר הייתה   מר גדי ירקוני: 

 

  -אין בעיה גם לעשות את התשובה שנשלחה באופן רשמי   מר דודי אלון:

 

 .2019#10מספר אישור פרוטוקול מליאה   . 2

 
 

שון זה  אחברים סוף סוף אנחנו נכנסים לסעיפים של סדר היום. הר   מר ניר ים:

-אישור המליאה הקודמת. אישור המליאה הקודמת שהתקיימה האמת היא די מזמן, התקיימה ב

 . האם אנחנו מאשרים את הפרוטוקול הזה או לא? 12.8.19

 

 אישרנו אותו בהנהלה.     גב' מזל ערוסי:
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עכשיו אנחנו מאשרים אותו פה. מי בעד לאשר את הפרוטוקול     מר ניר ים:

 הקודם? 

 

 יש לי הערה לפרוטוקול.     נה אדמון: דגב' 

 

  -אושר   מר ניר ים:

 

 לדנה יש הערה.     מר גדי ירקוני: 

 

 למי?    מר ניר ים:

 

 לדנה.    מר גדי ירקוני: 

 

 לדנה. כן דנה.     מר ניר ים:

 

 הסעיף של ועדת חינוך לא רשום בצורה מדויקת.     גב' דנה אדמון: 

 

 איפה?    מר גדי ירקוני: 

 

  -אז בואי   ים: רמר ני

 

שעברה בהנהלה   1חלופות, אלא הוצעה חלופה  2אנחנו לא הצענו    גב' דנה אדמון: 

 שיקום צוות מצומצם, והצבענו בעד או נגד החלופה הזאת. 

 

 מה זאת אומרת?     מר ניר ים:
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זאת אומרת שרבקה בן ארי אמרה שלא מצביעים, שבהנהלה התקיים    גב' דנה אדמון: 

הלה מגישה את החלופה הזאת להצבעה האם יקום צוות מכין או לא, לזה הצבענו, החלופה נדיון, והה

 שלי לא עלתה להצבעה.  

 

 נכון, זה מה שכתוב.     מר ברזילי דני: 

 

   -לא, זה לא מה   גב' דנה אדמון: 

 

 בעד ונגד הצבעה אחת.     מר ברזילי דני: 

 

   -תראי דקה, קודם כל אני חייב לשאול אותך,   מר ניר ים:

 

או לרשום שהייתה הערה, זה מה  2קודם כל צריך למחוק את חלופה    גב' דנה אדמון: 

 שהיה, אבל לא הצבענו עליה. 

 

 לא הייתה הצבעה.      דוברת:

 

   -לא הצבענו עליה, הצבענו   גב' דנה אדמון: 

 

   -דקה, אף אחד   מר ניר ים:

 

 צוות מכין.    גב' דנה אדמון: 

 

דנה, לא נמשוך את זה יותר מידי, כי הפרוצדורה הזאתי באמת   הדק   מר ניר ים:

נגד   7בעד  16לפחות בעיניי זניחה. הסעיף מסוכם בזאת שמליאת המועצה בחרה ברוב קולות של 
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   -. היא הייתה קיימת2, זהו. אף אחד לא אומר שדיברו על חלופה  1בחלופה 

 

 לא הצביעו.    גב' דנה אדמון: 

 

היו נגד, ולכן היא נבחרה,  7היו בעד  16, 1הצבענו על חלופה  אנחנו   מר ניר ים:

   -זהו. אז בואו

 

 2, ולא הצבענו בין 1אפשר לתקן את זה שהצבענו על חלופה    גב' דנה אדמון: 

 החלופות? זה בסך הכול המציאות, באמת גם זה לא צריך לקחת...  

 

  -לא, לא   מר ניר ים:

 

 יע בעד החלופה שלי. בלא הסכימו להצ   גב' דנה אדמון: 

 

 , זה הכול.  1... תכתוב אישרה את חלופה     דובר:

 

 אפשר לשמוע את התמלול אם זה כל כך קשה.     גב' דנה אדמון: 

 

 הערתך התקבלה והפרוטוקול יתוקן.    מר ניר ים:

 

 והוא מאושר עם ההערה.     מר גדי ירקוני: 

 

  -ןכן. אז זה בסדר מבחינתנו. בעניי   מר ניר ים:

 

 רגע, חנניה רוצה לומר משהו.     דוברת:
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אני רוצה לשאול בקשר לגזם החקלאי. הנושא של תביעות של איכות    מר חנניה אווקרט: 

הסביבה, זה כנגד ראשי הוועדים כאחריות אישית, קובעים אותם אישית, זה דבר שאנחנו לא יכולים  

ה... של אתרים לפסולת חקלאית נפלו סלעמוד בו. אני מבין שהתהליכים שהתחילו בנושא של גרי

 בדרך. 

 

המועצה בשנתיים האחרונות  חנניה אני רוצה לענות לך על זה,   מר מאיר יפרח: 

תקצבה מיליון ₪ מתקציב המועצה לניקיון היישובים, פסולת חקלאית ופסולת בניין וכל האתרים, 

  20רת עוטף עזה, יש תקציב של גולעשות ניקיון גם... השנה הורדנו את התקציב הזה, בגלל שיש במס

את   מיליון ₪ לנגב מערבי, ששמה צריך לקבל את הכספים האלה, אמרנו למה שנתקצב מהמועצה

מועצות. הם הוציאו מכרזים ואנחנו מחכים לנגב מערבי שיוציאו את   25הכסף הזה אם יש שמה 

מכונת גזם שקיבלנו   להמכרז איך עושים את הפעולות האלה. במקביל אני ובושמת מטפלים בנושא ש

₪, שיכולה לפתור חלק   1,200,000אישור, היינו במיתר וראינו איך היא עובדת. זו מכונה שעולה 

 מהבעיות של הגזם בעיר.  

 

האלה, תעצרו את הפקחים שלא  לרט"ג מאיר אז תפנו בינתיים    דובר:

 יתקרבו למועצה.  

 

סגרו את כל המכרזים איך  יכרגע התקציב הזה הוא נמצא, ברגע ש  מר מאיר יפרח: 

, או יעשו מכרזים מי ייקח את הנושא 1מכונות לכל מועצה או מכונה  2מנהלים את כל זה, אולי ייתנו 

של הניקיון, נכנס לעסק הזה. אז לא צריך להיבהל מאיכות הסביבה, אנחנו איתם בקשר לנושא של 

זה שייתנו קנס או שיכניסו יו"ר בהחיוב אישי, יודעים שהבעיה היא בעיה, זה לא פותר את הבעיה 

הוועד של היישוב, יכניסו אותו על קנסות או על פלילי. העסק הזה מטופל, ברגע שיהיה את התקציב 

 הזה, נתחיל לעבוד.  

 

  -מאיר העסק לא מטופל, הרבה שנים    דובר:
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 אז לא מטופל, תטפל אתה.   מר מאיר יפרח: 

 

 בטוח אעשה את זה מצוין.  ,בשמחה, תן לי מנדט אני אטפל    דובר:

 

 מה יש לך לטפל בזה?    מר מאיר יפרח: 

 

 6-5אתה אומר שאני אטפל אם לא טיפלת. לא טופל, שורה תחתונה     דובר:

שנים עשיתי פה תכנית עסקית לאחר החקלאיים שהציג איזה שהיא  6-7שנים, אני לפני  7שנים 

  -תכנית, אמרו לו כן, כן, כן

 

 . פשט רגל מהתוכנית שלך. ..  מר מאיר יפרח: 

 

מה זה קשור? אמרו לו: כן, כן, כן, לא, לא, לא, שורה תחתונה לא     דובר:

עשיתם שום פתרון, חיכיתם ככה עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה. לא על הניילון, לא על מכלי קונדור, לא  

ושה, אתה לא עושה עלגזם החקלאי, אין שום פתרון, לא במו"פ לא ועדה חקלאית. לא יודע מה אתה 

שנים בנושא הזה, ותיקח  4-5כלום בעניין הזה. עדיף שתיקח אחריות ותגיד חברים נרדמתי בעמידה 

כי הרט"ג לא מעניין אותם אם מאיר טיפל, לא טיפל, ראה מקצצת אחריות ותתחיל לתת פתרונות. 

 במיתר, לא ראה מקצצת, תתעורר אדוני, תתעורר.  

 

 ומר?  אמה אתה   מר מאיר יפרח: 

 

 מה שאתה שומע, תתעורר.     דובר:

 

 אחד כמוך יש הרבה.    מר מאיר יפרח: 

 

 3תתעורר אני אשמח, ראש המועצה תן לי מנדט אני מבטיח תוך     דובר:
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 חודשים יהיה לי פתרון לגזם, בבקשה אני מוכן.  

 

תעשה את הדברים שאתה עושה, תעשה אותם טוב, אחר כך תבקש    מר מאיר יפרח: 

 ם אחרים.  ידבר

 

זה לא... של הטיפול של המועצה אם הוא טוב או רע, אני לא אם זה   : גב' מרים פודחרני ספייר

זה, אבל אני עובדת מול המשרד להגנת הסביבה כל יום בעבודה שלי. המשרד להגנת הסביבה יש לו  

שהו, לא  יסמכות לכל קנס ולא ישאל אף אחד פה במועצה אם הוא יטיל קנס על יו"ר ועד או על מ

 משנה על מי. לא ישאלו אתכם, לא אותנו ולא את אף אחד. 

 

 אז מה עושים?     דוברת:

 

  -מיליון ₪ הניקיון 5תקשיבו,   מר מאיר יפרח: 

 

 תחזיר אותו למרכז מבקרים,... אותו לשמה אין שום בעיה.     דובר:

 

 מה זה?   מר מאיר יפרח: 

 

קרים, ניקח אותם לגזם, אין שום במיליון ₪ למרכז מ 5-תביא את ה    דובר:

 בעיה. 

 

 .2019#10פרוטוקול מליאה מספר לאשר את פה אחד  : הוחלט החלטה

 

 חילופין במליאה. .3
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לגבי ועדים מקומיים,  חברים הערנו את הנושא, אני מבקש להתקדם.    מר ניר ים:

פניה משה שאושר והוא צסליחה לגבי חילופין במליאה, המצב הוא כזה. יש לנו נציג מטעם נווה את 

קיבוצים צאלים המועמדת כנציגה למליאה  2היום חבר מליאה כדין, זה מצד אחד. מצד שני יש לנו 

 לא אושרה על ידי משרד הפנים. 

 

 אני? אני לא אושרתי.     :גב' שני הפטל

 

 לא אושרה.    מר ניר ים:

 

   אני לא מצאתי חן. אני מנהלת חינוך בקיבוץ.   גב' שני הפטל:

 

 בשבילם זה הנהלה.     מר גדי ירקוני: 

 

אז כמובן שנציגת צאלים מנועה להשתתף בהצבעה, זה אחד. אמור    מר ניר ים:

נציגי ניר יצחק שגם הם טרם אושרו, אז אלה היישובים שכרגע חסרה לנו נציגות מהם, ואנחנו   2לגבי 

 מקווים שזה ייפתר במהרה בימינו. 

 

 י אגיע לישיבות מליאה, אני לא אוכל להצביע. נבינתיים א   גב' שני הפטל:

 

 מותר לך להגיע.     מר גדי ירקוני: 

 

לא, אני לא אוכל להצביע, אבל אני אייצג את צאלים. נתבקשתי    גב' שני הפטל:

 מצאלים להמשיך עד שיהיה הליך... 

 

ד יאנחנו נשוחח על זה אחר כך. אנחנו... לאחר כך. אני יכול רק להג   מר ניר ים:

שמשרד הפנים, התגובה של משרד הפנים לסיטואציה הזו הייתה חריפה ביותר ביותר, זה מה שאני  
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 יכול לפרט כרגע.  

 

 איזו סיטואציה סליחה?     מר אמיר פלג:

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 איזו סיטואציה?     מר אמיר פלג:

 

   -אנחנו מתקדמים   מר ניר ים:

 

 שהייתה תגובה חריפה, על מה?   רגע, אבל אתה אומר   מר אמיר פלג:

 

על זה שחבר הנהלה הוא גם חבר מליאה, הם לא מאשרים שחבר     מר גדי ירקוני: 

 מליאה יהיה חבר הנהלה.  

 

 חבר של ועד המושבים גם לא יכול להיות?     מר אמיר פלג:

 

 לא, לא יכול להיות.     מר גדי ירקוני: 

 

 )מדברים יחד(  

 כן אם יש... ועדים.  ועד חקלאי   מר גדי ירקוני: 

 

 ועדים מקומיים. .4

 
 

בנושא ועדים מקומיים, אנחנו מתבקשים לאשר את תקציב הוועד    מר ניר ים:
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₪. יחד עם האצלת סמכויות  466,000של פריגן בסכום של  2020, תקציב 2020-המקומי של פריגן ל

 זה כמאושר. הלוועד של פריגן. אם יש התנגדות בבקשה, אם לא אני רואה את הסעיף 

 

 ₪   466,000על סך  2020: הוחלט פה אחד לאשר את תקציב פריגן לשנת החלטה

 

 אישור תב"רים.   .5

 

 ואנחנו הולכים לנושא התב"רים.    מר ניר ים:

 

טוב חברים, יש לנו הרבה הרבה תב"רים היום, מפני שלא הייתה    גב' כבי שקולניק: 

א נצטרך כל מליאה לאשר תב"רים, אנחנו מנסים  למליאה חודשיים. התבקשתי לבדוק אפשרות ש

לבדוק את זה, אבל זו הדרישה של משרד הפנים. אי אפשר לעבוד בלי לאשר תב"רים. אז אין ברירה 

 . 9אפילו שזה נראה לפעמים חותמת גומי או משהו כזה, זה מה שנדרש. אנחנו בעמוד 

 

יתי גם למנכ"ל המועצה, נבהקשר הזה אני רוצה להגיד משהו, אני פ   מר אמיר פלג:

והאמירה הזו חותמת גומי יש פה משהו מאוד נכון. אני מדבר פה גם על תקציב שיבוא מיד אחר כך  

ואני יודע שאחרים לקבל כחברי  עדכון תקציב וגם על אישור תב"ר. פנינו לא מעט פעמים, אני פניתי

מבקשים מאיתנו להצביע, זאת   ם מליאה, בסך הכול אנחנו חברי דירקטוריון יש לנו אחריות, לא סת

אומרת זה מובנה בתפקיד שלנו. ביקשנו לקבל בעיקר על תב"רים שיוצאים מקרנות המועצה איזה  

שהוא פירוט קטן נוסף לפני שנוכל להבין על מה מדובר, פסקה אחת עם איזה מספר, הסבר קטן. 

זאת אומרת מצפים מאיתנו  כנ"ל לגבי התקציב, עדכון התקציב שבו לא הובא כלום, לא הובא כלום.

לבוא הנה כחברי מליאה בלי שום הכנה מראש, ופשוט לאשר כל דבר, מה שנקרא טבולה ראסה. אני  

  -לא מבין למה, גדי אני פונה גם

 

 אנחנו עושים כל כך הרבה פעמים.  גב' רויטל דג'אווי בן יעקב:
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   -גדי אני פונה גם אליך, אני לא מבין למה   מר אמיר פלג:

 

אני מסכים איתך, רגע תן לי לענות לך. יש הבדל כמו שאתם אומרים     גדי ירקוני:  רמ

   -בתב"רים שיש שם קרנות המועצה לבין תב"רים

 

 נכון.    מר אמיר פלג:

 

רגע, בין תב"רים חיצוניים שאנחנו רק מאשרים אותם מכספים לא    מר גדי ירקוני: 

ביטחון וכל הדברים. אני וכבי ישבנו על זה...  השל המועצה, כמו שאמרתי משרד השיכון, משרד 

ואנחנו כן מנסים להכניס לשיטת העבודה שלנו שבתב"רים שיש בהם קרנות מועצה נכתוב בהערות  

או משהו, ניתן הסבר של כמה מילים למה קרנות המועצה ולשם מה זה, אם זה... ואם זה לזה ולמה  

 זה. 

 

עוד דף, אבל כמה משפטים שאתה מבין  הסבר קטן על הפרויקט לא   מר אמיר פלג:

 לאן זה יוצא. 

 

בסדר אני אומר. אם זה פרויקט לביוב למשל, קו ביוב אז נכתוב שזה     מר גדי ירקוני: 

צריך להיות מפרויקט המועצה, מה בדיוק פרויקט של הביוב, זה פרויקט בדרך כלל... נראה מה.  40%

, איפה שיש קרנות המועצה או כספים שיש לנו  האני כן מבין וכן מסכים וכן מנסה לעשות את ז

  -אפשרות תלויה בנו מה לעשות שיהיה הסבר יותר משמעותי

 

 אבל שיישלח מראש.    מר חנניה אווקרט: 

 

כן, כן, כן. אני אומר עוד פעם זו דרישה מובנת, אין בכלל ויכוח עליה,    מר גדי ירקוני: 

 לא על תקציב, אני אמרתי על זה.   ?אני רק מבקש תנו לנו קצת להשתפשף בזה, בסדר
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 ומה לגבי התקציב, למה פה לא הובא לנו פירוט קצר על כל סעיף.    מר אמיר פלג:

 

אתה צודק, זה דבר אחר, אתם צודקים. אבל לגבי התב"רים התשובה    מר גדי ירקוני: 

  -בהחלט

 

דש למה צריך  וא' גדי תודה על התשובה החשובה. ב' אם פנינו לפני ח   מר אמיר פלג:

לחכות עכשיו ולהגיד שאנחנו צודקים. היה צריך שכל אחד בתפקידו יכתוב כמה מילים ויעדכן ונבוא 

 מוכנים למליאה, לכבד גם אותנו. 

