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ברוכים הבאים לישיבת המליאה. אנחנו בפורום שהוא גדול, יש    מר ניר ים:

יא כנראה קצת יותר גבוהה מהמותר לנו, אז כמובן כמות האנשים באולם ה ,לנו פה אורחים

שאנחנו כרגע, לפחות בשלב הזה, לא נבקש מאף אחד לצאת, אבל בסיום הסשן שהאורחים ירצו  

 לקחת בו חלק, אני מניח, אז אנחנו נגיד יפה שלום ותודה, ונצמצם את זמן החשיפה למינימום.  

נשים, יש לנו פה תמלול למליאה, ולכן, זו בקשה אחת. הבקשה השנייה היא שאנחנו פה הרבה א

כל מי שירצה לדבר, יבקש בבקשה זכות דיבור, ייגש למיקרופון, יגיד את דברו וייתן לבא בתור  

לדבר אחריו. זו תהיה הדרך שבה, מצד אחד נצליח להשתלט על הדיון, מצד שני נצליח לתמלל 

 אותו כמו שצריך.  שתהיה ישיבה מוצלחת לכולנו.  

 

 . מידע1

 

טוב, אני רוצה למסור כמה דברים במידע. אני דבר ראשון אתחיל     מר גדי ירקוני: 

עם הקורונה. לצערנו בקורונה, כמו בכל הארץ, גם פה הולכת ומתרחבת התופעה. יש לנו כבר כמה  

וכמה אנשים חדשים שחולים, עדיין אי אפשר להגיד שזו מגיפה פה באשכול, אבל גם יש הרבה 

 זה כבר מפוזר לכמה וכמה ישובים.חבר'ה מבודדים. 

אנחנו עוקבים אחרי המקרים האלה, ואנחנו מנסים להיות בקשר עם כל אחד, וזה רק אומר עד 

כמה אנחנו צריכים לשמור על הוראות ההיגיינה שאמרו לנו, על הריחוק החברתי, על מסיכות ועל 

דעים מה קרה ביישוב שכן  כל מה שאמרו, כדי שהמצב לא נראה גם באשכול, כמו בכל הארץ, ויו

למועצה, כמה אנשים שם נכנסו לבידוד, וכמה חולים שם. אנחנו מאוד מקווים שאירוע כזה לא  

יגיע אלינו. זה הרבה תלוי בנו, לפעמים זה גם לא תלוי בנו, אבל כדאי שמה שתלוי בנו, שנעשה  

 את המקסימום על מנת להיזהר.

נושא הזה, אבל כמו שאמרתי, אנחנו רואים עכשיו גם  אנחנו נמשיך, נעקוב ונעזור איפה שצריך ב

 עלייה גם באשכול, ונראה לאיפה זה גדל.

בתי הספר, אני יכול להגיד בשמחה שמחר פותחים את בתי הספר. עשינו מאמצים אדירים בחופש 

הזה, על מנת שלקחנו את זה כמטרה של המועצה, לכל השנה ושל בתי הספר, שהילדים יהיו כמה 

סגרות, בתוך בתי הספר, באזור בתי הספר. היינו צריכים להתארגן עם הרבה מאוד  שיותר במ
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אנשים, הרבה אנשים נוספים גם, וגם אצלנו כל האגפים כמעט קשורים לנושא הזה, על שניים יש 

את רוב המעמסה, זה על אגף החינוך ועל המרכז הקהילתי, שהם עובדים ביחד והכינו, באמת, את 

גם בימים רגילים של לימודים, גם לעשות להם לימודי העשרה   ט את הילדים,כל בתי הספר לקלו

 בימים אחרים.  

ההצלחה המאוד גדולה, על זה שכמעט בכל השכבות יהיו חמישה ימים בבתי הספר,  אני חושב ש

המאמצים הגדולים ביותר, כמובן, עשו המורות והמנהלות, וזו גם הזדמנות לאחל לכולם שנה 

 ות ושנת המשך הצלחה ושגשוג בלימודים אצלנו.  טובה, שנת בריא

מי שראה גם את התוצאות של נופי הבשור, של הבגרויות ושל החינוך, אז אנחנו בהחלט יכולים  

 לטפוח לעצמנו על השכם בנושא הזה, וצריכים כל הזמן להמשיך ולהשתפר.  

ל נפגשנו כל ראשי  נושא נוסף, הוא נושא עוטף עזה, או בכלל תקציבי עוטף עזה. אנחנו אתמו 

בגלל שבממשלה הזאת, כמה שהיא לא מתפקדת כמו שצריך, אז צריך הרשויות למפגש די דחוף, 

, כל ההטבות הקיימות לעוטף עזה נגמרות, וחוץ מזה יש לנו תוכניות  31.12-לזכור כולם, שב

 לתוכניות רחבות הרבה יותר.

מבקשים   לראש הממשלה, אנחנואנחנו מאוד מודאגים מהנושא הזה, והיום שלחנו גם מכתב 

פגישה דחופה איתו, עם גנץ, עם שר האוצר, עם שר הפנים. המשימה הראשונה שלפחות כמו  

,  2021 -שאנחנו אומרים, התקציבים הקשיחים שהיו כל שנה, ימשיכו. אחרי זה, אנחנו נתווכח ב

האסטרטגית   כשידברו על התקציב, גם על התקציבים היותר רחבים בעוטף עזה, וגם התוכנית

 שעשינו בעוטף בכלל, ואני מאוד מקווה ששם אנחנו נצליח.

אנחנו מעלים מהלך גם בנושא התקשורתי לזה, התחילו לשמוע יותר בתקשורת עלינו בנושא הזה,  

אם ראש הממשלה באמת לא יקרא לנו, אנחנו מקווים שביום רביעי, או מתישהו במהלך השבוע 

מבטיחים את הנושא הזה, שהוא נושא מאוד מאוד כבד, גם  הזה כבר, נצליח לראות איך אנחנו

לתקציבים הכלליים וגם לתקציבים האישיים של כל אחד. בלי זה, יהיה לנו קשה מאוד לנהל פה  

 את החיים שאנחנו רגילים.

פרוגראמת אשכול, מרוב הדברים שאנחנו מתעסקים ביום יום, כמעט ועברנו על זה לסדר היום,  

ול, השלב הראשון נחתם עם רוב הישובים שצריכים לתת קרקעות, ועם כל אמת אשכאבל פרוגר

היישובים האחרים, שצריכים לקבל קרקעות, הם כבר יודעים איפה, והפרטים האחרונים, עם מי  
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 שעוד לא נסגר, נסגרים בימים אלה. 