 

מגן תשתיות פיתוח התחייבות היישוב בשלב הזה, עד  1203תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

ו צריכים את הסכום הזה בשביל לצאת  נשהם יקבלו הקצבה ממשרד השיכון, הם בונים הרחבה. אנח

 ? תודה. נגד? נמנעים? תודה, הוחלט ברוב קולות.  1203למכרז. מי בעד תב"ר 

 

 תשתיות פיתוח.   -מגן  -  1203: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

שלומית גן משחקים מהחטיבה להתיישבות, התחייבות   1204תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 ? תודה. נגד? נמנעים? תודה.  ₪1204 על פי הדרישה של החטיבה. מי בעד תב"ר  33,000היישוב על 

 

  ₪.  33,000גן משחקים על סך  – שלומית - 4120לאשר את תב"ר פה אחד  : הוחלט החלטה

 

תכנון תב"ע ביישובי המועצה, זה פרויקט של משרד   1001תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

₪ לכל יישוב כמו שאתם   14,320,000מיליון ₪, סך הכול  13-בר לכהשיכון, זה תוספת של יישוב יתד 

 ? תודה. נגד? נמנעים? 1001רואים זה קרוב למיליון ₪. מי בעד הגדלת תב"ר 
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 מה זה בצד שמאל?     גב' מזל ערוסי:

 

 .  14-זה הפירוט של ה    דוברת:

 

 )מדברים יחד(  

 ובים? שיש לי שאלה, זה ניתן לכל היי  גב' רונית בן רומנו: 

 

לא, יש יישובים שכבר יש להם תב"עות, זה לפי ההנדסה, לפי שיקולי   גב' כבי שקולניק: 

 ההנדסה. 

 

 זה כבר רץ הרבה זמן, זה לא חדש.    מר גדי ירקוני: 

 

 יש יישוב שלא זה?    מר רותם בורסבאום: 

 

 שלא מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 שלא הגיש...?   מר רותם בורסבאום: 

 

 כן, יש יישובים שסיימו לבד.    וני: קמר גדי יר

 

 יש פה די הרבה יישובים כמו שאתם רואים, אבל בטח לא כולם.   גב' כבי שקולניק: 

 תכנון תב"ע ביישובי המועצה.  – 1001: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

ף שנוגע יאני אולי אדחה את ההצבעה עליו, כי יש לנו סע 1205תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

  -לממנים ביישובים, אז נחזור אליו
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 נצביע והוא מותנה בזה שאתם תאשרו את הסעיף אחר כך.    מר גדי ירקוני: 

 

אבל בלי להסביר, אז נסביר אחר כך. נסביר ואחר כך נצביע. תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

תקציב, בפרויקטים   דהתקנת מגובים בתחנות שאיבה, זה הגדלה של תקציב שכבר ניתן, ניתן עו  1112

זה השתתפות המועצה. מה זה, זה   40%-ממנהלת הביוב ו 60%של הביוב בעיקרון אנחנו מקבלים 

התקנת מגובים, תחנות השאיבה שלנו נסתמות כל הזמן בגלל המגבונים, וכל הזמן תיקונים תיקונים  

שנדרש. מי בעד  תיקונים. אז אין ברירה לעשות שם סלים או מה שזה לא יהיה, יקר אבל זה מה

 ? תודה. מי נגד? חברים להצביע אין ברירה, אני מתנצלת אבל. אושר ברוב קולות.  1112תב"ר 

 

 התקנת מגובים בתחנות שאיבה.   – 1112: הוחלט ברוב קולות לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

ם  יבית ספר יסודי כמו שאתם יודעים, עוד יהיו פה עוד כל מיני שינוי  גב' כבי שקולניק: 

מכל מיני תורמים  ₪ זה תרומות שקיבלנו  981,000בתב"ר הזה, יש פה כמה סעיפים. סעיף של 

קטנים, שרשמנו את זה לטובת בית הספר הזה, ואנחנו רוצים עכשיו לתקצב את זה, זאת אומרת  

₪ זה מיון בין שני התב"רים של בתי הספר, זה על פי  160,000הביצוע היה לפני התקציב. הפרש של 

₪ כבר לא זוכרת מה זה, זה גם העברה  238,000-שות משרד החינוך להתאים להרשאות שלהם, וידר

לתב"ר. זה שינויים פנימיים בין שני התב"רים, זה בשביל להתאים לדרישות של מפעל הפיס ומשרד  

החינוך, אין פה שינוי דרמטי בתקציב מלבד התרומה כמו שאתם רואים. אז מי בעד שינוי בתב"ר  

1138?  

 

 תב"רים על בית הספר כבי?  3יש    גב' דנה אדמון: 

 

תב"רים לבתי הספר, וחוץ מזה יש תב"ר שלישי שהוא תשתיות  2יש   גב' כבי שקולניק: 

מסביב לבית ספר, ויש עוד תב"ר שזה תחנות הסעה, זה מורכב מכמה תב"רים. אבל התב"רים 

חבורה ומשרד הפנים, זה כל הכבישים  תהגדולים זה שני אלה. והתב"ר השלישי הוא יותר משרד ה

שאתם רואים מחוץ לשטח בית ספר, מה שנקרא תשתיות היקפיות ואנחנו בהזדמנות חגיגית זו גם  
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שדרגנו את כל מערכת המים במועצה, היינו חייבים לעשות את זה בגלל דרישות של כיבוי אש, גם  

בכל המקומות צריך לחץ מים יותר  בנווה אשכול שאנחנו עכשיו הולכים לבנות, גם מרכז צעירים,

גבוה ממה שהיה לנו במועצה, אז אנחנו עשינו פה באותה הזדמנות כבר שדרוג רציני, קיבלנו, אישרנו,  

המליאה אישרה תקציבים לזה גם ממשרד התחבורה, שזה הכבישים והחניות, וגם ממשרד הפנים  

? תודה. נגד? 1138נוי בתב"ר ישזה יותר כל מה שקשור למים ולדברים האחרים. אז מי בעד הש

 נמנעים? תודה.  

 

 . 1138: הוחלט פה אחד לאשר את שינוי תב"ר החלטה

 

 , מי בעד? 668, שינוי בתב"ר 668תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 . 160זה     דוברת:

 

 מי בעד?   גב' כבי שקולניק: 

 

   -רגע מה זה בית ספר   מר אמיר פלג:

 

בתי ספר, והדרישה של משרד   2. אנחנו בנינו אותו דבר זה שניהם  גב' כבי שקולניק: 

בתי ספר. אז לאחד קראנו חדשני, ואם אתם רואים יש   2-הפרויקטים ל 2החינוך הייתה שנפריד את 

 שלא נתבלבל.  010, 011פה מספרים, 

 

יש לי שאלה, יש סך הכול כמה כסף... בסיבוב הזה בקרנות, נראה לי     מר משה טל:

  -ש

 

 מיליון ₪.   6בסביבות    אדמון:  גב' דנה
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 יש אפשרות לקבל מידע על מצב הקרנות?     מר משה טל:

 

הא על הקרנות סליחה לא קלטתי. יש לי את זה. סך הכול ההשפעה   גב' כבי שקולניק: 

  -₪ זה 500,000מיליון ₪ מתוכם  3.5על הקרנות אם נאשר, אם הכול יאושר, היא תהיה 

 

 נתי בסך הכול.  ולא, התכו   מר משה טל:

 

 כן, כן, כן, זה הסך הכול.     מר גדי ירקוני: 

 

 )מדברים יחד(  

 לא, אבל זה אושר מזמן.      דוברת:

 

 לא מה שאושר מזמן, רק השינוי של עכשיו.    גב' כבי שקולניק: 

 

מיליון ₪, זה מה שלוקחים מהקרנות  3.5חבר'ה, השינוי בקרנות הוא    מר גדי ירקוני: 

 ם כולם.  יעכשיו בתב"ר

 

 כמה נשאר מזה, מתוך כמה?   גב' רונית בן רומנו: 

 

 מה מצב הקרנות כרגע?      דובר:

 

מיליון ₪, אני לא רוצה פה, אני לא רוצה   15מתוך כמה, משהו כמו   גב' כבי שקולניק: 

 להגיד סתם מספר, אני לא בדקתי את זה.  

 

ביעים על תב"רים  ציש לי שאלה, האם יש אפשרות שכשאנחנו מ   מר אמיר פלג:

  -שיוצאים מקרנות המועצה יובא לנו המאזן של הקרנות
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 אין שום בעיה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 בצמוד כדי שנדע מה המצב שם?    מר אמיר פלג:

 

אין בעיה. אני רוצה להגיד, אין לי שום בעיה, כי גם זה דרישה של    גב' כבי שקולניק: 

 שיהיה כתוב כאן בלי שאני מראה שיש קרן.  משרד הפנים, הם לא מוכנים שום דבר

 

אני רוצה להעיר משהו, סך הכול התב"רים שהם היום ושהם הובאו    מר ניר ים:

₪  ₪3,500,000 יש  28,600,000-₪, מתוכם, מתוך ה 28,600,000-למליאה הזאתי מסתכמים ב

₪ זה הסעיף   500,000 ₪ של קרנות המועצה  3,500,000-מקרנות המועצה, כשאנחנו נגיע לזה בתוך ה

  -₪ 2,500,000אנחנו ניגע בו של מיגונית ביישובים, ועוד איזה 

 

 ₪.   3,000,000ועוד   גב' כבי שקולניק: 

 

  -₪ שזה סעיף גדול 2,500,000ועוד    מר ניר ים:

 

 ₪ זה הביוב.  3,000,000עוד   גב' כבי שקולניק: 

 

 תני לי, זה הביוב, אוקיי סבבה.    מר ניר ים:

 

 אני שמחה שזה גם ביניכם, זה לא רק בינינו.     ב' נעמי סלע:ג

 

 ברור.    מר ניר ים:

 

 לוקח זמן עד שלומדים לעבוד יחד.   גב' כבי שקולניק: 
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 . 668: הוחלט פה אחד לאשר את שינוי תב"ר החלטה

 

  יזה בעצם שינוי בתקציבי מפעל 1188-ו 1091, 1090איפה היינו? תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

ישות של כיבוי . בעצם הכסף הזה נועד למרכיבים של כיבוי אש, לדר1091-ל 1090-הפיס והעברה מ

אש באולמות שלנו, זה נקרא ציוד, זה ציוד של כיבוי אש באולמות. בהתחלה שמנו לסביון... ראינו  

שדווקא לא שם נדרש אלא נדרש במקומות אחרים, כמו שאתם רואים בהמשך יש אישור למפעל 

לשינוי הזה. אז בעצם אנחנו נצביע על כל אחד לחוד, אבל הם שלושתם מתייחסים לאותו  סהפי

 הדבר. 

 

 אני חושבת שאפשר להצביע על שלושתם.  גב' רויטל דג'אווי בן יעקב:

 

לא, אי אפשר. זה בדיוק הדרישה של משרד הפנים אני מצטערת. מי   גב' כבי שקולניק: 

 ם? אושר ברוב קולות. י? תודה. נגד? נמנע1090בעד תב"ר 

 

 .  1090: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

 ? תודה. נגד? נמנעים? 1091מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 .  1091: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

 ? תודה. נגד? נמנעים? אושר ברוב קולות. 1188מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 .  1088ברוב קולות לאשר את תב"ר  : הוחלטהחלטה
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₪, עשו פה אבחון לשעת   13,000זה סכום פעוט, זה  1097תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

   -חירום, היה פה אדם שאני לא זוכרת את שמו

 

 יובל, יובל.    מר גדי ירקוני: 

 

יובל צור, שעבר בכל המכלולים ובנה איתם את כל התרחישים לשעת   גב' כבי שקולניק: 

 ? תודה. נגד? נמנעים?  ₪1097. מי בעד תב"ר  13,000רום תרחישי ייחוס יח

 

 .  1097: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

₪ מהמשרד   405,000זה תב"ר חדש, אנחנו קיבלנו  1206תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

מורד   תלביטחון פנים לטובת מוגנות ומערכים טכנולוגיים, בכסף הזה אנחנו גם מעסיקים את ענ

   -שנבחרה כמו שצריך במועצה לטיפול בעיקר, תגידו לי אתם בנפגעי

 

   -סמים אלכוהול   מר ניר ים:

 

 וחינוך בכלל.     מר גדי ירקוני: 

 

 באלימות כללית.     מר ניר ים:

 

אלימות, סמים ואלכוהול, זה תקציב מאוד יפה, אני מקווה שימשיכו   גב' כבי שקולניק: 

 ? תודה. נגד? נמנעים? תודה.  1206י בעד תב"ר מגם בשנים הבאות. אז 

 

 .  1206: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה
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תמחקו בשלב הזה, אנחנו צריכים עוד לבדוק שמה מה  563תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

אני רוצה להגיד בעיקרון, אנחנו מאוד מאוד משתדלים לא  1105קורה לנו, ונחזור אליכם. תב"ר 

עם תב"רים שצריך לסגור אותם מקרנות המועצה אחרי שהם כבר בוצעו, ויש חריגה   להגיע למליאה

לב בשנה האחרונה אפשר לספור על יד אחת את מספר התב"רים האלה, תקציבית. אם אתם שמים 

שגם הם היסטוריה אחורה. בדרך כלל מה שאנחנו מנסים לעשות זה מראש לצפות שהולכת להיות 

₪ אבל זה יעלה   600,000אש ולהגיד: חבר'ה, יש לנו תקציב של רפה חריגה ולבוא למליאה מ

₪. מאשרים מאשרים, לא מאשרים לא מאשרים. מה לעשות  ₪400,000 צריך עוד  1,000,000

   -שהתב"ר הזה זה סחבק, זה מגרש סחבק שבנו פה

 

 זה מיני פיץ' לא?    מר אליהו שמעון: 

 

שחק בקהילה, סחבק זה ראשי תיבות של   אעל יד המיני פיץ', זה נקר   גב' כבי שקולניק: 

   -שחק בקהילה

 

 שחקן בקהילה.     מר ניר ים:

 

שחקן בקהילה, זה אמור לשמש את בתי הספר החדשים וגם את בית    גב' כבי שקולניק: 

₪, ואנחנו חשבנו   600,000ספר התיכון וגם חוגים. הסכום שאנחנו בעצם קיבלנו מהטוטו היה 

₪,   ₪1,000,000, אבל זה לא הסתייע, ולמעשה הפרויקט עלה כמעט  150,000שנצליח לקבל מהם עוד 

  ₪1,000,000, אבל מכיוון שעוד ממשיכים לזרום חשבונות אני רוצה לכתוב  1,000,000-קצת פחות מ

 ₪, בשביל לא לבוא עוד חודש עוד פעם. 

 

 איך קורית חריגה כזאת? כל כך חריגה.    מר חנניה אווקרט: 

 

 נכון, אתם צודקים, אני לא יודעת להגיד.    ק: יגב' כבי שקולנ
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   -מה זה חריגה או ש  מר חנניה אווקרט: 

 

 חריגה, חריגה. חבר'ה חריגה, לא בסדר.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני לא בטוחה שלא תוכנן מראש.   גב' כבי שקולניק: 

 

 )מדברים יחד(  

 יש, יש, זה לא היה צריך לקרות.    מר גדי ירקוני: 

 

  -זה לא היה צריך לקרות, וזה גם כמעט אם אתם שמים לב  שקולניק:  יגב' כב

 

 וזה אחוז גבוה.     מר גדי ירקוני: 

 

לא קורה לנו בשנים האחרונות, תראו יש אפשרות להשאיר גירעון   גב' כבי שקולניק: 

  -בתב"ר, יש אפשרות כמו שיש גירעון בתקציב. אבל זה לא נראה טוב, זה לא נשמע טוב

 

   -בוודאי שלא, אנחנו גם לא רוצים שיישאר גירעון   ה אדמון: נגב' ד

 

 אנחנו גם לא רוצים שזה ייקרה.   גב' כבי שקולניק: 

 

מישהו יכול להסביר לתת את הדין? לתת את הדעת לא את הדין, על    מר אמיר פלג:

 מה היה פה? 