ה אין צל של ספק שזו החלטה והצלחה אדירה למועצה הזאת, זה שהצלחנו להביא את הפרוגראמ

הזאת להשלמה. זה השלב הראשון, אחרי שאת השלב השני, שייקח הרבה שנים, אבל בשלב השני  

גם כן, אנחנו נהיה צריכים להמשיך באותה התמדה, באותה הצלחה ולהמשיך אותו ולהתקדם כל 

 הזמן בשלבים, יחד עם פיתוח של היישובים. 

שבלי המשרדים שלהם, ובלי התמיכה אני רוצה להגיד שאני חייב לציין לפחות שניים בנושא הזה, 

שלהם, התוכנית לא הייתה מגיעה למנהל. שזה ערן ראובני שסיים אתמול את תפקידו, עם סיום  

הפרוגראמה, ועם יואב מורג ממשרד החקלאות, שנפגשנו איתם מאוד שעות, על מנת לשבת וללבן  

קל. כמעט והגענו לבתי  את כל הבעיות. מי שמעורב היה בזה, גם ביישובים, יודע שזה לא היה

משפט, במקום לאירועים כאלו ואחרים, יש לנו עוד אירוע בבית משפט, שהוא לא מהמועצה 

שלנו, והוא קשור אלינו. אני מקווה שגם שם אנחנו נצליח, ובנוסף לזה, יש לנו איזה משהו אחד 

 ה.עם משהו שצריך לגמור לגמרי, אבל אנחנו איתו, אני מקווה שנצליח לסיים את ז

אז אנחנו עוד נציע את זה לכל התושבים במסגרת, לא השבוע, אבל בהחלט, אני חושב שזה אחד 

הדברים החשובים ביותר, אם אנחנו מדברים על המשך הקיום של כולנו במועצה הזאת, זה  

שהתהליך הזה הגיע בהבנות ובהסכמות. אני חושב שאין מישהו שהפסיד, כולנו הרווחנו בסופו  

 ך הזה. של דבר בתהלי

אני רוצה עכשיו להגיד הודעה שלי, וכמובן הסעיף הזה לא יעלה היום, לפי החלטת ההנהלה, אבל 

לפחות במליאה שידעו, שזו ישיבת המליאה הראשונה שמתקיימת מאז שיצאתי עם הדבר הזה.  

לצערי, לאחר תקופה ארוכה שעבדתי עם מאיר כסגן, אחרי הרבה חיכוכים שהיו לנו ביחד, ואני  

רוצה עכשיו להמשיך ולפרט מה הם, כתבתי את חלקם, דיברתי עם חלקכם על זה, דיברתי עם  לא 

מאיר על זה, אני החלטתי להוריד לו את הסמכויות מכל התפקידים שלו כסגן. אני לא הורדתי 

אותו כסגן, אין לי סמכות להוריד אותו מסגן, זו רק הסמכות שלכם. זה יגיע לדיון בהנהלה,  

 יאה כמובן. ואחרי זה במל

אני מתחייב שהבחירה הבאה תהיה גם של מושבניק, או מושבניקית, אבל את הבחירה נעשה  

כחוק, ומי שמביא את הסגן, או שאני הבאתי את מאיר בפעם האחרונה, מי שמביא את הסגן הוא 

ראש המועצה. כל אחד מאיתנו פה יכול להציע לי מועמד שהוא חושב מחברי המליאה, בסוף אני 
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אותו, ואני מקווה מאוד, בזה אני אעמוד, שיהיה לו רוב גדול מחברי המליאה. בסוף, מי   אביא

 שמצביע על המועמד, הם חברי המליאה ובהמלצה שלי. אז תודה. אני גמרתי עם ההודעות. 

 

, שאתה במסגרת ההנהלה, קיבלנו החלטה שלא דאני רוצה להעי   מר אלי אהרון: 

אוקיי, אתם לא רוצים שאני אעלה  –זה מאיר הסגן. אתה אמרת  קרי, נכון לרגע –מעלים את זה 

את זה במליאה? אני אקח לו את הסמכויות. שיהיה ברור, מבחינתנו, המשמעות של לקיחת  

כי הביטויים שלו, על אף הפידבק שאתה קיבלת בהנהלה. אתה עושה דברים בניגוד הסמכויות, 

 נחנו לא מטומטמים. לרוח שהייתה בהנהלה, אתה צריך לדעת את זה, א

אנחנו לא הכנסנו את מאיר פה, לא אתה בחרת בו, אנחנו בחרנו בו, סליחה רגע, אנחנו בחרנו בו,  

התושבים בחרו בו, ואתה פיטרת אותו עכשיו, בלי להתייעץ עם אף אחד. אתה פיטרת אותו,  

ל להיות טפט. זה לקיחת סמכויות זה אומר פיטורין, לא יעזור בית דין. אנחנו לא שמנו אותו בשבי

צריך להיות ברור, גם לך. עם הסיפורים הנכבדים והיפים שלך, איך שלא תסובב אותם, זאת  

 המשמעות של הדברים.  

 

 לא טוב לך איתו? לך הביתה.     דובר:

 

כל אחד, ניר יחלק דיבור, כל מי שרוצה, ידבר. אני אומר עוד פעם,     מר גדי ירקוני: 

 בסמכותי.  לא פיטרתי את מאיר, זה לא

 

 להוריד לו את הסמכויות זה אותו הדבר.     מר אלי אהרון: 

 

להוריד, חבר'ה, להוריד את הסמכויות נותן לי החוק. ואת     מר גדי ירקוני: 

הסמכויות אני לא הורדתי לו אחרי ישיבת ההנהלה, אני הורדתי לו לפני, ופשוט לא החזרתי  

 אותן. 

 

30-די לפוצץ את כל הפעילות שלנו שהייתה אתה משתמש בחוק כ   מר אלי אהרון: 
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שנה, בשקט מופתי, בצורה מסודרת עם שיתופי פעולה, אתה יוצר מצב של בלגאן עכשיו,   35

 שאתה בחרת בו.  

 

 אלי, אתם ביקשתם שזה לא יעלה לסדר היום.     מר גדי ירקוני: 

 

שב? אתה מתכוון לפוצץ את העניין, אתה מתכוון. מה אתה חו   מר אלי אהרון: 

הורדת לו סמכויות. מה אתה חושב, שאנחנו מטומטמים?   –אנחנו קיבלנו החלטה בהנהלה, הלכת 

על מה אתה מדבר? מה אתה מספר סיפורים פה? על מי אתה עובד? אתה פיטרת אותו, בניגוד 

לדעת ההנהלה. ההנהלה הציעה הצעה, אתה לא קיבלת אותה. את זה תספר, ספר את האמת. מה  

 נו? מספר לנו סיפורים? אתה עובד עלי

אם זה חד צדדי, חד צדדי עד הסוף. יש שני צדדים למטבע. אני אומר, אני... אתה משתתף בהצגה 

מלחכי פנכה ואיתם עשית הזאת, אסור שזה יקרה. זה הכול. שלקחת מספר מושבניקים, כי הם 

ייעצת. ואתה את הסיכום הזה, זה שאמרת בהנהלה 'אני התייעצתי', אנחנו יודעים עם מי הת

חושב שזה יעבור לך על סדר היום? אתה טועה, פשטו אתה טועה. אתה קיבלת החלטה, שכל יום  

לפוצץ הכול. אתה   –יהיה פה בלגאן בתוך המועצה, זו ההחלטה שקיבלת, זו המשמעות שלה 

הצרות נכנסו למועצה, מהרגע שאתה הבאת אותו, ופיטרת  –והוא, שניכם, מרגע שהבאת אותו 

האיש במזכירות הוא   תושבים לבין הקיבוצים, שנים, בין הההסכמה רבת על פי , שן אדםאת הב

איש מושבים. פיטרת אותו, זרקת אותו, כדי שנדע כל חברי המליאה, זה היה גם הכי טוב מבחינה  

מקצועית, ובכל זאת פיטרת אותו והבאת אותו, רק בשביל להגיע למצבים האלה. את זה לא 

 נאפשר לך. 

 תחיל עם סדר יום כאילו שום דבר לא קרה? כאילו שום דבר לא קרה? אתה טועה. ו... נ

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 אתה טועה וכדאי שכולם ידעו את זה.    מר אלי אהרון: 
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 זהו?    מר גדי ירקוני: 

 

אוקיי, תראו, כולנו אנשים מבוגרים, כל אחד שירצה לדבר יקבל    מר ניר ים:

ת זה, בלי התלהמות, בלי צעקות, בלי איומים, אין בזה שום טעם. את  את הזכות לעשות א

ההחלטות אנחנו מקבלים בסופו של דבר בצורה דמוקרטית. ככל שנשמע את הדברים יותר ברור 

באוזניים, ככה כל אחד מאיתנו, יהיה לו בסוף, לא אני, אבל כל אחד מחברי המליאה, יהיו לו  

כפי שהוא חושב לנכון. אז יש פה נוהל, יש פה התנהלות, בסוף את הכלים לקבל את ההחלטות 

לפעמים זה מוצא חן בעיני מישהו, לפעמים זה פחות מוצא חן בעיני מישהו, אבל לא יעזור כלום.  

זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שיקבע, מה שלא יהיה, בכל נושא, כמו גם בנושא הזה, זאת  

ה, ולא נכפה על המליאה דברים שהיא עוד לא  הודעת המליאה. אז בואו נכבד את הפורום הז

קיבלה החלטות לגביהם. וכל מי שרוצה לדבר, בבקשה, ירים את היד, יקבל רשות, יגיד את מה  

 אז בבקשה, שמעיה, אתה מוזמן.  שיש לו, ו...

 

ערב טוב לכולם. קודם כל, אני דבר אחד, המליאה, עם כל הכבוד    מר אלי שמעיה: 

צה בחמישים שנה, נבחר על ידי המושבים, בבחירות. השנה, עם העבודה  למליאה, סגן ראש המוע

בעיניים שאתה עשית, הבאת את... שמונים אחוז מהמושבים לא רצו אותך, וזה היה בקלפי, 

בזכות מאיר. אתה צריך בכל יום לבוא ולהשתחוות בפני מאיר. בזכותו. בזכותו אתה כיהנת כמה 

זכותו, רק בזכותו. כי כשהוא בא אליי ומתקשר איתי, אני שנים, לצערנו, בתור ראש מועצה. ב

רוצה לבוא... מי הוא בכלל? למה אני רוצה אותו, אני בשבילו. אני מאלה שבחרו בך בגללו, דבר  

 ראשון.

דבר שני, שתדע דבר אחד חשוב, סגן ראש מועצה, זה לא בובה. זה לא מנכ"ל שאתה מביא אותו, 

ות, הבאת אותו, עם כל הכבוד, אני לא שולל אותו, לא יודע מה,  זרקת את מורדי, זו בכייה לדור

אבל העבודה שלו, מה הוא עושה, לא עושה, קטונתי מלשפוט אותו. אבל אתה הבאת אותו כדי 

לך הביתה. זה   –תגיד לו  –מה שהוא אומר הוא יעשה, מחר הוא יעשה טיפה הצידה לשלוט בו, 

 מה שרצית, זה מה שרצית.

במגזר  50%-לפחות, היום הוא כבר יותר מ 50%וא לא ת.פ. שלך, הסגן הוא עכשיו, הסגן ה
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תושבים של המועצה. הסגן הוא חמישים אחוז   50%-המועצה. המושבים היום מהווים מעל ל

מהאזור, מהמועצה. והמליאה, עם כל הכבוד לה, הוא נבחר על ידי התושבים והמושבים במיוחד.  

יבוצניק, הסגן הוא מהמושבים, והמושבים בוחרים אותו.  יש הסכמים, שברגע שראש המועצה ק

... הם יבחרו, לא המליאה, לא המליאה, הם יבחרו את הסגן. נציגי המושבים יבחרו את הסגן, לא  

המליאה, עם כל הכבוד לחוקים. רוצה לפוצץ עניינים? תפוצץ הכול. סגור את כל המועצה הזאת,  

כל הכבוד לקיבוצים, אנחנו רוצים לעבוד עם הקיבוצים, תעשה שתי מועצות מצידי, אין בעיה. עם 

חבר'ה טובים, אנחנו משתפים פעולה, בתי ספר ביחד, באמת, הגענו למצב שהיום לא רוצים בכלל  

מושבים, אתה רק מחדיר את זה ואתה רק מחדד את זה, אתה רק מחדד  –לחשוב על זה קיבוצים 

 עשות?את העניינים האלו, שתבין, על מה אתה רוצה ל

היום, במצב שהיום, במקום לעסוק בקורונה, כמו שאמרת, מצב השריפות במדינה הזאת, באזור  

הזה, כל המצב הביטחוני עם כל בתי הספר, במה אתה עוסק? במה אתה עוסק בכל השלושה 

חודשים האלה? איך לפטר את ההוא, איך לזרוק את זה, איך לעשות את זה. תתבייש! זה הכול.  