 

 אני יכולה לבדוק בהנדסה.   גב' כבי שקולניק: 

 

ר'ה היה פה נושא של תשתיות, היה פה נושא שזה לקח יותר מידי  בח   מר גדי ירקוני: 
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זמן, בגלל זה גם לא קיבלנו את חלק מהמענק שהיינו צריכים. הייתה פה בחירה של קבלן לא טוב, 

  -פרויקט שאנחנו לא גאים בו

 

  -אני אבדוק בהנדסה. אבל הבעיה שגם בהנדסה כולם חדשים  גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, לא, פרויקט שאנחנו לא גאים בו ולא צריך להיות בו, לא צריך.     : מר גדי ירקוני

 

זה לא צריך לקרות, זה גם לא קורה, אנחנו מאוד משתדלים, איך    גב' כבי שקולניק: 

  -אומרים

 

 תסתכלו בבתי ספר זה לא קרה.    מר גדי ירקוני: 

 

דן ואנחנו יודעים  מאם אנחנו חושבים למשל בבתי ספר, יש לנו או  גב' כבי שקולניק: 

אנחנו או מגייסים הלוואות באישור   Xמינוס  Y-, אז את ה Yוהאומדן הוא  Xמראש שהתקציב יהיה 

המליאה או מבקשים מהקרנות באישור המליאה. אבל במקרה הזה זה ככה מתחת לרדאר כמו 

 שאומרים. 

 

 זה מאוד חריג.    מר חנניה אווקרט: 

 

 ? תודה. נגד? נמנעים? 1105מי בעד אישור תב"ר  אוקיי, בכל זאת  גב' כבי שקולניק: 

 

 אני נגד, אם יש הסבר, אני רוצה לשמוע את ההסבר.     גב' דנה אדמון: 

 

 אנחנו נשאל.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אבל אין מה לעשות זה יצא.    מר גדי ירקוני: 
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 -אבל זה לא ככה להצביע   גב' דנה אדמון: 

 

 בסדר.   לא, לא, לא,  גב' כבי שקולניק: 

 

 בסדר.    מר גדי ירקוני: 

 

 .  1105: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

י. מי בעד תב"ר  זה ממשרד הביטחון ציוד לצוותי צח" 1207תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 ? תודה. 1207

 

 ... משרד הביטחון.     מר גדי ירקוני: 

 

 מי נגד?    גב' כבי שקולניק: 

 

   -ונייאבל זה לא הג    דוברת:

 

 אילן איזה ציוד לצוותי צח"י?  זה אילן, תשאלי את אילן איזה ציוד.   גב' כבי שקולניק: 

 

 מכשירי קשר, מחשבים...    מר אילן אייזיקסון: 

 

 זה לצוותי צח"י.     מר גדי ירקוני: 

 

 למה לא לביטחון? אז למה אני לא מקבלת?    דב: -גב' אילנה בן
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 יישובים.   5בים, ואנחנו נקבל אני מקווה כל שנה לפחות וייש 5-זה ל  מר אילן אייזיקסון: 

 

 אילן, תגמור לה את המקלט.    מר גדי ירקוני: 

 

 רגע...   מר אילן אייזיקסון: 

 

זה הציוד לצח"י? תודה. נגד? נמנעים? אושר ברוב   1207מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 קולות. 

 

 ציוד לצוותי צח"י.  –  7120: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

בית ספר ניצני אשכול, לפני שנה כבר נפל שם קיר, ונפל   1127תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

  -חלק מגג, והיה צריך לעשות

 

 אישרנו משהו כזה?      דוברת:

 

 -אישרנו כבר ואנחנו נמשיך לאשר  גב' כבי שקולניק: 

 

 יב. צאישרנו עוד לא קיבלנו את כל התק   מר גדי ירקוני: 

 

 עד שנקבל את כל המקורות.   גב' כבי שקולניק: 

 

   -חבר'ה זה מה שקורה   מר גדי ירקוני: 

 

שנייה אפשר, יכולתי לחכות עד שכל המקורות יהיו ואז במכה אחת,    גב' כבי שקולניק: 

אבל התקציב כבר יצא, ברגע שהוא כבר יצא אני מעדיפה שכל פעם שאני מקבלת אישור מאיזה 
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הביא את זה הנה. הפעם קיבלנו סוף סוף אישור ממשרד החינוך שזה וואלה הצלחה  לשהוא גורם 

 גדולה. 

 

התב"רים מגיעים הנה יותר מפעם אחת, כל פעם שמגיע עוד סכום הם     מר גדי ירקוני: 

 מגיעים הנה. 

 

אז זה יבוא עוד, אבל זהו בינתיים התב"ר בגירעון כמו שאתם    גב' כבי שקולניק: 

 יצוע בוצע בקיץ. במבינים, כי ה

 

 משרד הפנים ופיקוד העורף עוד לא שילמו.     מר גדי ירקוני: 

 

אבל אנחנו עדיין מאגמים תקציבים, ויכול להיות שגם פה בסוף נגיע    גב' כבי שקולניק: 

למליאה, ונגיד לא הצלחנו להביא את כל התקציבים, צריך להשלים מהקרנות. אז מי בעד תב"ר  

 עים? תודה רבה.  נ? תודה. נגד? נמ1127

 
 בית ספר ניצני אשכול.   – 1127: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

זה חיבור אורים למט"ש, זה לא למט"ש מגן, זה מאורים   1065תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 עד מגן, עד מט"ש מגן ומשם זה אמור להתחבר למט"ש הרחוב. 

 

 ור למחנה הצבאי?  ביש לי שאלה, מה קרה עם החי  דב: -גב' אילנה בן

 

 הנה, הנה, המחנה הצבאי הוא פה, הוא פה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 הוא פה, קיבלנו כסף מהמחנה עצמו.    מר גדי ירקוני: 
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  4,700,000אם אתם רואים המקור של התב"ר הזה הוא מרשות המים   גב' כבי שקולניק: 

  -₪, זה תחשיב של ₪2,650,000, ומקרנות המועצה הפרש  ₪6,500,000, ממשרד הביטחון 

 

 המועצה תקבל כסף על זה או שזה כסף שהמועצה מוציאה?    גב' נעמי סלע:

 

  -מוציאה, אמרתי שזה הכול... של ביוב  גב' כבי שקולניק: 

 

חבר'ה זה קרנות המועצה, אבל תזכרו קרנות המועצה זה היישוב    מר גדי ירקוני: 

   -שילם. היישוב שילם

 

 דרך היטל ביוב.    גב' כבי שקולניק: 

 

אורים דרך היטל ביוב, זה לא קרנות המועצה מה שאנחנו אומרים     מר גדי ירקוני: 

 -היום

 

 )מדברים יחד(  

 

   -הביוב אמור להיות מערכת סגורה תקציבית. אתם מושכים מהיישוב   גב' דנה אדמון: 

 

 ה. חייב להיות בהתאמאבל זה לא בהתאם, לא בהתאמה, לא    מר גדי ירקוני: 

 

   -משרד הביטחון  גב' כבי שקולניק: 

 

 יכול להיות שעולה לנו יותר מה שהיישוב משלם או הפוך.    מר גדי ירקוני: 

 

זה לפי איזה תחשיב שמצטרפים למתקנים שלנו עד אפילו המתקן   גב' כבי שקולניק: 
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  -קצה

 

 משלמים לפי בית.     מר גדי ירקוני: 

 

ו עצמו אלא חלקיות של השתתפות שלהם בכל  זה לא רק על הק  גב' כבי שקולניק: 

 3המתקנים לכל אורך המסלול, זה משרד הביטחון, זה הסכמים שלקח לנו שנתיים לכתוב אותם או 

קרנות שם, קרן אחת  2. רציתי להגיד שהמקור לקרנות בעצם של היטל ביוב ואגרת ביוב, יש לנו 4או 

ילו יותר, המקור זה מאגרת הביוב ומהיטלי  ם ביוב, לשוטף כאזה היטל ביוב וקרן אחת זה שיקו

הביוב שאנחנו גובים מהאזרחים. יש לנו איזה שהוא דיליי כי מי שעשה את התחשיב לקח בחשבון  

   -גידול העתידי גם, אז עד שלא נקבלאת ה

 

 איך האגרות של הבסיס?    מר אליהו שמעון: 

 

 העבודה. כסף לפי התקדמות הבסיס מעביר לנו את ה  גב' כבי שקולניק: 

 

 לפי צריכת מים, יש שם שעון, יש שעון.    מר גדי ירקוני: 

 

 יהיה מודד ביוב. הם ישימו מד ביוב ביציאה מהבסיס.   גב' כבי שקולניק: 

 

₪ מתכוונים שזה בסוף, זה לא יוצא   2,500,000חבר'ה כשאומרים פה    מר יובל בר:

 בלי לחזור. 

 

זה יגיע תוך כדי, כל אחד העסקה מה שהחליטו   זה כבר הגיע. או לא,   מר גדי ירקוני: 

 עם הקיבוץ או עם היישוב. 

 

   -זה לא בהכרח מה שאורים שילמו כי היטל ביוב  גב' כבי שקולניק: 
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 זה מה שאמרתי.     מר גדי ירקוני: 

 

היטל ביוב הוא היטל אחיד לא משנה אם אתה קרוב לקו או רחוב    גב' כבי שקולניק: 

 ה הולך. ו, לא משנה כמה זמהק

 

   -בסדר, אבל לא כל הסכום הזה יוצא ומתאדה, אלא   מר יובל בר:

 

 במקרה כל הכסף הגיע ממקורות חוץ.    מר גדי ירקוני: 

 

במקרה. אם אתם תסתכלו אחורה בתב"רים יש לנו הרבה תב"רים    גב' כבי שקולניק: 

 ה.  נגד? נמנעים? תוד? תודה. 1065שהם ביוב. אוקיי, נצביע מי בעד תב"ר 

 

 חיבור אורים למט"ש.   – 1065: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 -₪ 170,000זה תוספת של חטיבה להתיישבות של  1015תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 כבי מה זה אומר חדש?    מר ידידיה הוכמן: 

 

   -זאת אומרת היה כבר קודםחדש זה השינוי.   גב' כבי שקולניק: 

 

 לא כספים חדשים שלא היה חטיבה?   זה  דידיה הוכמן: מר י

 

כן, זה כסף חדש, זה הרשאה חדשה של החטיבה. החטיבה אנחנו כבר   גב' כבי שקולניק: 

דנו בהרשאות שלהם כמה וכמה פעמים, אבל ההרשאות מגיעות רק עכשיו, ההרשאות החשביות 

 כספים. ל מה שעשינו עם המגיעות רק עכשיו. אנחנו כבר כמה פעמים הבאנו את הטבלה ש
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  -לא, בינתיים התחדש החטיבה  מר ידידיה הוכמן: 

 

 עוד לא, עוד לא.    גב' כבי שקולניק: 

 

 – 571ר ? תודה. נגד? נמנעים? תודה. תב"1015אוקיי, מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 ₪ גם חטיבה להתיישבות.  900,000

 

 מה זה?  1015   גב' דנה אדמון: 

 

 כבר הצבענו.      דובר:

 

 הצבענו.  1015  גב' כבי שקולניק: 

 

 מה זה?    גב' דנה אדמון: 

 

 זה... גינה ציבורית במרכז מתנדבים, מי שהסתובב שם וראה =   גב' כבי שקולניק: 

 

 איפה זה מרכז מתנדבים?     גב' דנה אדמון: 

 

 מרכז הצעירים.    גב' כבי שקולניק: 

 

 ביב.  הא זה מה שבנו מס   מר אמיר פלג:

 

כן, כן, אנחנו קוראים לזה מרכז המתנדבים, זה התחיל מרכז    קולניק: גב' כבי ש

 מתנדבים... ראיתם מה שעשו שם, רואים את זה.  
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 .  1015: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

₪ של החטיבה. מי  900,000אולם חוגים ממוגן, זה גם  571תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 בעד? תודה. 

 

 ה הוא יקום?  איפ   מזל ערוסי:גב' 

 

 מי נגד? תודה.    גב' כבי שקולניק: 

 

  -צמוד   מר גדי ירקוני: 

 

 הוא כבר קם, מה זה איפה הוא יקום. תסתכלי על יד בית הספר.   גב' כבי שקולניק: 

 

  -זה המבנה היחיד שעוד לא    גב' דנה אדמון: 

 

 לא המבנה היחידי.     מר גדי ירקוני: 

 

 שם מרכז חדשנות.  יש     דובר:

 

 איפה שמתקן העץ.     מר גדי ירקוני: 

 

 2זה מבנה שכבר קיים, תצאו החוצה תראו, זה בנוי קומה שנייה,   גב' כבי שקולניק: 

 קומות. 

 

   -אחרי הכיכר   גב' מזל ערוסי:
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 לא, לא, לא לכיוון ניצני אשכול.    מר גדי ירקוני: 

 

₪ ועכשיו התווספו   660,00015,מקורי שלו היה התב"ר הזה הסכום ה  מר דניאל אריה צבי: 

 ₪?  900,000עוד 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 2-לשלב ב' כבר, אנחנו כבר מתחילים לבנות, התב"ר הזה התחלק ל  גב' כבי שקולניק: 

שלבים. השלב הראשון שלו היה רק הבלט, כי לא היה לנו מספיק כסף לשלב השני. עכשיו קיבלנו את  

אז אנחנו מוסיפים את זה לתב"ר הזה ואנחנו מתחילים לבנות,   חטיבה להתיישבות,הכסף הזה מה

 מספיק תקציב בשביל לבנות גם את החלק של המוזיקה. 

 

 זה לא אולם ספורט, זה אולם חוגים.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה אולם חוגים.    גב' כבי שקולניק: 

 

 ד לסעיף הזה? ציב המקורי שמיוע כן, כן, אבל השאלה שלי מה התק  מר דניאל אריה צבי: 

 

 התקציב?    מר גדי ירקוני: 

 

 כמה עולה לבנות את האולם?    גב' דנה אדמון: 

 

 כמה עוד יגדל התב"ר הזה?   מר דניאל אריה צבי: 

 

 ₪.  15,690,000   מר דודי אלון:
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 ₪.  ₪900,000 פחות  15,000,000   מר גדי ירקוני: 

 

 בנה בלט. היה לנו את כל המבנה שם.  ₪ זה העלות של המ 15,690,000   מר גדי ירקוני: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

עכשיו אנחנו מתחילים לבנות מסד נתונים של מבנה של אולפן    גב' כבי שקולניק: 

 מוזיקה. 

 

רק את הרצפה אנחנו בונים, קיבלנו לזה כסף, ואת השאר אנחנו     מר גדי ירקוני: 

 ל המיליון דולר.  רוצים בתרומה שדיברתי עליה ע

 

 זה על אותו תב"ר אבל.     מר דודי אלון:

 

   -ההערה מתייחסת   גב' דנה אדמון: 

 

 אנחנו ממשיכים את זה באותו תב"ר.   גב' כבי שקולניק: 

 

ההערה מתייחסת לזה שכשיש פרויקט אולי נכון לרשום כמה עולה    גב' דנה אדמון: 

 הפרויקט. 

 

 אסור לך.   את לא יכולה,   מר גדי ירקוני: 

 

 למה?    דנה אדמון: גב' 
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 אסור לך לכתוב אם אין לך כיסוי כספי.     מר גדי ירקוני: 

 

למה? הנה יש לי סעיף של אולם חוגים ממוגן. אני אומרת העלות של    גב' דנה אדמון: 

 ₪.  40,000,000אולם החוגים היא 

 

 את לא יכולה.     מר גדי ירקוני: 

 

₪ ואנחנו עתידים להגדיל  16,000,000לה צענו את הבלט שעוכרגע בי   גב' דנה אדמון: 

 את התב"ר עד ככה וככה.  

 

 היא לא יכולה.     מר גדי ירקוני: 

 

 אפשר לרשום את זה בהערות, בצד בהערות.     מר השי רובין:

 

דקה, אני אתן תשובה לדנה. תראי, גם כשאת יודעת שאת הולכת     מר ניר ים:

הערכה, את עדיין לא יכולה לפתוח תב"ר על  ₪ ב 140,000,000-בתי ספר חדשים ב 2להקים 

₪. כי אפשר לפתוח תב"ר רק על מה שיש אישור להקצאה כספית. ואם את מחזיקה   140,000,000

באותו שלב הקצאה כספית בסכום יותר נמוך, אז התב"ר ייפתח בסכום יותר נמוך, וילך ויגדל עם 

 הזמן, זה הסיפור.  

 

 לא מה שאמרתי.  את זה הבנתי, זה   גב' דנה אדמון: 

 

  -אוקיי, לכן   מר ניר ים:

 

 רק להגיד מה האומדן של הפרויקט.    גב' דנה אדמון: 
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 מה האומדן של הפרויקט סך הכול.     דובר:

 

  -פרויקטים מחוברים בכוונה. גם הפעם למה 2חבר'ה, זה    מר גדי ירקוני: 

 

 הבנו, זה ברור.     גב' דנה אדמון: 

 

₪ ביחד, בגלל שלא התכוונו  18,000,000א, אז לא יכולנו לכתוב שזה ל   גדי ירקוני:  מר

 ₪.  15,000,000-₪, התכוונו רק את ה  18,000,000-לעשות את ה

 

השאלה שלך היא על האומדן, את רוצה בפרויקטים בסדר גודל כזה   גב' כבי שקולניק: 

 לקבל את האומדן.  