 הל עניינים, זה לא מנהל, מה זה? איזה מן דבר כזה?זה הכול, לנ

כשיו אני נופל לי האסימון, זימנת... כדי לרחרח, מי  אתה עשית שישה חודשים עשית סקר, רק ע

אפשר למשוך אליך ואת מי אפשר לזרוק לצד. לך תנהל את המועצה הזאת, תנהל, אם יש לך 

אם יש חילוקי דעות בינך לבין הסגן,   ראש, בבקשה, תנהל את העניינים. למה אתה הולך...?

מעורר חילוקי דעות, אין בן אדם שאין לו חילוקי דעות. גם ביני לבין אשתי יש חילוקי דעות 

 לפעמים, אז יושבים ודנים. פעם היא צודקת, פעם אני צודק, מגיעים לעמק השווה. 

שלא מצאו חן  אבל אתה לא יכול בגלל שמשהו, איזה כמה דברים שמאיר אמר או לא אמר,

בעיניך, תגיד לו רגע, מרגע זה, אתה מפוטר. מי אתה? יש בעיות? תפתרו אותן. גם הוא טוען, אני 

לא מאמין, לא אומר שהכול הוא עשה הכי טוב שבעולם, גם לו יש טעויות. אבל אם יש טעות,  

לאיזשהו קו   פותרים אותה, מביאים למליאה, מביאים לדיון, מנסים זה יוותר קצת, זה... מגיעים

 מסוים. 

העם בחר בשניכם, אתם הגשתם רשימה שניים, לא אחד. ואתה לא יכול כל יומיים, אני אנהל את 

המושבים, לא טוב לי? מחר אני אזרוק אותו. אני אעשה משמעיה סגן, לא טוב לי? עוד יומיים אני 

קים. עם כל הכבוד מושבני 50%-אשים את משה סגן. מה זה פה? מה זה פה? אנחנו במועצה מעל ל
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כמו בעל ואישה, מנהלים את הבית ביחד, אין אחד גבר עושה ככה ואשתו  לקיבוצים, אנחנו ביחד.

 הפוך. יש מנגנון. יש ... צריך לפתור אותן, זה הכול, אבל לא בצורה כזאת.  

 

 תודה שמעיה, מירב.     מר ניר ים:

 

 רגע, יש לי שאלה, זה סעיף בסדר היום?      דוברת:

 

 לא.    ניר ים: מר

 

 אז למה אנחנו שומעים את זה? אם זה סעיף, אני דורש...    דוברת:

 (לא ניתן לתמלל – )צעקות מהקהל

 

זאת ישיבת מליאה ויש פה חברי מליאה. אם זה סעיף, אני      דוברת:

 מבקשת להצביע, אז בואו נצביע. 

 לא ניתן לתמלל( –)צעקות מהקהל 

 

שה, דקה. דקה. בואו, קודם כל ביקשתי, משה תן לי  רגע מ חברים,   מר ניר ים:

לדבר, אני אתן לך גם. חברים, קודם כל אני רוצה להגיד לאורחים, באתם לברכה. באתם לישיבת  

מליאת המועצה. ישיבת מליאת המועצה, יש לה כללים, יש לה סדר, יש לה סדר יום, יש לה  

ם, ואנחנו כולנו נדרשים להישמע להם  התנהלות, לא אנחנו קבענו אותה, יש חוקים, יש כללי

ולעבוד על פיהם. ובאותה שנייה שמשהו לא יעבוד לפי הכללים, ומשהו לא יעבוד לפי החוקים, 

באמת יש פה זכות לגשת לכל גורם במדינה, ממבקר המדינה למעלה, עד משטרת ישראל למטה 

ז לא יהיו פה צרחות, לא וימינה ושמאלה, אוקיי? עד אז, אנחנו מתנהלים לפי הכללים שלנו. א

יהיו פה צעקות, לא תהיה פה אלימות משום סוג, לא מילולית, בטח לא פיסית, לא מבין חברי  

 המליאה ולא מבין האורחים שבאו, אוקיי? בואו ננהל דיון מכובד.  

 )דיבורים מחוץ למיקרופון( 
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בת  גדי, אני מזכיר לכם שהכללים אומרים שראש המליאה, בישי   מר משה טל:

המליאה, זה או יושב ראש המליאה, או הסגן שלו, או חבר שמונה על ידי המליאה. מי שעוזר לו 

 זה מזכיר, זה רשם. 

דרך אגב, רק כהערת אגב, מליאה צריכה... עכשיו בקשר לנושא הזה, לי יש זיכרונות למעלה  

פורום בבחירות שהיו לפני עשרים שנה,  –מעשרים שנה, עם פורום המושבים שמתקרא כך 

המושבים התגייס כאיש אחד למען מנשר ואייל, ואני מברך על הבחירה שלהם, בסופו של דבר. 

אבל כל המושבים, וקיבוץ גבולות, חוץ מאשר מושב מבטחים, שלא אישרו לי להיכנס לראות מה  

קורה שם, הצביעו בשבילי, וכמובן שמנשר נבחר, אני חושב שזו הייתה בחירה טובה, וגם אייל  

סגן ראש מועצה טוב. עבדנו איתם מצוין. אז כך שפורום המושבים לא מייצג את כל היה 

שיש הרבה אנשים...  המושבים, משום שכל המושבים אז לא חשבו כמו פורום המושבים. למרות

 יש להם זכויות משלהם, ... לגייס אנשים סביבם, לא הצליחו. 

מושבים הצביעו בשביל אפי,  11חרונות, עכשיו, יש לי גם את הבחירות האחרונות, בבחירות הא

וחמישה מושבים, שבאמת הייתה שם עזרה מאוד גדולה של מאיר, ואני חושב שגם ... משם טעה  

והחליט מפני שהוא הצטרף מתוקף תפקידו לשם, אז כך שמהבחינה הזאת, בפורום המושבים, 

אפילו האחד שהתנגד עכשיו אם הם מייצגים את הבחירה שאתה בחרת, אני זוכר שאני הייתי 

לבחירה, התנגדתי גם למינוי של אנשים ואירועים, אבל שזה היה לפי רשימה מוכתבת שהייתה  

של אנשים שהיו מטעם, ולא קלטו שם אנשים מחבל שלום, אני התנגדתי. אבל על כל פנים, אם  

נוי של  נייצג את רוב המושבים, מה שהם חשבו אז, מה שהם חושבים על הבחירה של אז, ועל המי

אז, אז גם כמה מאות, יש את המספרים בדיוק, כמה מאות מושבניקים, הצביעו יותר בשביל אפי,  

 מאשר לגבי.

רוב הקולות הגיעו דווקא מנצרים, נווה והיישובים האלה. אז ככה שעכשיו, אני זוכר אתכם 

גן ראש מועצה  כל אחד מכם לחוד, אייל היה ראש מועצה מצוין, ס באופן אישי, מצוין, אני מעריך

 מצוין, ויש לי עוד הרבה דברים לומר על... לי אני זוכר... הוא עשה, אבל היו בחירות וזה עבר. 

כאן, הבחירות האלה השתבשו על ידי נציגים של המושבים, המועמד שאני, זכרו לברכה דרך אגב, 

ערת בישיבה  המועמד שאני רציתי בו לא נבחר, וקיבלנו את זה, למרות שהייתה ישיבה מאוד סו
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הראשונה של המליאה, הייתה התנגדות, אתה הבאת בכל הכוח שלך והעוצמה שלך, וגם מאיר,  

הבאתם לבחירות, אני מודה אישית שלא היה לי משהו, אישית, נגד מאיר, אבל אני הצבעתי נגד  

 הבחירה הזאת, משום שחשבתי שזה לא תקין שמצביעים כך.

כך, זה צריך להיות דיון חופשי במליאה. חברי  יט על אז עכשיו אני חושב, שמי שצריך להחל

מלחץ מבחוץ, שאני   המליאה, ברור שיבחרו מושבניק, אין לי שום ספק בכך, נדבר על זה, ולא

זוכר אותו מאוד טוב, ואני לא מכיר בו כלחץ של המושבים. אז בזה אני סיימתי. עכשיו, כשנגיע 

 לפרוטוקול, יש לי משהו אחר לומר. 

 לא ניתן לתמלל(  –ם מחוץ למיקרופון )דיבורי

 

 תודה משה, אייל, בוא בבקשה למיקרופון.     מר ניר ים:

 

אני אייל, יושב ראש ועד שדה ניצן. אני חייב להגיד שלי לא מפריע     :אייל

איפה מישהו גר. אתה ראש המועצה שלי, אמרתי את זה בהנהלה, אני מכיר במה שמותר בחוק, 

ליטו אתה נשאר ראש המועצה שלי גם אחרי. אני אומר את זה, ואני חושב  ומה שלא ומה שלא תח

שדברים שנאמרים פה הם מדם הלב, ואני לא מקשיב למילים עצמן, אני מקשיב לדם הלב, ואני  

מבקש מכם כן להקשיב לדם הלב, כי אני חושב שהמקום שהמועצה הזאת צריכה ללכת, שזה לא 

ה איש נכון לתפקיד שלו ולהפסיק רגע אם האם הוא בחר  מעניין. בן אדם שיהיה מוכשר, שיהי

, או מצד אחר, אם במסגרת של התנועה הזו, או התנועה האחרת, אבל  232להיות מצד כזה של 

נתת קודם, גדי, את מתווה הקרקעות, לא זה מבסוט עד הסוף ולא זה מבסוט עד הסוף. אפשר 

 לם מרוויחים. להסתכל על זה כאילו כולם מפסידים, בחרת להגיד שכו

אני חושב שלהכרה בזה שיש דור משמעותי, חזק, שיש לו הרבה דם יזע ודמעות בבניית חלק  

מהמועצה הזו, כמו מה שהיה בזמנו הצד השני, יש לו את החלק הזה, והוא, זה מוקדם מדי  

בשבילו. אין לי מילה אחרת להגיד, זה מוקדם מדי בשבילו, גדי, כדי לעשות את החיתוך הזה,  

אמרתי את זה בהנהלה, אני מצטער שחוזר עוד פעם, היה ברור  ני מבין, אגב, שאין אהבה. וא

מושב, ורבתם תוך כדי שאתם מציגים  –שאתם לא אוהבים אחד את השני קודם. הגעתם מושב 

את המועמדות המשותפת שלכם. ברור שאתם לא אוהבים אחד את השני, נקודה. אבל בחרתם  
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יות פוליטיקאי, אני לא מסתכל על זה, מותר להבין מה יעשה לי, מה ללכת ביחד. אגב, מותר לה

ייקח את התוספת השולית הזאת של המצביעים, מותר לעשות את כל זה, אבל שום דבר לא 

ביניכם, אבל אני חושב   השתנה, ואני יודע שהשום דבר לא השתנה הזה, הוא כנראה לא טוב 

 שהשינוי הקיצוני הזה, יעשה יותר רע.

להיות שהיינו צריכים ללכת פה למשהו אחר, זאת אומרת, שוב למתווה פשרה, יכול להיות  יכול 

, לא היה פורום מושבים אחד. 2017-שיש בפורום, אני יושב ראש ועד, אני מודה, אמרתי, מ

שלושה האחרונים, הגברת שלי, ארבעה בנים בבית, כולל פורום המושבים. אני חושב   –בשבועיים 

ובה, וזו לא התוצאה שאתה מכוון. אני מאמין לך שאתה הולך למקום שהוא לא שזו לא תוצאה ט

 סקטוריאלי בסיפור הזה, אני חושב שבזה שזה מוקדם מדי, אתה לוקח את זה אחורה.

יכול להיות, אגב, שפורום היו"רים של הוועדים, למרות שהוא רואה את עצמו מאוד משפיע 

א, אני לא מנסה לומר אחרת, יכול להיות שזה משהו  ורלוונטי, חוקית אגב, אני ממש מבין של

שיבחרו התושבים, תאפשר   –שקשה לאכול אותו. יכול להיות, אבל, שכן צריך לעשות צעד ולהגיד 

בחירה של התושבים. אגב, אני מניח שאפשר לסדר את זה בדרך טכנית, ושיבחרו התושבים של 

ב, שככה לא אנחנו נצא, ולא מה שאתם המושבים מי הסגן הבא שהם רוצים. ויכול להיות, אג

 רציתם לצאת אליו. אני ממש מבקש לחשוב על זה.  