 

  אן אנחנו הולכים.כן, להבין ל   גב' דנה אדמון: 

 

אפשר רגע שאלה קצת לא קשורה? יש את האולם בצוחר, אפרופו    מר דודי אלון:

 עד שיהיה אולם חדש נכון לחוגים האלה?  חוגים, אני מניח שיעברו איזה שנתיים

 

 לא, מתי הצפי של האולם?     דובר:

 

 עובד.   1.9-האולם בשנה הבאה ב   מר גדי ירקוני: 

 

 הספורט.   יק: גב' כבי שקולנ

 

 חוגים, אולם צוחר ימשיך לעבוד בשנים הקרובות?     ר דודי אלון:מ

 

 לא, אנחנו מקווים שלא, ההסעות עולות לנו שם הרבה מאוד כסף.     מר גדי ירקוני: 
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 לא, הסעות לא, אבל אין מיזוג גם למשל שמה.     מר דודי אלון:

 

  -ובגלל זה, אנחנו לא משקיעים ב   מר גדי ירקוני: 

 

 זאת אומרת זו השנה האחרונה בגדול הפעילות שמה?    ן:מר דודי אלו

 

הכוונה היא לא לעשות שם פעילות, אחד העלויות הגבוהות מאוד    מר גדי ירקוני: 

שלנו בפעילויות היא הסעות, זה עושה לנו הרבה בעיות גם עכשיו לעשות שם חוגים, אבל זה רק שנת  

 מעבר, לא יהיה שם.  

 

רת שמבחינת המועצה או החינוך, בשנים הקרובות לא זאת אומ   אלון: מר דודי

 ישתמשו באולם צוחר? אין תכנון עליו? 

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

 גם עכשיו הוא משמש רק את התעמלות קרקע זהו.    מר רותם בורסבאום: 

 

 אבל מי ששם בתנאים מאוד בעייתיים.     דובר:

 

 לא משקיעים.  לל שנה אחת אנחנו נכון, בג   מר גדי ירקוני: 

 

 לא צריך להשקיע אם בעוד שנה אתה לא משתמש בו.    מר דודי אלון:

 )מדברים יחד( 

 אולם חוגים ממוגן.  571: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה
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שוב חטיבה להתיישבות לבית כנסת בנווה, מי שראה  1120תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

? תודה. מי נגד? נמנעים? ברוב 1120לראות. מי בעד תב"ר ה את כולם לנסוע אותו יפהפה אני מזמינ

 קולות. 

 

 בית כנסת בנווה.   –  1120: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה

 

, לקחנו את הסכום ללא הייתה פה טעות כשהקמנו אותו 1135תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

ום זמינות לטובת הרחבה. מי  נים מע"מ, זה קידהמע"מ, מסתבר שגם יש מע"מ ונתיבי ישראל נות

 ? תודה. נגד? נמנעים? תודה.  1135בעד תב"ר 

 

   -זה עד ניר יצחק כל ה   גב' נעמי סלע:

 

זה לא רק ניר יצחק, יש שמה גם עבודות מול חולית של..., זה כל מיני    גב' כבי שקולניק: 

  -עבודות

 

 עבודות שלא הם עשו.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא הם עשו, אנחנו עשינו עבורם. ש  כבי שקולניק:  גב'

 

 .   1135: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

זה תב"ר שהוקם בזמנו, חשבו שיהיו שערים בגדר   654תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

ההיקפית של יישובי חבל שלום, אז הייתה תכנית לעשות שם שערים ובודקה וכל מיני, שמנו אז  

ן, לצערי הגדול סכום לא מבוטל מזה יצא לתכנון ובסוף ביטלו את  ₪ מהמועצה לתכנו 100,000בזמנו 

? תודה. מי ₪654. אז מי בעד שינוי תב"ר  28,000כל הפרויקט, אז עכשיו אנחנו מחזירים לקרנות 
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 נגד? תודה, ברוב קולות התקבל. 

 

 ₪...   71,000לא הבנתי   מר דניאל אריה צבי: 

 

  קירל אותו סכום. זה כמו נועה    דובר:

 

 אפשר שאלה, לא הצלחתי להבין את התב"ר הזה, על מה זה הולך?    מר צפניה משה: 

 

 זה לא הולך זה חוזר למועצה.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה חוזר, חשבו שזה ילך.    גב' כבי שקולניק: 

 

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

 

נה החדשנות הרב תכליתי. יש לנו חנו מקימים את מבאנ 1107תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

זה הלוואה. צריך להגיד שזה עוד   6,000,000-₪ זה מקרנות מועצה ו ₪300,000 בעבר  6,300,000פה 

לא אושר, כי עוד לא קיבלנו היתר לקבלת האשראי, אבל אנחנו הכנו את התב"ר כבר במליאה. עכשיו 

ג'ן... מכתב כוונות, זה עדיין לא ממש  דולר, קיבלנו מ ₪3,000,000 שזה  10,500,000יש פה עוד 

התחייבות כספית, אבל זה בהחלט כבר מספק להתחיל לצאת לדרך, למרות שאנחנו עדיין לא יוצאים 

למכרז עד שלא נקבל משהו יותר חזק, אבל אנחנו רוצים להקים את התב"ר להיות מוכנים עם  

 התקציב. 

 

 ומדן. כמו קודם לגבי א אותה הערה  מר דניאל אריה צבי: 

 

אין שום בעיה. לא רק אומדן יש מצגת יפהפייה. אני אשלח לכם את    גב' כבי שקולניק: 

   -המצגת ששלחו ל
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 ₪.  16,600,000חבר'ה זה הסכום    מר גדי ירקוני: 

 

 זה סכום האומדן הסופי לפרויקט?   מר דניאל אריה צבי: 

 

   ה, אנחנו מקווים.₪ בשלב הז 16,800,000  גב' כבי שקולניק: 

 )מדברים יחד(  

 רגע מרים סליחה, חנניה מדבר.   גב' כבי שקולניק: 

 

 ... על המבנה הזה.    מר חנניה אווקרט: 

 

זה מבנה שהצגנו אותו פה כבר, אולי לא היית. זה מבנה שהולך להיות    מר גדי ירקוני: 

שבו בעצם  רמלית. הוא מבנה פעיל גם בזמן של בית הספר וגם אחרי בית הספר לפעילות הבלתי פו

אנחנו... גם מבנה חדשנות או אפשר לקרוא כל דברים כאלה, הוא רוצה יהיה מוגן, פליי סקול, רובו  

יהיה ממוגן. יהיה בו סתם לדוגמא מאסטר שף כזה, הרבה מטבחים במקום אחד, יהיה בו במקום 

גם ם מלא אפשרויות שאחד תלת ממד, יהיה בו במקום אחר מעבדות שילכו לעבוד שם. זה מקו

 בשעות של בית הספר יוכלו לבוא ללמוד שם בקבוצות, וגם אחרי זה יוכלו לבוא ללמוד. 

 

 יהיה באחריות בית הספר?   מר חנניה אווקרט: 

 

 זה יהיה אחריות משותפת של המתנ"ס המרכז הקהילתי ובית הספר.     מר גדי ירקוני: 

 

   -הכינו לתורמים מצגת  גב' כבי שקולניק: 

 

 יש מצגת מאוד יפה.     מר גדי ירקוני: 
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 שוב אנחנו חוזרים על הנושא של האומדן.   גב' מרים פודחרני ספייר: 

 

 היא אמרה כבר.     גב' דנה אדמון: 

 

₪ ועכשיו  6,000,000אם היה אומדן הייתי יכולה... אם אושר קודם  גב' מרים פודחרני ספייר: 

 ₪ את ההלוואה?  00010,000,-ורידים מה₪, למה לא מ 10,000,000מקבלים תרומה של 

 

 ₪.  16,000,000כי זה הולך לעבוד   גב' כבי שקולניק: 

 

  -אבל אם היה אומדן מההתחלה גב' מרים פודחרני ספייר: 

 

 זה האומדן.   גב' כבי שקולניק: 

 

   -למה אז זה אושר גב' מרים פודחרני ספייר: 

 

₪, אנחנו  0,0006,00-מנו שם את הזה האומדן, אנחנו לא סתם ש  גב' כבי שקולניק: 

דולר ואנחנו   ₪3,000,000 כי הדרישה ג'ן אף הייתה שהם נותנים  6,000,000-שמנו אותם שם את ה

  -₪ 16,000,000-נותנים את ההפרש. וה

 

 אבל כמה הם נותנים...?   גב' מרים פודחרני ספייר: 

 

 דולר.   3,000,000זה    מר גדי ירקוני: 

 

 ₪.   ₪10,000,000 זה  3.5לפי     דובר:

 

? תודה. מי נגד? 1107אז מי בעד שינוי תב"ר ₪.  3.5עשיתי לפי   גב' כבי שקולניק: 
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 נמנעים? אושר ברוב קולות. 

 

  -רק שאלה קטנה גדי, מה הצפי של תחילת עבודות, ומתי זה אמור  מר רותם בורסבאום: 

 

באה. מור להתחלת שנה ה, זה לא יהיה ג3-שנה וחצי בנייה, שנה ו   מר גדי ירקוני: 

 אנחנו עוד מחכים לראות, אני מקווה שזה ייצא למכרז אחרי החגים, ואז זה יהיה שנה וחצי.  

 

  -זאת אומרת אתה יוצא למכרז על סמך ההתחייבות הזאתי  מר רותם בורסבאום: 

 

 לא, אנחנו מחכים לראות את כל ההתחייבות.     מר גדי ירקוני: 

 

   -גם מחכים אנחנו  גב' כבי שקולניק: 

 

 בכל מקרה זה מכרז בשלבים לפי התקדמות הכסף.     גדי ירקוני: מר 

 

 אבל אם הכול הולך חלק אז תחילת עבודות מתי? תוך שנה וחצי?    מר רותם בורסבאום: 

 

 כן, כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 ... שנה וחצי אחרי?    מר רותם בורסבאום: 

 

 יש היתר בנייה כבר.  יתר בנייה למבנה,משהו כזה כן. יש כבר ה   מר גדי ירקוני: 

 )מדברים יחד(  

 

 .   1107: הוחלט ברוב קולות לאשר את תב"ר החלטה
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₪.  200,000אבשלום מיגון בית ספר  1095אנחנו עוברים לתב"ר   גב' כבי שקולניק: 

   -ב"ר? תודה. נגד? נמנעים? תודה אושר. ת₪1095. מי בעד תב"ר  200,000-הגדלה השתתפות היישוב ב

 

 איך הכסף... מגיע לשם?    אווקרט: מר חנניה 

 

 הכול מגיע לאדוארד.     מר גדי ירקוני: 

 

 )מדברים יחד(  

 

 היישוב כבר הרבה שנים רוצה לבנות מועדון ולא מצליח.   גב' כבי שקולניק: 

 

אי אפשר ככה עם הברברת הזאתי, שאלתם היא עונה תכבדו די, זה   גב' רונית בן רומנו: 

 מבזבזים פה את הזמן על הברבורים האלה, די.    סבל. מספיק אנחנובלתי נ

 

אוקיי, היישוב כבר הרבה זמן מנסה לבנות מועדון. מה שהם עשו    גב' כבי שקולניק: 

עכשיו זה הם עשו איגום משאבים, חלק הם מקבלים ממשרד הדתות כבית כנסת, הם גם יבנו שם  

₪, חלק היישוב עצמו, ומי   704,000ואים פה בית כנסת. חלק מהחטיבה להתיישבות אם אתם ר

₪ שהמועצה נתנה לכל יישוב הם לקחו לטובת העניין הזה. ככה הם עשו איזה  200,000-שזוכר את ה

 ? 1095שהוא איגום משאבים והגיעו למה שהם הגיעו, אנחנו כבר הצבענו על תב"ר 

 

 הצבענו.     דובר:

 

 ית ספר.  אבשלום מיגון ב – 1095: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

נחלות, זה משרד השיכון פלוס   4-יתד סבסוד תשתיות ל 1168תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 ? נגד? נמנעים? 1168התחייבות היישוב. מי בעד תב"ר 
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 נחלות.  4-יתד סבסוד תשתיות ל – 1168: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 .  2019עדכון תקציב  .6

 
 

 ... לתב"ר...     דוברת:

 

 זה אחרי שנדון על הנושא אם נגיע.   ב' כבי שקולניק: ג

 

 הנה עכשיו דנים על הנושא, עכשיו, עכשיו.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, לא, קודם תקציב גדי.    גב' כבי שקולניק: 

 

 הא קודם תקציב?     מר גדי ירקוני: 

 

אותם  חנו חייבים לעבורסעיפים שאנ 2קודם תמיכות ותקציב. יש   גב' כבי שקולניק: 

 היום, אם אנחנו רוצים ניהול תקין. 

 

 איזה עמוד?     דובר:

 

 . 31   מר ניר ים:

 

, אני אנסה לענות גם על השאלות . בקשר לתקציב31קפצנו לעמוד   גב' כבי שקולניק: 

א שנשאלו, אין טעם להמשיך לשאול שוב. אנחנו מחליטים כל שנה בתחילת שנה, לא בתחילת שנה אל

על תקציב, אנחנו אישרנו כמובן תקציב בשנה שעברה. מה שצריך להבין בתקציב   בסוף שנה קודמת
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של מועצה אזורית, אני חושבת שהסברתי את זה כבר כמה פעמים, אני אסביר את זה עוד פעם.  

תקציב במועצה, לא רק במועצה בשלטון המקומי הוא לא כמו בפירמה פרטית שיש תקציב ואז... את  

ם עמדנו לא עמדנו, למה כן עמדנו, למה לא עמדנו. בעצם במועצה זה אישור  וע לתקציב ואומריהביצ

לביצוע פעולות. אני מודה וגם כל אני חושבת השלטון המקומי עובד ככה, שלא תמיד אפשר הכול  

לאשר מראש. חלק מאשים בדיעבד על פי תוצאות. אנחנו מגיעים באמצע השנה ואנחנו רואים שיש 

בחינוך המיוחד או בשפ"ח, תכף נעבור על כל הסעיפים, אבל יש הוצאות   למשל בבתי ספר אוחריגה 

יותר גדולות ממה שצפינו מצד אחד. מצד שני גם יש הכנסות, בדרך כלל לא כל כך גדולות, אבל  

ממה   100%כשאנחנו רושמים את מענק האיזון הרבה מאוד פעמים אנחנו מחויבים לא לקחת 

. לפעמים בארנונה אנחנו חושבים שתקצבנו בחסר, 5%-יש את ה, אז 95%לא לקחת שאנחנו צופים, א

יכול גם לקרות שתקצבנו ביתר. אני תכף אעבור על הסעיפים, אבל זה בעצם המקור, זה נקרא תקציב  

מילואים, זה תקציב ב' אנחנו קוראים לו, שאנחנו מעבירים אותו במהלך השנה. אנחנו לא מצביעים 

₪ שהצבענו בשנה שעברה, אנחנו מצביעים הפעם בסך הכול על  180,000,000-ל העוד פעם על כ

₪. לא שזה כסף קטן אבל רק על זה, זה שיהיה ברור, זאת אומרת אין פה איזה משהו   2,290,000

₪, זה דבר אחד. דבר שני אני כבר רוצה  180,000,000שאנחנו מצביעים ככה בחטף או במחטף על 

ם עכשיו, אנחנו לקראת סוף שנה בנובמבר, באחת הזה שאנחנו מאשרילהגיד שחוץ מהתקציב 

   -המליאות שתהיינה לנו שמה, נביא תקציב ג', בנובמבר כבר נהיה

 

 ב'.   גב' יפה בוקובזה: 

 

זה א' ב' לא משנה. אבל עוד אישור תקציב, כי אז כבר יהיה לנו עוד   גב' כבי שקולניק: 

נסות והוצאות שלנו עד סוף השנה, שהולכות להיות הכהרבה יותר אינדיקציה של צפי של מה 

,  100%והמטרה שלנו היא להשתדל עד כמה שאפשר שהביצוע יהיה מתאים לתקציב, אף פעם אין 

תמיד יש שינויים, ותמיד יש אחר כך עוד תהליך של שינויים בין הדו"ח הרבעוני לדו"ח השנתי, אבל  

יו מבחינת להביא הסברים, אז  ם את זה הנה. עכשעד כמה שאפשר. זאת המטרה ולכן אנחנו מביאי

אני מודה, אני ראיתי את הפניות והתלבטתי עם עצמי והתלבטנו גם ביחד, אני לא יודעת איך להסביר 

את הכול בכתב, אני מצטערת. אני יכולה עכשיו לעבור ולהסביר סעיף סעיף בגדול. תראו שהשינויים  
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₪, אני לא מזלזלת באף  ₪400,000  200,000ולים, אלא הם פה בכל סעיף וסעיף הם לא במיליונים גד

אגורה, כל סכום הוא סכום, אבל זה לא דברים, וגם רוב הדברים שרשומים פה כהוצאות זה בעצם 

דברים שכבר בוצעו, זה הוצאות שיצאו ושאנחנו מעריכים שעוד יצאו עד סוף השנה, ואנחנו עכשיו 

ף סעיף, ואני אשתדל עד כמה שאפשר  עכשיו נעבור סעי עושים את ההגדלה. אז אפשר לא יודעת,

 לענות על שאלות.  