שוב אני אומר, טכנית, יש גם הבטחת בחירות שהיא מופרת, אגב, מכירים את זה, זה קורה. אבל  

יותר מזה, יש פה אנשים שהם לא מצליחים לקבל את זה, והנזק יהיה רב על התועלת. זה מה 

מבקש מכם, מכולכם, אבל גדי, ניר, לשקול את זה שוב ולמצוא את הדרך הזו  שאני חושב. ממש

 שתאפשר ללכת בכיוון שאתם רוצים, אבל בשקט.  

 

 ... )מחוץ למיקרופון(. זה לא בסמכותו. זו הצבעה למליאה.    מר משה טל:

 

 אף אחד לא מתנגד למליאה.   מר חנניה אווקרט: 

 

היות שנציגי המליאה יקשיבו לתושבים  יכול להיות, אגב, יכול ל     אייל:

שלהם, שאותם הם מייצגים, וזה יהיה נתון שהם ירצו להתחשב בו. יכול להיות. אגב, אם אמרתי 
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 שטות, לקחתי חמש דקות מהזה. תודה.  

 

 אוקיי, תודה. רגע, מאיר?     מר ניר ים:

 

 חברים יקרים, חברי מליאה וחברי קיבוצים,    מר מאיר יעקב: 

 

 תציג את עצמך.     ל:מר משה ט

 

מאיר יעקב, יושב ראש ועד מושב יתד. אני באתי פה לפני לחברי   מר מאיר יעקב: 

המליאה, חברי ההנהלה וגם לחברי הקיבוצים. חבר'ה, אני הייתי בחמישה ראשי מועצה,  

  –ובחמישה ראשי מועצה, תמיד היו ויכוחים. מי שזוכר, בוותיקים. ותמיד הגענו לעמק השווה 

 צים ומושבים. קיבו

  –חברתית, קיבוצים  –היום, אני חושב שאנחנו נמצאים במצב כל כך טוב, מבחינה קהילתית 

מושבים. מה שאני מציע, זה להקים ועדה, ואני מבקש את זה גם מחברי הקיבוצים, להקים ועדה  

שתהיה גם מהקיבוצים, כמו שעשינו כל הזמן, עשינו את זה בין כל ראשי המועצה, כשהיו 

 קיבוצים ומושבים.   –כוחים. היו ויכוחים שגם רצינו להיפרד מהמועצה  וי

חבר'ה, אנחנו שותפים, והשותפות הזאת צריכה להמשיך בצורה שהיא הייתה בסקטור שהמושב  

בוחר, המושבים בוחרים את הנציג שלהם, הקיבוצים בוחרים את הנציג שלהם, וחבר'ה, הכול בא 

ואני חושב שקיבוצים ומושבים  ם שיהיה שלום, ויש את זה, בשלום. אני חושב שאם אנחנו רוצי

היום, גם בתי הספר, גם בעבודה, גם במוסכים, אנחנו מטפלים אחד עם השני, בואו לא נפריד את 

זה. אני מבקש להקים את הוועדה הזאת משני הצדדים. הוועדה הזאת בטוח תגיע לתוצאות 

 אפשר לפתור אותם.   –טובות, וריבים תמיד יש 

נחנו נגיע לתוצאה בסופו של דבר. זה מה שאני מבקש, כי אם אתם תסתכלו סקטוריאלית, כל א

הזמן היינו. התפקיד של הוועדה, זה להגיע למצב של להמשיך לראות איך אפשר לגשר בינתיים,  

כי יש מגשרים, היום במדינה יש מגשרים, גם כשיש לי במושב כמה דברים שגם כן, תמיד אפשר  

 אפשר להגיע להסכמות.לגשר. תמיד 
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חבר'ה, אסור לנו לשבור את הכלים, כי אני גם בא מהשטח, והשטח לא טוב. אנחנו גורמים  

בהחלטה הזאת, של לבוא ולבחור מישהו שלא מקובל על המושבים, זה לא יעבור טוב. אני מציע  

ובסופו של  קיבוצים ומושבים, ידעו להגיע לגישור, –שהוועדה שתשב, כמו שהגענו לוועדות שהיו 

דבר לפתור את הבעיה הזאת ולהחזיר, קודם כל, את הסמכויות. לפי דעתי, לא יכול להיות שהיום  

שמע, לך תחתים כרטיס כל יום. מאיר, אתה שום דבר.   –מאיר יושב, והוא צריך לבוא ולהגיד לו 

חר את  אבל הוא נבחר על ידי המושבים, זאת אומרת, כל מושבניק פה מרגיש שפגעו בו. מי שב

 מאיר, וזה גם בחר את גדי, זה פוגעים במאיר, פוגעים במושבים.

אחד, כי אם אנחנו באים לפה וכואב לנו, ואנחנו באים להביע  –חבר'ה, תבינו, אנחנו נפגעים אחד 

את הכאב שלנו, אז יש בזה משהו. אם אתם לא תלכו לכיוון הזה, לא טוב למועצה, חבר'ה. לא  

ם ומושבים. תקימו את הוועדה הזאת, הוועדה הזאת תדע לתת פתרונות. טוב לנו בחברתי, קיבוצי

 אני מבטיח שהיא תגיע לאיזושהי תוצאה טובה. תודה. 

 

תודה מאיר. כן? שמעון מגן, בוא, אתה מוזמן שמעון. שמעון,    מר ניר ים:

 תורך. 

 

 לא, הוא מדבר.     :שמעון מגןמר 

 

 הוא? הוא. רגע,      מר ניר ים:

 

שמי דוד טיבולי, אני ממושב ישע, חקלאי ותיק, הרבה מאוד שנים   טיבולי:  מר דוד

באזור. אני פשוט לא הבנתי מה קרה. אני רוצה לעשות שאתם תסבירו לי מה קרה. עכשיו, גדי 

לקח את הסמכויות והוא אומר, אני בעל הבית, העיף את כל מי שסביבו, וזה בסדר גמור כנראה,  

 עורכי דין, וזה בסדר גמור. 200ו אם הוא עשה את זה, יש ל 

השאלה היא מה אנחנו עושים בעוד שלוש שנים, אחרי שגדי יעבור. אנחנו נהיה כפר ערבי של שתי  

יסלק את כל החמולה  חמולות, שאנחנו נלחמים על רשות המועצה, וראש החמולה שינצח, 

ה פשוט הולך לשם. השנייה מהעסק. זה מה שאנחנו רוצים? זה יהיה. גדי, אתה הולך לשם? את 
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אם אתה חושב שאתה יכול לבחור לי את הנציג שלי, טעית אני חושב, טעית בגדול. ואני לא מדבר  

לא על משטרה, ולא על בתי משפט ולא על שום דבר, אני מדבר על אנשים. אני מדבר על אנשים  

עובר  שלי. אם הם חושבים שראש המועצה יכול לקבל החלטה מי ייצג אותי במושבים, וזה 

אותם? שיהיו בריאים, אני גם לא רוצה לחיות באזור הזה. אני גם לא רוצה לחיות באזור הזה,  

 מה זה פה? החלטת שאתה דיקטטור?

אנחנו קיבלנו אותך, יחד עם מאיר יפרח, קיבלנו אותך בשמחה, אבל בעיקר בגלל מאיר, ואם 

הוא לא היה בצד שלך, אתה  מישהו פה הביא נתונים כאלו או אחרים, את החלק של מאיר, אם 

לא היית היום ראש מועצה. לאן אתה מוביל? לאן אנחנו? אנחנו נציגי המועצה, לאן אנחנו  

עומדים להוביל את זה? אנחנו רוצים שני חלקים של המועצה? בדיוק זה מה שאתם עושים. אולי 

 תתעשתו?

עה, גדי. אני הייתי בשני אז גדי אמר משהו, ועשה משהו, תעצרו פה באמצע, אתם טועים. אתה טו

לנצ'נר מקרים כאלה לפניך, פעם אחת עם חיים ילין, עם אלי אהרון ומאיר יפרח, ופעם אחרת עם 

ואייל טל. אל תעשו את זה! בן אדם מגיע מקיבוץ, הופך להיות ראש מועצה, השתן עולה לו לראש 

ם! אתה הבאת לעצמך והוא מתחיל לזרוק את האנשים, חושב שהוא יותר טוב מהם. אתם מעליבי

מנכ"ל, אתה לא מכיר את המנכ"ל, אני יוצא גם מידי הנחה שהוא בחור מוכשר מאוד, אבל איזה  

מנכ"ל אנחנו מקבלים, כשיושב לידו ראש מועצה שמפטר אנשים? המנכ"ל לא יבוא לידי ביטוי.  

פה בן   אם הוא החליט להיות מנכ"ל פה, אז יש לו משפחה שהוא הביא אותה, והוא יודע שיש 

דיקטטור  אדם שהוא מפטר אותות, אז הוא יעשה מה שהוא רוצה, אין לנו ביקורת בכלל, יש לנו 

 וזה מה שהוא רוצה להיות.

חבר'ה, אני מצטער, אני אוהב את גדי ואני חבר שלו, אבל עד כאן. יש לך הרבה מאוד מושבים,  

ור, אני כבר מודיע לך שזה ואתה יוצר לעצמך סתם אויבים, סתם. סתם. ואם אתה חושב שזה יעב

 לא יעבור. תודה רבה.  

 

 תודה. שמעון, בבקשה.     מר ניר ים:

 

שלום, שמי שמעון מגן, אני מתלמי אליהו. אני לא באתי פה     מר שמעון מגן:
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להתנגח עם אף אחד, אבל אני רוצה שתתפסו את השור בקרניו. המועצה הזאת הפכה ללשכת  

 קרה בסקטור של המושבים.עבודה וחלוקת ג'ובים, זה מה ש

לכן, אני חושב, אני לא מסכים איתך בכלל, גדי. אני חושב שאתה מתנהל לא נכון, המועצה 

התדרדרה בכל התחומים, אבל המהלך שביצעת, הוא היה מהלך אמיץ. להפסיק עם הג'ובים 

לת שמחלקים אחד לשני, מינית מנכ"ל? המנכ"ל הזה צריך לתת לך תשובות לכל הסמכויות שהט

על סגן כלשהו, שלא יהיה, ולכן אני חושב שבכלל לא צריך להיות סגן. בשביל מה להוציא עוד  

אלף ₪ לסגן? לחלק ג'ובים נוספים? אז אני מבקש לגמור את הסקטוריאליות   800מיליון ₪, עוד 

הזאת, ואני אעשה הכול שאתה לא תיבחר יותר, גדי, כי אני חושב שאתה לא מספיק טוב. ואם יש  

אני בחרתי   –שים טובים במושבים, או בקיבוצים, נבחר בהם. אבל כל הזמן לחפש ג'ובים אנ

 בשבילך, אז אתה צריך לתת לי? זה נראה לי הזוי.  

איזה ועדות להקים? מה אנחנו בהסתדרות? קופת חולים? ההתנהלות של המועצה בכי רע, אתם 

גרמתם לנזקים. התושבים  יודעים שאיכות הסביבה פה היא ברמה הכי נמוכה בארץ. אתם

משלמים פה ארנונה גבוהה מאוד, תחסכו כסף. תפסיקו לחלק ג'ובים, אני, התפקיד של המושבים  

זה בחינוך, אתם בתפקיד אחר, מה זה הדבר הזה? תתעשת, תעמוד על שלך ותתחילו להתנהל על 

 פי חוק. 

 

 תודה שמעון. לדעתי אנחנו קרובים למיצוי. בבקשה.     מר ניר ים:

 

יוני צווייג, ממושב שדה אברהם. עוד פעם, זה נושא מאוד רגיש     מר יוני צווייג:

מה שקורה פה. יחד עם זאת, כל הסיפור הזה, כמו שאומרים, סקטוריאליות, כמו ששמעיה אמר, 

רוצים להמשיך הלאה. אני לא רואה פה כל כך  –אנחנו רוצים להמשיך הלאה. כולם פה אומרים 

ר'ה, כולנו פה באותו מצב, הזבובים עוקצים את כולנו, הקסאמים נופלים על  סקטוריאליות, חב

 כולנו, הבלונים מגיעים למזבלות של כולנו, אנחנו פה באותה קלחת.  

אז יכול להיות שעוד פעם, המהלך הזה הוא באמת טיפה מוקדם, אבל יש אפשרויות לעשות. אז  

מושבים, כדי לתת איזשהו, עדיין, איזו פינה  עם זה שיש כרגע, שמעון, את זה שהוא באמת סגן מה

חמה בלב, ביטחון, לא יודע מה, על הכיפאק. ואם החלטתם שכבר מתחילים לנהוג כחוק, 
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והמליאה היא זאת שבוחרת את הנציג של המושבים, יש פה מספיק חבר'ה מהמושבים. יש 

וקיבוצים, לעשות טוב מספיק אנשים מוכשרים, מכל החבר'ה כאן. כולכם באים, בעיניי, מושבים 

 למועצה הזאת, שהמועצה הזאת תתחיל ללכת כבר קדימה.