 

  -כבי יש הגבלה על מספר שינוי... ש   גב' דנה אדמון: 

 

 בעיקרון לא. בעיקרון אני יכולה כל חודש להעביר.    גב' כבי שקולניק: 

 

 בשנה.  30   גב' דנה אדמון: 

 

 דף כזה? ה מסתתרת מאחורי  אבל את יודעת כמה הרבה עבוד  גב' כבי שקולניק: 

 

 אני מניחה.    גב' דנה אדמון: 

 

אז זהו, אנחנו מביאים את זה פעמיים בשנה. ברבעון הראשון נגיד עד    גב' כבי שקולניק: 

מאי יוני, אין לכם מושג, זה עוד כזה יותר מידי חדש, השנה עוברת לנו כל כך מהר, היא ככה בורחת 

זה עוד יותר. אוקיי, מה שיש פה בצד של  מיכות ותבינו את לנו בין האצבעות. תכף נדבר על ת

ההכנסות זה מענק איזון הגדלה, זה כבר סופי, זה על פי הרשאות של משרד הפנים. מענק צמצום 

פערים הגדלה. דרך אגב אחרי שבנינו את זה קיבלנו עוד מיליון ₪ רק לפני שבוע, זה יבוא כבר 

הפנים, מאזן איזון, לא איזון, לא זוכרת  דעת מה, גם ממשרדמענק איך קוראים, לא יובתקציב הבא. 

₪ ומרכיבי הגמר שוב זה התיישרות לעדכון של משרד  230,000,000את השם. ארנונה אנחנו מעריכים 

הביטחון, יש פה גם בפלוסים גם במינוס וגם בצד השני, בשני הצדדים. מרכיבי הגמר זה כל הציוד 

ן העשבים, כל הדברים האלה, כל היישובים  ם, התאורה, ניקיושאנחנו נותנים, אחזקת הג'יפי

₪. בצד ההוצאות אז  2,290,000מקבלים בעיקר צמודי גדר אבל כולם למעשה, זה בצד ההכנסות 
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אנחנו נעבור שורה שורה. פעילות נווה אשכול, אנחנו כתבנו פה בקטן בצד בהערות שבת תרבות. נווה 

, המועצה אימצה אותו על פי החלטת ראש  מדו בתשלומים שלואשכול יזמו את הפרויקט הזה, לא ע

המועצה והחלטת המועצה, אנחנו עכשיו מתקצבים אותו. דרך אגב אני לא הולכת לשם, אבל מי שכן 

   -הולך לשם אומר שזה מבורך. גיוס משאבים

 

 הכסף הזה עבור תשלום למרצים?    מר אמיר פלג:

 

  -להםלמרצים ולהרצאה ש  גב' כבי שקולניק: 

 

 קצת כיבוד קצת זה.     קוני: מר גדי יר

 

₪, מי שמכיר   200,000אני שמעתי את זה גם מכולם. גיוס משאבים   גב' כבי שקולניק: 

 את לימור אלה, בעבר מיכל עשתה את זה, ואז היה תקציבים אחר.  

 

 זה עבור שכר?     גב' דנה אדמון: 

 

אות משרד ועוד כל  שכר והוצאות, הוצזה עבור שכר, לא רק, לא רק,   גב' כבי שקולניק: 

 מיני דברים.   

 

   -נקבל סקירה מסודרת בהמשך נכון על כל ה   מר דודי אלון:

 

 סקירה על גיוס משאבים צריך לבקש מהם.    גב' כבי שקולניק: 

 

 הוא אמר מקודם שיהיה.     מר דודי אלון:

 

 ₪, על הסקירה.  200,000-כן, לא על ה   מר גדי ירקוני: 
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 מחלקה. על ה   ודי אלון:מר ד

 

הקטנו בהכנסות, הם בשנים  מרכיבי הגמ"ר כמו שאמרתי זה מנגד   גב' כבי שקולניק: 

האחרונות מבקשים גם איזה שהוא סכום של השתתפות המועצה, אז אם אתם רואים יש פה איזה  

 ₪ של השתתפות המועצה.  40,000

 

 הצבא מכסה את זה?    דב: -גב' אילנה בן

 

₪.   2,315,000הגדול, את הרוב הגדול בטח. הצבא נותן לנו את הרוב   ולניק: גב' כבי שק

בריכת שחייה בצוחר, אחרי הקבלן הקודם שעבד שם בשנה שעברה, כשנכנסו השנה בתחילת העונה  

 הסתבר שצריך הרבה מאוד דברים חדשים.  

 

 עוד לא היה על זה מכרז אם אני לא טועה.     מר אמיר פלג:

 

 ת הבריכה?  מי שיפעיל א  יק: גב' כבי שקולנ

 

 לא על המפעיל, על השיפוץ.    מר אמיר פלג:

 

זה לא רק שיפוץ, זה היה מורכב מהמון המון דברים קטנים שהיו    גב' כבי שקולניק: 

 בוועדת רכש, לא במכרז.  

 

 הא זה כל מיני דברים קטנים?    מר אמיר פלג:

 

ט הזה שמסתובב,  זה תאורה, הרובו  זה המון דברים. זה כיסאות,  גב' כבי שקולניק: 

שיפוץ מסוים במלתחות, זה היה מורכב מהרבה דברים קטנים. בית ספר נועם נצרים, זה איזה שהיא  
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התחייבות שנתנו לבית הספר לפני שנתיים, כשהם עברו לניהול עצמי, והיינו צריכים לפדות את 

יסודי זה עדכון... בית ספר ת יותר. השטר, אז השנה פדינו אותו. הם רוצים עוד אבל לא הסכמנו לת

₪ לתלמיד,   1,000זה כבר בעצם התוצאה של איחוד בתי הספר, אנחנו התחייבנו שאנחנו נגדיל בעוד 

זה לא הכול עובר לבתי הספר חלק יישאר במועצה, אבל להוצאות לטובת בית הספר. שפ"ח זה עדכון  

י זו הוצאה אמיתית, אנחנו  ך מיוחד תאמינו לבשכר של הפסיכולוגים ונותנים להם שעות כוננות. חינו

עכשיו ביקשנו, כבר עשו לנו ביקשנו עוד פעם איזה שהיא עבודה להבין מה קורה שם, אבל זו בעיה 

ארצית, המשרד כל הזמן מצמצם מצד אחד, מצד שני הוא מאשר, לצערי יש צורך ומאשרים עוד ועוד  

 ילדים לכל מיני מסגרות וליוויים והשמות.  

 

 מחויבים.   ואז אנחנו    בר:דו

 

ואנחנו מחויבים אין לנו ברירה זו הוצאה. מרכז קהילתי זה טעות של   גב' כבי שקולניק: 

.  2018סוף שנה שעברה, לא טעות, אבל היה צריך להתבצע בשנה שעברה לא בוצעה, זה כסף בגין 

א המינויים לפני, להשתתפות לתיאטרון הנגב זה שוב התחייבות של המועצה שכשהעברנו להם את 

שנים, הייתה לנו התחייבות שאם תכנית המינויים, הגבייה שגובים מהתושבים לא   5זוכרת כבר 

₪  50,000תכסה את עלות ההצגות, המועצה תשתתף. הצלחנו לדחות את הזה ומדובר פה על שנתיים 

ותים חברתיים  סליחה. תקציב שיר 2017-2018, 2019... עונת המינויים, לא 2018-2019לכל שנה 

נו קראנו לזה פרויקט גיל שלישי, זה עבר פה את המליאה להוסיף פרויקט... השלישי זה השכר  אנח

 שלו לחודשים הקרובים.  

 

 הוא ויציג את עבודתו ותפקידו?    מר אמיר פלג:

 

כן, ניתן לו קצת, א' הציגו פה את העבודה שהייתה לזקנה, נכון    גב' כבי שקולניק: 

 הציגו? 

 

 . כן   גדי ירקוני: מר 
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 הציגו, אפשר להציג אותו עוד פעם.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אבל היא הציגה את זה במליאה הקודמת.      דובר:

 

הציגו את התוצאות של הצוות האסטרטגי שכללו בתוכם מינוי של     דוברת:

 פרויקטור, אבל הפרויקטור לא הציג את עבודתו.  

 

 לפני חודש חודשיים, תנו לו צאנס.  רק התחיל לעבוד  בסדר, הוא  גב' כבי שקולניק: 

 

 זה דרור אפרתי נכון?     מר דודי אלון:

 

כן. השתתפות לנווה אשכול, זה לאור פנייה שלהם יש להם קשיים    גב' כבי שקולניק: 

מאוד גדולים בעיקר בתחום ההסעות, זה לא תמיכה, זה לא הגדלה ותמיכה, אלא זה השתתפות  

 סעות.  בהוצאה של הה

 

 למי? למי? למי?    רקוני: מר גדי י

 

 נווה אשכול.   גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, לא, לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא? אז מה זה?   גב' כבי שקולניק: 

 

   -זה תמיכה בהוצאות שלהם, זה לא להוצאות   מר גדי ירקוני: 
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 ית? אסור לנו לקרוא לזה תמיכות גדי מבחינה פורמל  גב' כבי שקולניק: 

 

 בסדר?    וני: מר גדי ירק

 

 זה לא עבר ועדת תמיכות.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אבל זה לא דווקא להסעות.    מר גדי ירקוני: 

 

 כן, מממנים לא דווקא אבל זה הטריגר.    גב' כבי שקולניק: 

 

רגע אבל יש לי שאלה, אם כל כסף לנווה אשכול אמור לעבור דרך    מר מאיר יפרח: 

 , איך הכסף הזה עובר? חוק כי זה עמותה תמיכות על פי

 

כי אנחנו העברנו אותו כהשתתפות בהוצאה. אנחנו משתתפים    גב' כבי שקולניק: 

 בהוצאה שלהם של ההסעות. 

 

 ההסעות תגיע החשבונית למועצה ולא לעמותה פשוט.    מר דודי אלון:

 

  ביר את זה לוועדת מבחינה פורמלית אתה צודק, היינו צריכים להע  גב' כבי שקולניק: 

תמיכות, אבל זה מאוחר מידי כבר היה הפרוצדורה, וככה החליטו לעשות את זה, אבל זה בסדר  

 מותר. 

 

 צריך לתמוך כמה שאפשר.    מר דודי אלון:

 

עוזרת ראש המועצה זה כמו שכולם פגשו בטח את שרון שהיא עם   גב' כבי שקולניק: 

מועצה שתהיה לו עוזרת אישית. מיכל  ה. גדי רשאי כראשגדי, לא פגשנו? אז גדי צריך להביא אות
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הייתה בג'וב הזה, עשתה גם את גיוס המשאבים ביחד, עברה למרכז קהילתי, לקח כמה חודשים שלא  

היה אף אחד, אבל גדי מצא מישהי שתאמינו לי עוזרת לו מאוד כולנו יודעים. אז זהו, סך הכול כל  

 נוספות נצביע.  ₪. אם אין שאלות 2,290,000ההוצאות 

 

כן, יש לי שאלה, ניר אמרת בתחילת הישיבה אבל לא פירטת שיהיה    מר רותם בורסבאום: 

 תקציב לתוספת פקח מה שדובר עליו. 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

  -וזה לא רשום פה ברשימה, זה אומר ש  מר רותם בורסבאום: 

 

 לא צריך תוספת תקציב.     מר גדי ירקוני: 

 

 ספת תקציב.  לא צריך תו  ניק: גב' כבי שקול

 

 לא יודע איך יממנו את זה, אבל שיהיה פקח.    מר רותם בורסבאום: 

 

   -קיים, נכון לרגע זה קיים   מר ניר ים:

 

רותם, בושמת אמרה שיש את זה בשוטף, ולא צריך להכניס את זה      דובר:

 בתקציב. 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

ספת של פקח, לא שאלנו איך למממן  ביקשנו שתהיה תו בסדר, אנחנו   מר רותם בורסבאום: 

 את זה. זה מה שאני שואל תנו לו לענות. 
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 קיימת מסגרת שאפשר לנצל אותה, זה מה שייקרה בעניין הזה.    מר ניר ים:

 

 ולכן זה לא מופיע כאן.    מר רותם בורסבאום: 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

₪ את המסגרת  82,325,0001ם לאשר אותו זה התקציב שאנחנו צריכי  גב' כבי שקולניק: 

 ₪? תודה. נגד? נמנעים? אושר ברוב קולות.   182,325,000החדשה, אז מי בעד אישור תקציב 

 

 .2019עדכון תקציב : הוחלט ברוב קולות לאשר החלטה

 

 . 2020קריטריונים לתמיכות אישור  .8

 
צריכים כן משהו שאנחנו  אנחנו עוברים לוועדת תמיכות, זה גם  גב' כבי שקולניק: 

לעשות. הוא אמר לנו, הייתה לנו הרצאה היום, המרצה אמר כשעושים פדיחות צריך לשים אותם על 

השולחן. אז פה עשינו פדיחה רצינית. אנחנו היינו צריכים לאשר את התבחינים קריטריונים לוועדת  

תבחינים  ר שאתה זוכר את ה תמיכות בחודש יוני, ופספסנו, פדיחות שלנו. והזמן עובר כל כך מה

  -שאישרת לפני שנה, ככה זה קורה, איבדנו את הרצף 

 

 השתנה משהו שם?    מר אליהו שמעון: 

 

אז איך אומרים מכיוון שמוטב מאוחר מאשר בכלל לא, אנחנו   גב' כבי שקולניק: 

נו פה, מי , השינוי היחידי שעשי2019-מביאים את התבחינים עכשיו. זה בדיוק אותם תבחינים שהיו ל

היה כתוב בעבר התמיכה תינתן לעמותה שהינה מלכ"ר  1שיעורי בית ובודק אותי, אז בסעיף שעושה 

   -הפועלת באשכול
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 באיזה עמוד את?    מר חנניה אווקרט: 

 

. ומה שהוספנו עכשיו ו/ואו משרת את תושבי אשכול, כי 34אני בעמוד   גב' כבי שקולניק: 

כול, כמו ידידי סורוקה, דברים כאלה שמשרתים לא עובדות רק באשיש לנו פה ושם גם עמותות שהם 

תושבי אשכול, אבל הם לא פועלים באשכול. אז הוספנו את זה בשביל לדייק. אתם רוצים שאני 

 אעבור על זה, כי זה נשלח אליכם. 

 

 לא, קראנו את זה בבית.     מר ניר ים:

 

י מאשר את  שור המליאה, אז מאוקיי, אז אנחנו צריכים את אי  גב' כבי שקולניק: 

 התבחינים לוועדת תמיכות? תודה. מי נגד? נמנעים? 

 

 זה בלי סכומים. הסכומים לא...   מר גדי ירקוני: 

 

אנחנו נעבוד בדיוק עכשיו על פי הנוהל של משרד הפנים, אני לא   גב' כבי שקולניק: 

   -זוכרת בדיוק מתי, היינו צריכים לפרסם קול קורא

 

  .2020יטריונים לתמיכות קרט פה אחד לאשר : הוחלהחלטה

 

 מערכת סליקה בנקאית.   .9

 

 סעיפים לפני האוכל.  2יש לנו עוד    מר גדי ירקוני: 

 

סעיפים, אני אשתדל   2אני לוקח את רשות הדיבור מכבי, יש לנו עוד    מר ניר ים:
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בנק. כמו שמופיע להעביר אותם מהר. אחד זה באמת אישור על תשלומים למוסדות דרך חשבון ה

 , אנחנו מבקשים את אישורכם להיכנס לפרוצדורה הזאת. מי בעד?  35בעמוד 

 

 רק ספר לנו מה זה.    מר דניאל אריה צבי: 

 

  -מי נגד? קראנו בבית הבנו   מר ניר ים:

 

   -אני אסביר את זה  גב' כבי שקולניק: 

 

ל בנקים יכולים  לא, אני אסביר, אני אסביר, יש נוהלי עבודה מו    מר ניר ים:

התרחש בכל מיני אופנים, יש צ'קים, יש העברות במס"ב, יש העברות ישירות בבנק. עד היום את ל

הקטע הזה של תשלום לאותם מוסדות, בדרך כלל זה מוסדות ממשלתיים או חברות פנסיה אנחנו 

החלטת  ביצענו באמצעות צ'קים, ועכשיו אנחנו מבקשים לעשות את זה בהעברה ישירה בבנק, אז

הזאת מה לעשות דורשת את אישור המליאה, וזה מה שאנחנו מבקשים כרגע. נכנסים  הפרוצדורה

 לגלישה ישירה באינטרנט, יש נוהל אישורים, אימות חתימות, וזה עובר. מי בעד שוב? 

 

 מי אלה הבנות?     דובר:

 

דליה,  מי הבנות, הבנות אחת קוראים לה נינה והשנייה קוראים לה    מר ניר ים:

 -הן עובדות

 

 )מדברים יחד(  

 

כבי זה מוגדר רק מוסדות, זאת אומרת אין אפשרות שאחת ממורשות    מר דודי אלון:

 החתימה יכולה לעשות העברה למורשה שהוא לא מוסדות? 
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 רק מס הכנסה ביטוח לאומי...   גב' כבי שקולניק: 

 

 בהגדרה.  צריך להקפיד שעושים את זה בפעולה בבנק   מר דודי אלון:

 

 זה לא העברות מס"ב.      דובר:

 

יש לנו מס"ב אבל זה אי אפשר היה במס"ב. למס הכנסה ביטוח    גב' כבי שקולניק: 

לאומי אי אפשר היה במס"ב. אז עכשיו אנחנו עושים העברה ישירה בבנק. עכשיו אני חותמת על זה, 

 זה לא יכול לזוז בלי חתימה שלי. 

 

 לי כבי.  זה לא זז ב   מר ניר ים:

 

 הוחלט ברוב קולות לאשר לבצע העברות במערכת סליקה בנקאיות.   :החלטה

 

 מיליון ₪.   6אישור לתנאי הלוואה על סך  .10

 

 

אנחנו החלטנו כבר במליאה הקודמת, באחת המליאות הקודמות    מר ניר ים:

 ההלוואה.  מיליון ₪. אנחנו רוצים לסגור את הפינה של תנאי  6שאנחנו לוקחים הלוואה של 

 

 מיליון ₪.  3מאיפה לקחת עוד    זל ערוסי:גב' מ

 

 מיליון ₪.   6  גב' כבי שקולניק: 

 

 מיליון ₪ ככה קל?   3עוד    גב' מזל ערוסי:
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מיליון ₪. אנחנו קיימנו התייעצות עשינו בדיקות באמת באיזה  6   מר ניר ים:

נים, יש לנו  ש 15-ול האחרון למסלול תנאים כדאי ללכת. אנחנו ממליצים מאוד מאוד על המסל

  -טיעונים בהחלט שתומכים בדבר הזה, ואנחנו מבקשים את אישור המליאה לקחת את ה

 

 כבי למסלול פריים הראשון?    מר דודי אלון:

 

 האחרון.    מר ניר ים:

 

מיליון ₪ מבנק הפועלים  2אנחנו הולכים על פריים, אנחנו לקחנו   גב' כבי שקולניק: 

, 0.27%ון ₪ מדקסיה שהיום קוראים לו מוניציפאל בבנק בפריים מינוס מילי 4, 0.28%וס בפריים מינ

כי הנייר שיש פה זה נייר ראשוני, היה לנו משא ומתן אחר כך, אנחנו בתהליכי אישור ההלוואה  

במשרד הפנים. צריך את אישור המליאה גם לתנאי ההלוואה. אז אם אין מתנגדים, מי בעד? תודה.  

 נעים? נגד? נמ

 

 מיליון ₪.  6תנאי הלוואה על סך וחלט ברוב קולות לאשר : ההחלטה

 

את הסעיף שמדבר על המרחבים הממוגנים במועצה לאותם דווקא     מר ניר ים:

 יישובים רחוקים, אנחנו ברשותכם נדחה לישיבה הבאה. 

 

 למה דווקא את זה?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 כה רק עניין של תכנון. כי זה בין   ניק: גב' כבי שקול
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 שלא נקבל פתאום איזה כסף.   גב' רונית בן רומנו: 

 

זאת ציפור על העץ ולא שלא נכון לא, לא, זה נקרא לזה ציפור על העץ,    מר ניר ים:

להחליט, אבל כרגע בלחץ זמן שאנחנו נמצאים יהיה נכון. הבקשה היחידה שלי ברשותכם זה להעלות  

ום, הסעיף מדבר על הגדלת חוזה קייטרינג של חברת רפאל, יש דבר כזה.  שלא נכלל בסדר היסעיף 

מה שסוכם עם הקייטרינג הזה זה שהם נותנים ארוחות לפנימייה לביכורים, ועכשיו אנחנו רוצים 

 להוסיף להם גם אספקת מזון למועדון מופת... 

 

 כבר סיפקנו להם לא?     גב' רוני קיסין:

 

 עבר אבל עשינו מכרז חדש. זה היה ב  ולניק: גב' כבי שק

 

מערך המכרז  47.3%מועדון מופת בצוחר וזה אומר הגדלה של    מר ניר ים:

 שסוכם. ויש לנו את כל חוות הדעת של עורכי הדין שלנו שזה בסדר גמור וזה כשר. 

 

  ניר אף פעם לא היו... בתוך המליאה, מאז שהבאתם את הפקח הזה   מר אליהו שמעון: 

 ..  אני כל היום רק.

 

לכן אני מבקש להצביע פעם אחת כרגע על זה שאנחנו מעלים את זה    מר ניר ים:

 כסעיף נוסף למרות שהוא לא היה בסדר היום. מי בעד להעלות את הסעיף הזה? 

 

   -אני רק רוצה לשאול   גב' מזל ערוסי:

 

 מי נגד? תודה. זה לא קשור לוועדת מכרזים.     מר ניר ים:

 

 קולות לאשר הוספת סעיף לסדר היום.  : הוחלט ברובחלטהה
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 הגדלת חוזה קייטרינג של חברת רפאל.    .11

 
 זה לא שינוי מכרז?   גב' רויטל דג'אווי בן יעקב:

 

לא, לא, לא. מה שאני מנסה לעשות מהר צריך כנראה לעשות יותר     מר ניר ים:

זה קייטרינג לפנימיית רז לספק, במקרה הלאט. יצא מכרז לספק, אם תהיו בשקט נבין, יוצא מכ

ביכורים, יצא מכרז. זכה בו מישהו. אחרי שהוא זכה בו ואחרי שהעסק הזה התחיל לעבוד, בא 

מועדון מופת צוחר ואמר גם אני רוצה. ואז אנחנו הולכים עם הדבר הזה לעורך הדין שלנו ושואלים  

גדיל את סך המכרז  רשאים להוסיף, להאתם  47.3%אותו מה עושים. הוא אומר: אם ההגדלה היא 

ולהוסיף ובתנאי שמליאת המועצה תאשר את זה. לא צריך ועדת מכרזים ולא צריך נוהל נוסף, ולכן 

 זה מגיע כאן ועכשיו.  

 

 אז כמה זה יוצא?     גב' נעמי סלע:

 

   -מנות מזון ₪55 למנה לאספקת  26זה יוצא בדיוק    מר ניר ים:

 

  לשנה.   גב' נעמי סלע:

 

 . 47%-פחות מ  מר מאיר יפרח: 

 

 זה לא משנה.    מר ניר ים:

 

 כמה כסף?    גב' נעמי סלע:

 

 זה לא משנה.    מר ניר ים:
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   -26 תעשי את המכפלות כמה זה היה? מה אמרת?  גב' כבי שקולניק: 

 

זה מה שהיה עד עכשיו, ועכשיו אנחנו מבקשים להוסיף  55כפול  26   מר ניר ים:

 עותי וזה לא עקרוני.  מנות, זה לא משמ 26לזה עוד 

 

 ניר חוץ מהיישוב מי משלם את זה?    מר יובל בר:

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 מי משלם את זה.     מר יובל בר:

 

   -את מועדון מופת? תשמע מועדון מופת זה תקציב   מר ניר ים:

 

 יש לזה תקציבים ממשרד הרווחה.     דוברת:

 

ן, אחד המרכיבים בשם הזה מופת זה ון מופת זה מועדותראה מועד   מר ניר ים:

   -גם הסעדה. זאת אומרת גם עד היום אכלו שמה, אז במקרה הזה אפשר להחליף מבשלת וסירים

 

  -אתה לא יכול לשים שם מבשלת אין שם מטבח שמותאם   גב' רוני קיסין:

 

קה, משנים  לא משנה. הרעיון הוא שאכלו רק משנים את שיטת האספ   מר ניר ים:

ק, זה ההבדל הקטן. אז נחזור על התהליך כדי שנהיה בטוחים. מי בעד להעלות את זה לסדר  את הספ

היום? מי נגד להעלות את זה לסדר היום? תודה עבר. מי בעד לאשר את הגדלת המכרז? מי נגד לאשר 

 את הגדלת המכרז? תודה רבה. ובתאבון.  
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 רת רפאל.  ה קייטרינג של חב: הוחלט ברוב קולות על הגדלת חוזהחלטה

 

רגע, אני רוצה משהו להגיד באמת, כדי לא להכריח אתכם באי מייל     מר אמיר פלג:

אבל יש לי איזו שאלה. האם מקובל ששי לחג ומתנות לחג תשתדלו לקנות אותם אולי מתוך הקהילה  

  -שלנו

 

 זה מתוך הקהילה.    גב' יפה בוקובזה: 

 

 ילה?  זה מתוך הקה   מר אמיר פלג:

 

 כן.   וקובזה: גב' יפה ב

 

מצוין. והאם זו תהיה הנחייה גם לעתיד? כי פעם שעברה היה שמיכות     מר אמיר פלג:

 ודברים כאלה.  

 

 נשתדל.   גב' יפה בוקובזה: 

 

אם זה יהיה ראוי יקנו מתוך הקהילה, ואם זה לא יהיה ראוי אז לא.    גב' מזל ערוסי:

 אישה. רים חייבת להיות זה שום דבר לא מחייב. כמו שאומ

 

 אבל משתדלים.   גב' יפה בוקובזה: 

 

 אם היא תהיה ראויה והיא מסוגלת אז היא תהיה, ואם לא אז לא.    גב' מזל ערוסי:

 

 אין בעיה.    מר אמיר פלג:
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 אז בואו לא ננחית.     גב' מזל ערוסי:

 *** ארוחת ערב חגיגית *** 

 

 ידר. נפתלי ל – 2020הסבר על בניית תקציב 

 

צפניה יברך ואנחנו נרים כוסית לשנה החדשה ונתקדם עם המשך     :מר ניר ים

 הערב המעניין והמהנה הזה. צפניה. 

 

שלום לכולם, האמת שממש ממש ככה התקלתי אני דנדש כמו שאתם   מר צפניה משה: 

ם למען רואים. אז קודם כל כבוד גדול מבחינתי להיות כאן חלק מהמליאה, חלק מהאנשים שפועלי

מען כלל המועצה, אז אני ממש מודה לכם על הזכות להיות חלק מהדבר הגדול הזה. אני התושבים ל

אספר סיפור קצר לראש השנה ואז נברך. יש תפילות ראש השנה מתפללים יום כיפור תפילות  

ארוכות, מסופר על איזו קהילה בגלות שהיה שם תפילות ראש השנה, כולם מגיעים לתפילות,  

שב שם כל התפילה במהלך כל התפילה בפנים חמורות סבר. הקהילה  ם בשופר, והרב יו תוקעי

אומרים מה קורה? הוא אומר התפילות משהו לא מתקדם. והיה שם ילד אחד שהוא היה אילם, הוא  

לא ידע לדבר, כל מה שהוא ידע לעשות זה רק לנגן בחליל. והוא היה שם בתפילה, וכל הזמן אבא שלו  

, שלא יפריע, כי גם ככה הוא היה קצת בעייתי. פתאום במהלך יו שלא יעשה צרותהיה שומר על

התפילה הילד מתחיל לצעוק. מוציא צעקה כזאתי מהלב, משהו שממש כל הקהל הזדעזע, כולם מה  

קורה פה, במשך כמה דקות, ואז הרב קם הלך לילד הזה ונישק לו את הראש, אמר לו: בזכותך כל 

ה? המסר של הסיפור הזה בא להגיד שבסוף השם רוצה  מסר של הסיפור הזהתפילות נענו. ומה ה

מאיתנו את הלב, רוצה מאיתנו את הכוונה שלנו. אתה יכול להתפלל הכול טוב, אבל איפה הלב שלך  

נמצא, איפה הרצון שלך נמצא. וזה מה שהשם רוצה מאיתנו. אז אני רוצה לברך אותנו את כל חברי  

למען הציבור, שנדע לתת את הלב שלנו למען  עוסקים פה באמונההמליאה, את כל האנשים ש

הציבור, למען המשימה, ושבאמת נהיה כנים לטובת הציבור ולא חס וחלילה כל מיני נגיעות וכאלה.  

 באמת שנהיה עם הלב לטובת הציבור, אז שתהיה לנו שנה טובה. 

 



 אזורית אשכולמועצה 
 23.9.2019, שני מיום, מליאהישיבת 

 

 94 
 

, אבל השנה  1020:לחיים. אנחנו רוצים להתחיל אומנם השעה    מר גדי ירקוני: 

לטנו לעשות תכניות עבודה במועצה יותר מסודרות מכל שנה. ותוכנית העבודה האלה מושתתות  הח

על שיטה מסוימת שמתחילות גם בחזון של השנה, גם בחזון של המועצה, גם במטרות על, אחרי זה 

תוביל   מזה גוזרים את כל המטרות של האגפים השונים. אני ביקשתי מהמחלקה לאסטרטגיה שהיא

חלקים פה. בחלק  2נה להוביל את התהליך הזה יחד איתי. ואנחנו עכשיו נרצה לעשות השנה ומרנ

הראשון רננה תציג את שיטת העבודה של תכניות העבודה, איך זה הולך לעבוד, איך זה עובד. אחרי  

בהל. אלא זה אני אדבר קצת על החזון של המועצה, לא חזון גדול, שומעים חזון נבהלים, גם אני נ

חלט של מה שאנחנו רוצים שיהיה פה בשנים הקרובות. ומזה מהם מטרות העבודה שאנחנו  חזון בה

מציגים לנו, מזה זה ירד אחרי זה לאגפים השונים, אבל קודם אחרי שאני אגיד על החזון, רננה כבר 

נכתוב את  תציג את זה, אבל אנחנו נעשה איזה שהוא צוותי עבודה קטנים לא להרבה זמן, שבעצם 

 מאחורי כל אחד מהחלקים של החזון שאותו אנחנו החלטנו השנה. אז רננה.  המשפטים

 

כדורגל? עכשיו יש פגישה של ביבי וגנץ, תסלח לי. אמרתי אני  20:30   גב' רננה גומא:

ממש אצטרך לעשות סטנד אפ כדי שזה יצליח לי. אז לא, אני ממש גרועה סטנד אפ, אני משתדלת 

מאוד מאוד מהר, כדי להגיע למצב שבסוף אנחנו  ה באמת לרוץ על זה . שלי. אנחנו ננסלשמור על..

משקיעים כמה דקות הכי יקרות וחשובות בלשמוע אתכם, שלצורך העניין בשביל זה התכנסנו, נעבוד  

בקבוצות. בגדול אנחנו עובדים פה בתהליך, קודם כל אני אגיד שתהליכים של תכניות עבודה אין פה 

ש, כל מי שראה כבר פעם תהליך כזה או עשה תהליך כזה מכיר את זה, אין פה שום חידו המצאה,

יותר מזה אני אגיד שבגלל שאנחנו מדברים פה גם על לוח זמנים מאוד מאוד דחוק, וגם על ארגון  

שרגיל לעבוד בתפוסים מסוימים, אנחנו עושים השנה תהליך שהוא בעיקר להכניס, לתבנת אני קורית 

וך תבנית חדשה של תכנית עבודה. לא יהיו כאן גליקים גדולים, אני  מה שקורה כאן לת לזה את

אומרת את זה כדי ככה לעשות איזה תיאום ציפיות. בעיקר תהיה כאן תבנית אחרת של עבודה, ושל  

ניסיון לעשות איזה שהיא חשיבה משותפת של כל השותפים, שזה גם המליאה וגם היישובים וגם  

ליך הוא תהליך מלמעלה למטה ולמטה למעלה, תכף אני אסביר וגם הנהלה, כשהתהמנהלי אגפים 

למה הכוונה. בעצם גדי אמר, ותכף אנחנו נציג, שהוא כבר ישב וגיבש איזה שהם עוגנים ראשוניים של 

מה שהוא תופס כחזון המועצה בהקשר של תכנית עבודה. אני אומרת את זה כי עוד נעסוק בשאלת 
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אני גם יודעת שזאת מילה שהרבה אנשים גם נבהלים ממנה וגם לא מקומות אחרים, ו החזון בכל מיני

סובלים אותה. ממנה אנחנו נגזור מטרות ארוכות טווח או תחומי ליבה, התחומים העיקריים שהם  

רב שנתיים, שאנחנו רוצים לעסוק בהם בחומש הקרוב או שהם תהליכים המשכיים. יש שלום עולמי?  

תה. המטרות ארוכות הטווח או תחומי הליבה, הם החלק  ואו תשתפו את הכיאפשר להמשיך? ב

שאנחנו נעסוק בו כאן היום. בעצם שני המלבנים העליונים הם החלק שאנחנו נשקיע בו כמה דקות 

שלכם היום, אני מקווה שיותר מרק כמה דקות, אולי כמה וכמה דקות. אחר כך מכאן ייגזרו מטרות  

כל אחד בתחומו לשבת ולעשות את החשיבה מהן  כבר בעצם התבקשו שנתיות שמנהלי האגפים 

המטרות, גם מטרות העל שלהם וגם המטרות השנתיות, ואנחנו נעשה בעצם את ההצלבה, תכף אני 

אסביר איך אנחנו עובדים. משום אנחנו נרד הלאה עד לרמת באמת המחלקות השונות, כשהמטרה  

זאת אומרת בסוף מנהלי המחלקות   ת ולסעיפי תקציב.היא בסוף לפרוט את התוכנית הזאת למשימו

והאגפים והתחומים צריכים לקחת את התקציב שלהם שהם כבר מכירים, את סעיפי התקציב 

הרגילים, אתם מכירים את החוברת הזאת חלקכם, ולמעשה לסמן לעצמם ולשייך את הסעיפים  

הכסף   נג הזה ולראות אם התקציביים למטרות. זאת אומרת הם צריכים רגע לעשות את המצ'י

שאנחנו משקיעים הוא באמת מושקע במטרות שאותם הגדרנו לעצמנו, לשמן אנחנו עובדים. צריך  

להגיד ביושר שוב שא' יש כאן תהליך שהוא תהליך של הסתגלות ושל למידה, ואנחנו לוקחים תקציב  

יך עצם, קצת לראות אקיים ומתאימים אותו השנה, עושים לו איזה שהוא מצ'ינג זה למטה למעלה ב

אנחנו מסעיפי התקציב בונים כלפי מעלה ומתאימים אותם למטרות, ועוד סעיף שאני אומרת שוב 

ברמת תיאום הציפיות, חלק גדול מהתקציב של המועצה רובכם מכירים את זה הוא נתון, זאת  

סימני  אומרת מאוד מאוד קשה לשחק איתו, ועדיין ביקשתי ממנהלי האגפים והמחלקות שישימו

כל סעיף וסעיף שנשאל את עצמנו במה מושקע הכסף, האם הוא מושקע נכון, האם יכולנו  שאלה, על 

להשקיע אותו אחרת, האם יכולנו לחלק אחרת בכל סעיף וסעיף. זה פשוט הזדמנות לשאול את 

השאלה הזאתי, לא תמיד אפשר לתת לה תשובה אחרת ממה שכבר יש, אבל לכל הפחות שאלנו את  

בעצם יפה, כבי כשהיא יכולה ואני עסוקות בימים אלה בסבב ראשון עם כל לוחות זמנים, ו. עצמנ

מנהלי האגפים והתחומים השונים שמתוקצבים במועצה. כשאנחנו מתחילות כרגע את התהליך, כמו 

שאמרתי מלמעלה למטה, זאת אומרת אנחנו יושבים כרגע על המטרות. במקביל אנחנו בעצם ביקשנו  

יפי התקציב ולהתאים אותם למטרות, ואת הסבב הזה אנחנו עושות  אגפים לשבת על סעממנהלי ה
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 מיד אחרי החג, נכון יפה? יש לנו לו"ז. 

 

 הנה יש להם את הלו"ז.    גב' יפה בוקובזה: 

 

היא מנהלת לי את הלו"ז שלא נלך לאיבוד. כפי שאתם רואים אנחנו    גב' רננה גומא:

לה ולא יכול היה להגיע, אז אני נאלצת למלא את  לי לידר לצערי חובסיעור מוחות עם המליאה שנפת

מקומו, אין לי שום סיכוי אבל הנה אני מנסה. אנחנו נפגש עם פורום הנהגות היישובים, מנהלי  

לחודש, גם מיד אחרי החג, כדי לשבת איתם יחד עם  10-הקהילות, יו"רים של הוועדים וכן הלאה ב

ות ההנהלה של המועצה, אנחנו נגיע לשם, אני עושה  את זה יחד עם צו מנהלי האגפים, אנחנו עושים

את זה ממש הכי מהר שאני יכולה, תאמין לי. כדי לדבר על המטרות השנתיות, זאת אומרת אנחנו  

כבר ברמה אופרטיבית, ואנחנו בסופו של דבר אחרי שנעשה את כל המצ'ינג הזה, נגיע לכאן חזרה עם 

עבודה מסודרת. הכוונה היא לעשות איזה שהוא רצף  ראות, אנחנו נעשהטיוטה כדי שאתם תוכלו ל

משמעותי של שעות, זה על ניר, אני לא רוצה להסתבך, אני לא יודעת מתי ואיך ולמה, זה ייקבע 

ויהיה מועד מסודר שאתם תדעו עליו מראש. זהו, התקווה היא להגיע לדצמבר עם חוברת מסודרת  

סופו של דבר לתקציב. טוב, אז חזון זו בעצם הגדרה  דים ולמשימות, ובשיש בה חיבור בין מטרות ליע

של מה ייעודו של הארגון, שעשינו אותו כבר עם ראש המועצה, ואני מחזירה לך את השרביט כדי  

 להציג. 

 

חלקים,   2-טוב, אז בעצם כמו שאתם רואים החזון מתחלק בגדול ל   מר גדי ירקוני: 

לתושבי המועצה הקיימים, זה הדבר העיקרי,  םשון זה איכות חיישאחד משלים את השני. דבר רא

משפטים קצרים אבל שמאחוריהם עומד   2ובשביל להגיע לזה חייבים גם צמיחה דמוגרפית. פה זה 

המון, ואחרי זה גם נדון עליהם, אחרי זה נעבור ישר לשקף השני, אתם רואים אני להבדיל מרננה  

צעירות. אנחנו בתור מועצה שרוצה כל הזמן  רקטיבית למשפחות עושה את זה מהר. להוות חלופה אט

להתקדם ולהיות אלטרנטיבה ולהיות אחת שמושכת אנשים, חייבים כל הזמן לראות איך אנחנו 

מביאים הנה חברה צעירה, וכמו שאמרתי זה גם מה שיגרום לאנשים שגרים פה שיהיה להם איכות 

נגזור את תכניות העבודה שלנו. אז ם אנחנו אחרי זה חיים גבוהה. אז זה מחולק לכמה דברים שמה
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במרכז כמובן זה הצמיחה הדמוגרפית, שזה לא חדש, שזה הדבר העיקרי שאני רואה כל הזמן לנגד 

עיניי מהיום הראשון שאני בעצם נכנסתי לפה. שביעות רצון של התושבים, זה דבר שאנחנו צריכים  

ם לתושבים שלנו שביעות רצון גבוהה,  יעים אליו ומספקיכל הזמן לראות אותו ולראות איך אנחנו מג

וזה אומר כל השירותים והצרכים של התושבים שלנו. סביבה ירוקה וחקלאית וכפרית, אנחנו לא  

הולכים לשנות את המועצה שלנו, אלא להיפך אנחנו הולכים לתמוך בסוג מועצה שלנו, אנחנו קודם 

ומי שבא לגור פה צריך לראות את עצמו ים להיות פה ככה כל מועצה חקלאית וכפרית, ואנחנו מתכוונ

גר בקהילה כזאת. מצד שני גם אתם תראו אחרי זה מסוג המטרות שלנו ביעדים שלנו, אנחנו לא  

נישאר רק חקלאיים, אבל לי אין צל של ספק שרוב הזמן לפחות חצי מהפרנסה מפה תהיה חקלאית.  

שמביאים הנה דור חדש ודור המשך,  ו את כל הגורמים תשתיות קהילתיות, פה אנחנו מכניסים בתוכ

שזה חשוב לכל הצדדים, א' לאנשים שמתבגרים חשוב שדור ההמשך שלו יישאר פה. ב' לאלה  

שמתבגרים וגם לצעירים יותר חשוב שיבוא דור חדש. הדבר הזה קודם כל כמו שאני אומר מתבטא  

חינוך הפורמלי,  הבלתי פורמלי, ה מרמת השירות והחינוך שאנחנו הולכים לתת פה, החינוך

השירותים כמו בריאות וכל השירותים האחרים שאנחנו צריכים לתת גם לקהילה המבוגרת, שזה 

כמו נווה אשכול ואחרים ומועדוני מופת וכל הדברים האלה, וגם מצד שני לדור הצעיר ולעתיד, כל 

נשים צעירים א ולגור פה עוד אהזמן לתת ולראות איך אנחנו ממשקים ומפתחים על מנת שירצו לבו

מה שמושך, ואנחנו רואים את זה, כל הזמן זה הסביבה שבה אנחנו חיים והשירותים כמו שאמרתי 

הדבר המוביל זה החינוך שאני רואה אותו בזה. איתנו כלכלית, אני בדעה ובעמדה שמועצה לטווח 

פתח  . ומועצה צריכה להרחוק לא יכולה להמשיך ולהישען על קרנות המזבח של ממשלת ישראל

לעסקים כמו שכל המועצות היום עושות, על מנת שיהיה להם עוגנים כלכליים שגם בתקופה 

שהממשלה מעבירה פחות כספים או שמצב פתאום יהיה פה שלום וביטחון, אנחנו נוכל להמשיך  

 ולקיים את השירותים שאותם אנחנו רוצים, לא מאמינים? יהיה בסוף.  

 

 היו לך... עוטף עזה. אל תדאג תמיד י  מר אליהו שמעון: 

 

אז הם לא מספיקים לנו אנחנו כבר רואים. אנחנו כבר רואים שהם     מר גדי ירקוני: 

לא מספיקים לנו, אז מהמטרה הזאת אנחנו ננסה כל הזמן לפתח את המועצה הזאת שתהיה מועצה  
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רות ם, אלא בהחלט מקוגם כלכלית, גם שיש לה הכנסות פנימיות לא רק ממקורות היום שקיימי

חדשים שאנחנו הולכים ומפתחים עם הזהירות המתבקשת מזה שאנחנו מועצה, ובסופו של דבר 

אנחנו אחראיים על הקהילה שבה חיה, והיא לא יכולה לקחת סיכונים כמו כל פירמה רגילה אחרת.  

ל הזמן ללכת פיתוח תעסוקה, בשביל להבין את החבר'ה הצעירים ואנשים חדשים, אנחנו חייבים כ

ח פה תעסוקה חדשה, תעסוקה מעניינת גם פה במקום וגם תעסוקה שלא קשה להגיע אליה.  ולפת

נושא התשתיות פה עומד בפרק בשביל שהדרך תהיה יותר קצרה למי שרוצה לעבוד לא דווקא  

אני לא חושב שכדאי לעבור  במועצה, ומצד שני לנסות ולתת כמה שיותר מקורות פרנסה פה במועצה. 

 על זה. 

 

אני רוצה להגיד שהדבר הזה שאתה מכיר אותו טוב, צריך להבין   ו שמעון: מר אליה

שהוא כלי ניהולי ממדרגה ראשונה, גם לך כראש מועצה או סגן ראש מועצה, וגם לנו כחברי מליאה. 

למה אני מתכוון? חסר פה סעיף אחד, יש פה את המטרות, יעדים, משימות וכו' שכל מחלקה מגדירה  

פי המטרות שהמועצה קבעה, ואחר כך את המשימות שהם צמודות תקציב וכו',  ת היעדים שלה על א

מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו שלפעמים אנחנו נותנים בסוף שנה הערכה למנהל המחלקה על פי האם 

הוא עמד בתקציב או לא. אם הוא לא עמד בתקציב אנחנו אומרים זה מנהל מחלקה גרוע. ואם הוא  

ים שהוא מצוין. חסר פה הנושא של מדדי הצלחה. מה זאת אומרת?  תקציב אנחנו אומרעמד ב

מחלקה שמה יעד, היא צריכה להגיד מהו מדד הצלחה מבחינתה. מביאים לפה הצגות, איך קוראים  

מינויים לכל הצגה כזאת, זה כלי  400להצגות האלה באולם? יכול להיות שמדד ההצלחה יהיה להביא 

המחלקה עמדה ביעדים, זה שהוא עמד במסגרת התקציב יכול  ו לראות אם באמת בשבילך וגם לנ

  -להיות שהוא לא עשה כלום עם זה. זה לא חוכמה לעמוד בתקציב, החוכמה היא גם

 

אתה בדיוק אומר את הדברים שיהיה בתוכנית, רק זה בלייבל כמו     מר גדי ירקוני: 

גם אפשר לראות בדף הבא   חה, חלקם דרך אגבשרננה אמרה יותר נמוך. בהחלט יש פה מדדי הצל 

שכבר אנחנו לא רוצים להתעסק איתו, אבל גם במחלוקות. כשאנחנו אומרים צמיחה דמוגרפית, 

 איש פחות בשנה.    150סתם זו הדוגמא הכי קלה שאני יכול לתת עכשיו. אני נתתי יעד אמיתי של 
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 נכון.   מר אליהו שמעון: 

 

בסוף שנה הגעת לא הגעת, לא עמדת  ת אתה יודע להגידזה כמותי   מר גדי ירקוני: 

 למה לא עמדת. 

 

 לזה התכוונתי.    מר אליהו שמעון: 

 

וגם באיזו תקופה. אנחנו הולכים לחלק את התוכנית הזאת לתקופות    מר גדי ירקוני: 

רבעוניות שבעצם בכל רבעון צריכים לראות, אמרנו שנעשה התקופה הזאת את החלק הזה האם  

, וזה בדיוק תכניות העבודה, כמו שאמרת זה לא מספיק תקציב, לזה יש בו, לא עמדנו בו עמדנו

תכניות עבודה שישלימו את התקציב, וביחד נראה גם לא רק מספיק שעמדת בתקציב, אלא גם  

 שעשית משהו. 

 

אתה מתכוון אולי לתוכניות בקרה זמניות, לא נחכה עד סוף השנה    גב' מזל ערוסי:

מוסיפה. כי אחרת אנחנו נגיע לסוף שנה, וכמו שהיה היום בתב"רים  , אני אומרת אני כדי לראות

שטעינו, לא הגענו, לא זה, אני לא יודעת איך זה הגיע. יכול להיות שאם הדברים היו נבדקים הרבה 

יותר סמוך לביצוע התוכנית עצמה, לא היינו מגיעים לסוף שנה ואומרים לא הספיק התקציב או לא  

. ולכן צריך לחלק את זה באמת לתקופות, אתה מדבר על רבעון, אני לא  הדברים כמו שצריך נעשו 

יודעת עד כמה זה אקטואלי לעשות במועצה שלמה ברבעונים, אפשר לתכנן אבל זה לא בביצוע  

מבחינת דרך ניהול, אבל יכול להיות. יכול להיות שמנהלי המחלקות עצמם יכולים לעשות, אבל  

אני חושבת שזה לא בר ביצוע. וצריך לקבוע מדדים באמת של  כגוף מפקח ראשון,כראש מועצה או 

 שליש של חצי שנה ואז.  

 

לחלק את המשימות שלהם לפי רבעונים,   אנחנו ביקשנו מהמנהלים    גב' רננה גומא:

המעקב אנחנו באיזה שהוא שיח כרגע עם סטודנט לייעוץ ארגוני תואר שני בספיר שמחפשת סטאג',  

לי מסודר אקסלי שידע לעקוב או דרך... שלנו שידע לעקוב בעצם אחרי  לנו כלי בקרה, כ  שתבנה
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הביצוע ולעשות את ההצלבות. אבל בגלל לוח הזמנים אנחנו כרגע ממוקדים בלבנות את התוכנית  

 והכלי ייבנה במקביל.  

 

  -כלי הבקרה הוא... של התוכנית עצמה   גב' מזל ערוסי:

 

  -את החומרים, כדי שהיא תוכל כמובן מקבלת כבר היא   גב' רננה גומא:

 

   -הוא לא יכול להיות מנותק מן התוכנית   גב' מזל ערוסי:

 

זה מה שאני אומרת שהיא כבר מקבלת עכשיו את החומרים, כדי     גב' רננה גומא:

 שהיא תוכל בעצם לבנות כלי שהוא מותאם למבנה של התוכנית. 

 

היה על דעתי לחשוב בכלל על הנושא , עד לאחרונה לא יש לי שאלה  מר חנניה אווקרט: 

הזה. קבעתם שהמועצה בעלת צביון כפרי חקלאי. אני חושב שעד שלא תהיה הפרדה בארץ של תת  

   -מדינה, צריך לקבוע מה הצביון של המועצה האזורית מבחינת יחס הדת

 

ות סדר בדברים.  אז רגע אני רק רוצה להציע משהו חנניה, בשביל לעש   גב' רננה גומא:

  -קבוצות, פה לפי השולחנות, קבוצה אחת תעבוד עם 2-נחנו עכשיו מתחלקים בעצם לא

 

 מה לא נגמר?     דובר:

 

  9-לא, יש לנו עוד חצי שעה. יש לנו חצי שעה והתחלנו את הסעיף רק ב   גב' רננה גומא:

 דקות לפני. יצא לי הצד היקי. 

 

 ה שאמרתי.  שום התייחסות למ רננה, לא הייתה  מר חנניה אווקרט: 
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אני מנסה רגע לתת את ההתייחסות. אנחנו יוצאים עכשיו, תכף אני     גב' רננה גומא:

 אסביר למה אמרתי את זה. 

 

   -אני אישית חושב שהעניין הזה הוא כל כך כבד  מר אליהו שמעון: 

 

 רגע, רגע, רגע, לא אמרתי שלא.    גב' רננה גומא:

 

 תנו בצורה מיוחדת, לא אחרי שעתיים של ישיבה.  היה צריך לזמן אוש  מר אליהו שמעון: 

 

 . 100%-צודק ב   מר אמיר פלג:

 

   -שעות כמעט. אני אומר זה עסק כבד רציני 3  מר אליהו שמעון: 

 

 חד משמעית, אי אפשר עכשיו שכולם אחרי שעתיים...    מר אמיר פלג:

 

   -זה שהוא אולם גדולאת כל האנשים לאיזה רציני, פעם היו מזמינים   מר אליהו שמעון: 

 

שנייה, שנייה, בכל זאת אנחנו כבר פה, הנושאים שהצטברו על    גב' רננה גומא:

שולחנכם היו רבים, היינו צריכים לקבל החלטה בגלל לוחות הזמנים, אם אנחנו מקדישים לנושא 

ילו אין לה, בלי שאתם תתחהזה היום שעה ובכל זאת מתחילים ותניעים, כי אתם למעלה, אני לא יכו

לי בעצם יכולת להתניע את התוכנית, אני אומרת את זה בצורה הכי כנה. האם אנחנו מתחילים היום  

או דוחים את זה אחרי החגים ואז מסתכנים בזה שלא נצליח לעשות תכנית, והחלטנו שאנחנו נקדיש 

על עוגן אחד של כל קבוצה תעבוד  קבוצות, חצי שעה יש לנו, 2-לזה היום שעה. אנחנו נתחלק עכשיו ל

משימות,  2משימות. העוגנים זה צמיחה דמוגרפית ואיכות חיים. כל קבוצה יש לה  2החזון, יש לכם 

, כשאנחנו  משימה אחת זה לנסח מהעוגן משפט שהוא באמת משפט, מה אנחנו רוצים בכיוון הזה

שאנחנו מלאי מרץ  ום וזה אבל בגלל אומרים צמיחה דמוגרפית, משפט חזוני, כן נכון מסכימה סוף הי
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 אנרגיה ודרייב, אנחנו נעשה את זה טוב.  

 

זה החלטת מנהלים אני חושב שזה לא רציני, הנושא כבד מאוד, לא   מר אליהו שמעון: 

 רציני שאנחנו נעשה את זה ככה על רגל אחת מהר מהר בשביל זה, אני לא חושב. 

 

  -ום שישיאם אתם יכולים לבוא בי   גב' רננה גומא:

 

 אלי, לא יהיה לנו זמן אחר.    י ירקוני: מר גד

 

 ... להקדיש לזה מפגש מיוחד.   מר אליהו שמעון: 

 

הבעיה היא לוח הזמנים אני אומרת עוד פעם, לא יכולים ליצור מצב    גב' רננה גומא:

 שמתחילים לעבוד על תכנית עבודה בנובמבר, וזה המצב אם אנחנו נדחה את זה. 

 

 השנה לסוכות?  מה עם בין ראש    דובר:

 

חברים אני את שלי זה, אני חושבת ששווה לנו בכל זאת לנסות     גב' רננה גומא:

  -להתחיל, רגע שנייה תנו לי רגע

 

 תראו את הלו"ז, תראו את הלו"ז.   גב' יפה בוקובזה: 

 

תה  אנחנו בנינו את זה ככה שלדעתנו אפשר לעמוד במשימה שהוקצ   גב' רננה גומא:

עוד דיון של מליאה שאמור להיות באמת אלי יום שלם כזה, של סשן שלם על כל   לנו להיום. יש 

התוכנית, שאמורה להיות פרוסה בפניכם מלמעלה למטה מלמטה למעלה. הלמעלה שלכם היום,... 

 של הלמעלה של המדיניות הוא נורא חשוב, כדי שנוכל להתניע. 
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 ים גריאטריים. עם מרץ אנחנו מקראת בחורה צעירה   מר אליהו שמעון: 

 

 איזה מרץ, אני רק לקחתי שוט אדרנלין שוקולד.     גב' רננה גומא:

 

 אבל לגבש חזון צריך את הציבור גם לא רק אנחנו.    מר חנניה אווקרט: 

 

 מה יש?    גב' רננה גומא:

 

 לגבש חזון צריך גם את הציבור.   מר חנניה אווקרט: 

 

אנחנו לא מדברים פה על חזון המועצה. חזון  בואו לא נתבלבל, חבר'ה   גב' רננה גומא:

במהרה בימינו ואמרו אמן,   2020-המועצה אנחנו נעסוק בו במסגרת תכנית כוללנית שנכנס אליה ב

   -רק שתהיה ממשלה

 

 מה שהוא הציג זה חזון המועצה.     דובר:

 

   -החזון של תכנית העבודה   גב' רננה גומא:

 

 באה.  העבודה לשנה ה   מר גדי ירקוני: 

 

חבר'ה זה לא אותו דבר. שנייה רגע, בסוף יש להניח שאנחנו נגיע     גב' רננה גומא:

לאותם עוגנים, אבל אנחנו רוצים כרגע לנסות להתקדם, אפשר להחליט שתוקעים את זה, אני  

רגע מנסים   אומרת את זה בצורה הכי כנה, ואז אנחנו נעבוד בכלים שיש לנו, ואפשר להחליט שאנחנו

ם עם הכלי, עם כל המגבלות שיש לו של לוחות זמנים ושל הזמן שלכם, ושל העובדה שעדיף  להתקד

היה שנעשה קודם תכנית כוללנית. תראו החיים הם מה שקורה בזמן שאנחנו מתכננים תכניות, זה  

התחיל מאפס,  מה יש, אנחנו כאן עובדים בתוך מציאות. הלוואי והיינו יכולים לעצור עכשיו הכול ול
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 אנחנו לא.  אבל 

 

אני חושב שזה מצוין המהלך הזה של... והשיטה הזאתי, וככה עובדים    מר דודי אלון:

  -נכון

 

 אז בואו ננסה.     גב' רננה גומא:

 

  -וצריך פשוט לתת לזה לרוץ   מר דודי אלון:

 

שימה  משימות, משימה אחת לנסח משפט, והמ 2אז אמרתי יש לכם    גב' רננה גומא:

  -השנייה

 

 זה בסדר גמור.     ר דודי אלון:מ

 

מטרות על, מטרות גדולות נקרא לזה, ארוכות טווח או תחומי  4-3   גב' רננה גומא:

ליבה, תכף אני אסביר איך אנחנו עושים את זה, בכל אחד מהעוגנים. זאת אומרת כל קבוצה תעסוק  

  -י הליבהון בנושא של תחומאני רק אגיד שהרעיבעוגן אחד, אנחנו ממקדים את זה. 

 

 רננה, זה חזון המועצה או חזון ראש המועצה.    מר חנניה אווקרט: 

 

 חזון המועצה לתוכנית העבודה.    גב' רננה גומא:

 

 בשביל חזון המועצה צריך שהציבור ישתתף בזה.    מר חנניה אווקרט: 

 

  ראש המועצה הוא האיש שעומד בראש הארגון הזה.   גב' רננה גומא:
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 זה בסדר גמור.    רט: מר חנניה אווק

 

 והוא האיש שמוביל את החזון של המועצה.     גב' רננה גומא:

 

וזה רק לשנה הקרובה לתוכנית עבודה, אנחנו אף פעם לא עשינו את    גב' כבי שקולניק: 

 זה בכלל. 

 

 -רננה, אני חושבת שזה לא חזון המועצה, אלא מטרת העל שהתוכנית   גב' דנה אדמון: 

 

 )מדברים יחד(  

 

 זה לא חזון מועצה, זה תכנית עבודה לשנה הבאה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 תנו רגע לדנה ונמשיך לשם.    גב' רננה גומא:

 

 אז אל תקראו לזה חזון.    מר חנניה אווקרט: 

 

 מטרות העל של תכנית העבודה.    גב' רננה גומא:

 

  -אני חושבת   גב' דנה אדמון: 

 

 ה לשנה הבאה, אין בעיה.  תכנית העבוד  רט: מר חנניה אווק

 

אם אני   2020מדובר על מטרת העל של תכנית העבודה השנתית של    גב' דנה אדמון: 

 הבנתי נכון, ולא חזון המועצה. 
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 נכון.    גב' רננה גומא:

 

במהות זה אבני היסוד לעבודה. וכשמדברים על אבני יסוד, אז אלה     גב' מזל ערוסי:

 כים לדבר.  שעליהם אנחנו צריהם השניים 

 

 השנה.    גב' דנה אדמון: 

 

 לשנה הזאת, כל שנה את בונה לעצמך.    גב' מזל ערוסי:

 

 אני קראתי לזה עוגנים, אבני יסוד זה יותר יפה.     גב' רננה גומא:

 

 אוקיי. אני לא לוקחת קרדיט.    גב' מזל ערוסי:

 

 רננה איך מתחלקים?     מר גדי ירקוני: 

 

 אמרתי מראובן ימינה, זה לא ימינה ושמאלה.  אז    רננה גומא:גב' 

 

 )מדברים יחד(  

 

 מה זה הצד ההוא, מה הוא עושה?     דובר:

 

עובד פה, הצד שלכם עובד בחדר ישיבות. אותו דבר, אחד עובד על    גב' רננה גומא:

ת  ישיבות, אני עובדצמיחה דמוגרפית עם צורית, אתם עובדים על צמיחה דמוגרפית עם צורית בחדר 

 עם החצי השני פה על איכות חיים. ואם נורא חשוב לך להיות בעוגן השני, אתה יכול להחליף.  

 

  *** הפסקה ***
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בקבוצה שלנו, מה שעשינו עשינו הפוך, לקחנו קודם את המשימה     דוברת:

 השנייה, זו שיטה כזאתי בפסיכולוגיה לפעמים זה עובד יותר טוב.  

 

 ה קודם? למה לא אמרת את ז    דוברת:

 

כי לא תכננתי את זה, זה קרה לנו. ובעצם הלכנו למטרות הרב     דוברת:

שנתיות, הלכנו על הדברים הגדולים שאנחנו רוצים להשיג בצמיחה הדמוגרפית, ומתוך זה  

שהתעסקנו בהם אז הגענו אל המשפט הזה, שבעצם אמרנו כשאנחנו מתעסקים עם צמיחה דמוגרפית  

היה מקום שאנשים פעם אחת רוצים להישאר בו ופעם שנייה רוצים להגיע  רוצים שהמועצה ת  אנחנו

אליו, ושהיישובים עצמם רוצים לגדול. ושלושת הדברים האלה הביאו אותנו למשפט הזה: "ביסוס 

"מגוון קהילות מבורך". תכף אתם תראו את  -המועצה כמקום מגורים עם איכות חיים" שזה שלכם, ו

כאן באמת כתבנו המון המון דברים  ו שהמשפט הזה מתמצת את כולם. רב שנתיות, ותבינהמטרות ה

שהממשק שלהם עם איכות חיים כזה, כי זה מה שרצינו. אני מתחילה מלמעלה את הדברים של 

איכות החיים. דיברנו על שירותי תחבורה וכל הנושא של ההנגשה, שיהיה קל יותר להגיע למקומות  

ברנו על תעסוקה, ליצור מקומות תעסוקה איכותיים. דיברנו  עסוקה ולערים. דימרוחקים, מרכזי ת

על שירותי... ורווחה, דיברנו על הנגשת אירועי תרבות גם שיהיו כאן וגם שיהיו נגישים. שיפור תחום  

איכות הסביבה שגם אתם התעסקתם איתו. מכאן אנחנו ירדנו ממש אל איך אנחנו מביאים, מה יביא 

.. ההתמודדות עם מצב ביטחוני מורכב. זה קשור גם למיתון כי אשכול  דיברנו על נושא. משפחות. אז

  -99%חיים בגן עדן או   95%זה נשמע קסמים, אז איך אנחנו מדווחים את זה שאנחנו 

 

 . 99%   מר גדי ירקוני: 

 

. הדבר השני זה הנושא של  -גן עדן ורק האחוז הקטן של ה 99%    דוברת:

שפחות למועצה. זאת אומרת שיש לנו כאן מענה... למגוון הגילאים  ומתאים שימשוך מ מענה... מגוון

ומגוון הצרכים. והנושא של בניית קהילות חזקות שימשכו קליטה. זאת אומרת אנחנו צריכים  
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להשקיע בקהילות שלנו, קהילה חזקה מושכת קליטה. ואז ירדנו באמת אל הנושא של העיסוק 

של המועצה לתהליכי קליטה, ליווי התהליכים, הכוונת  ג המועצה, הסיוע בקליטה. הנושא של מיתו 

המקלטים, מישהי כאן... המילה מקלטים, אז כתבנו הכוונת הקליטה ליישובים השונים לפי התאמה, 

וההשקעה שלנו החשובה מאוד בבנים שיישארו כאן ושיחזרו לכאן, כי זאת גולת הכותרת של המקום 

הקבוצה שלנו, קבוצה נהדרת. אני רוצה לגייס את  ים. זה מה שעשתה שהוא מייצר המשך של חי

 כולכם לעבודה איתי במחלקה לצמיחה דמוגרפית.  

 

 טוב אנחנו לא היינו כאלה יעילים כמוכם. מישהו רוצה להציג?    גב' רננה גומא:

 

 למה התכוונת במענה חינוכי מגוון?   מר חנניה אווקרט: 

 

מיוחדים, וגם אחד הדברים  מצד שני לצרכים  מצד אחד מצוינות    דוברת:

שעלה גם במגוון הקהילות גם במגוון החינוכי, יכולים להיות במועצה דתיים, חילוניים, דוברי שפות  

 וכו' שלכולם נוכל לתת מענה חינוכי. 

 

איך ניתן מענה חינוכי לדתיים שרוצים ללמוד בבית ספר דתי בנווה   מר חנניה אווקרט: 

 ותו?  ולא מקבלים א

 

 אז אנחנו צריכים לייצר להם בית ספר דתי.      דוברת:

 

 או לפתוח להם את בית הספר. למה לא רוצים לקבל אותם?     דוברת:

 

לא, בואו לא נכנס עכשיו, אחרת אנחנו לא נצא מזה. חבר'ה הזמן     גב' רננה גומא:

 שלכם. 

 

 )מדברים יחד(  
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גוון של... מגורים, וכי תרבותי וגם מאנחנו צריכים לאפשר מגוון חינ    דוברת:

 ככה נצליח להביא אנשים. חנניה, אין לי ספק שזה פער שאנחנו צריכים לטפל בו. 

 

טוב, אנחנו לא היינו מאוד יעילים, באמת התחלנו גם מלמטה בעצם,     גב' רננה גומא:

שאים ומתוכם למרות שבאמת המשפטים, אספנו משפטים מכל אחד, אז באמת בסופו של דבר צפו נו

כך עלו פערים. אנחנו ננסח משפט, אני כבר אומרת אנחנו נעשה לזה עיבוד ביחד הצוות שמוביל  אחר 

את התהליך הזה, ונשלח לכם כמובן כדי שתוכלו להגיב ולהתייחס, ונעשה איזה שהוא פינג פונג עד  

י אגיד בגדול  שנזקק את זה. אני כתבתי כאן איזה משפט הצעה, מאיר נתן משפט הצעה אחר, אנ

רי הדברים היו הנושא של מוגנות ושל מיגון, הנושא של סביבה ירוקה של שמירה על סביבה של עיק

איכות הסביבה ברמה של שטח פתוח, הנושא של הסתכלות הוליסטית של יכולת השפעה של  

 התייחסות לזקנים ולחריגים, התייחסות מכבדת לכלל התושבים, ומכאן נגזרו נושאים. התחומים

 ערים, מה? תשתפו את הכיתה.  שבהם נראה שיש פ

 

 אנחנו אוהבים אתכם.      דוברת:

 

 ?  -, הייתה פגישה בין ביבי לI love you   גב' רננה גומא:

 

 לא הגיעו להסכמות.      דובר:

 

אין ממשלת? אדוארד יש ממשלה או לא? אדוארד יש ממשלה? חבר'ה     גב' רננה גומא:

ים שבהם מזהים פערים הם מיגון, גיל שלישי, ן תקציבים. התחומפעם שלישית זה אומר שאי

תחבורה, תעסוקה, איכות סביבה, חינוך, תרבות חקלאית או דברים שצריך לשמר היו גם וגם,  

שירותיות, מוגנות, מיגון ומוגנות היה כאן שיח אם זה אותו עניין או לא, וזה לא, סוכם שלא, מזל 

ין. איתנות כלכלית, צמצום פערים בין היישובים,  , זה לא אותו עניסיכמה שלא. בין מוגנות למיגון

שקיפות ויכולת של התושב להשפיע על המציאות היום יומית, והעניין של יצירה קהילה אחת 
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 מאוחדת ומגוונת.  

קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה ששיתפתם פעולה וזרמתם איתנו למרות השעה המאוחרת,  

כאן דני ברזילי קודם, ערימות של מלל ומילים, בסוף  לו נשמע כמו שאמרולמרות שזה תמיד כאי

המטרה היא לקחת את ערמות מלל ומילים האלה ולתרגם אותם לפרקטיקות, כי אחרת באמת לא 

עשינו כלום. וחובת ההוכחה היא עלינו ואנחנו נציג לכם שוב בהמשך, יהיה לו"ז מסודר, אתם תקבלו  

 נחנו נתמצת את זה נזקק את זה ונשלח לכם. שוב כמו שאמרתי אאותו של ישיבות, וכמובן  

 

 רננה תודה.     מר גדי ירקוני: 

 

אני ממש רוצה לברך על המהלך, אני חושבת שהוא חשוב, אין לי דרך    גב' דנה אדמון: 

אחרת חוץ מהמילה חשוב לתאר אותו, ביחס לתהליך הצגת התקציב של שנה שעברה, זה קפיצת  

  -ליח להגיע לשלב המדדים והוהלוואי ובאמת נצמדרגה עצומה, 

 

 לא צריך להשוות.     גב' מזל ערוסי:

 

 תודה רבה חג שמח.     מר גדי ירקוני: 

 

 

 

 

 

 

 __________________ 
 גדי ירקוני

 המועצהיו"ר 

__________________ 
 ניר ים

 המועצה מנכ"ל
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