אני פה מגיל ארבע, ושום דבר לא נראה שהולך ממש קדימה. זה כאילו אנחנו עומדים פה במקום, 

חבר'ה. אז כולנו פה, במועצה הזאת, בשביל ההורים שלנו, סבים שלנו, ילדים, נכדים, דודים,  

ת עצמנו בידיים, ונתחיל באמת לעשות את מה שמצופה מאיתנו, או יותר  אחיינים. בואו ניקח א

נכון מכם, ותתחילו להצעיד את המועצה הזאת קדימה. לא זה מהמושבים, וזה מהקיבוצים, ולא 

 בטוח עוד פעם שכל החבר'ה מהמושבים יבואו ויעשו בלגאן. זה מפריע. 

ילדים, מכיתה א' עד י"ב, לומדים  מפריעה הסקטוריאליות שכבר כמעט לא קיימת. כולם פה ה

ביחד. זהו, חלאס. לאט לאט הדברים פה מתאזנים, די. אז יש פה, באמת, אחלה חבר'ה, ואפשר  

לבחור מהם מישהו ראוי, שאפשר לעבוד איתו ביחד. כי אם זה לא הולך, אז גם כשמאוד מאוד 

זוג שאפשר לעבוד  אוהבים, מתגרשים, מה לעשות? גם במשפחות הכי טובות. ואז מוצאים בן

איתו. וזה מה שצריך לעשות, לפי דעתי. די, אנחנו לא מתאים, כאילו צעקות ולקלל, או סתם  

 לצעוק ועניינים, די. אנחנו מעבר לזה. אנחנו מועצה טובה, אנשים טובים, בואו נתקדם כבר.  

 

 אחריה, אייל.     מר ניר ים:

 

ה להתחבר לדברים של יוני, שמי אירית, אני מעין הבשור. אני רוצ    אירית:

בלי להכיר אותו. ממש מתחברת למילים, ורוצה ככה לפנות לכל האנשים שצעקו פה, פורום 

המושבים, ואנחנו נחליט. איפה הייתם כשאני, כיושבת ראש ועד הורים ביובלי הבשור, במשך  

בית ספר שנים נאבקתי לטובת בית ספר, ואני מתרגשת, כועסת וכואבת כשאני מדברת עכשיו. 

שנלחם על חייו, נלחם על חייו. היו הורים שעמדו על רגליים אחוריות, כדי שבית הספר יקבל את  

מה שהוא מגיע לו לקבל. איפה פורום המושבים היה? על מה אתם מדברים? על מה אתם מדברים  

 כשאתם מייצגים אותי? אתם לא מייצגים אותי. 

דברים שהסכמתי עם גדי, יש דברים שאני לא  נזכרתם להיפגש עכשיו? טו לייט, לצערי. יש 

מסכימה עם גדי, וגדי יודע את דעתי, והרבה דברים אני לא מסכימה עם מה שהוא עשה. אבל מי  
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שהציל את יובלי הבשור, זה אך ורק גדי. אני מצטערת שאני אומרת לכם את זה, אבל אתם 

 יצגים אותי.  צריכים לשמוע את זה. אני מושבניקית, ואני חושבת שאתם לא מי

 

 אייל?    מר ניר ים:

 

אני מניח שרובם מכירים אותי, שמי אייל טל מיבול, בעברי סגן    מר אייל טל:

אני חושב שדיברו פה המון, מכל הכיוונים, לכל היבט שהוא. אני חושב שהדבר  ראש מועצה. 

תמש בפורום, היחיד שאנחנו מבקשים, ועכשיו אני גם לא אומר 'פורום המושבים' ותפסיקו להש

בגלל שהוא לא התכנס, כמודל גרוע. הוא היה מודל טוב לאורך שנים, לא רק בענייני ויכוחים עם  

המועצה, בכלל לא. היו המון דיונים אחרים, על נושאים שונים, שישבו בו יושבי ראש הוועדים  

 שהם מקבלי ההחלטות, וישבו בו גם נציגי המליאה, שהם נציגים במליאה. 

נו אומרים היום, תנו לציבור להחליט. עזבו את פורום המושבים, תנו לציבור לקבוע  כל מה שאנח

את מועמדו. זה היה בקדנציה אחת של מאיר, זה היה בשתי קדנציות של אלי, לפניי, בזמני, זה  

 היה רק פורום מושבים, עוד לא הלכו לציבור. תאפשרו לציבור להגיד את דברו, מה כל כך קשה?  

 ב ככל שיהיה, כל אחד טוב ככל שיהיה, חבר'ה, כל מועמד, טו

 )צעקות ברקע( 

 

 אני לא זוכר שהפרעתי לך. לא זוכר שהפרעתי לך. כל ...   מר אייל טל:

 

 חברים, עד עכשיו, רגע אייל, דקה.    מר ניר ים:

 

 חברים, אפשר לעשות את זה, חברים, עשינו את זה.     מר אייל טל:

 

תראו, עד עכשיו כיבדנו את כל מי שקם ודיבר. זה  אייל, דקה.    מר ניר ים:

חשוב וחשוב למי שמדבר, זה חשוב לשמוע. כל אחד יעבד את זה בראש כפי שהוא מוצא לנכון, 

  אבל תנו לאנשים לדבר, זו המינימום תרבות שאני מבקש.
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חבר'ה, ההיבט החוקי ידוע מזה ארבעים שנה. מליאת המועצה    מר אייל טל:

גן, נקודה, כשראש המועצה מציג את השם. לא חדש, לא השתנה ואף אחד לא בוחרת את הס

מבקש לשנות את זה, אבל כל ראש מועצה בעבר, קיבל את החלטת היישובים, הנציגים, או בשלב  

מסוים, כשהיו נציגים, או בשלב מסוים כשזה היה כל הציבור, והשם שיבחר, טוב ככל שיהיה,  

 ה?יובא למליאה ויאושר. מה הבעי

הרי בסך הכול מדובר על חברי מליאה, אין נציגים אחרים שנולדו עכשיו חדשים. מדובר על אחד 

אני מועמד, יהיו שניים, יהיו שלושה, נעשה קלפי   –מנציגי המליאה הקיימים, יבוא, יגיד 

ביישובים, כמו שעשינו בעבר, מי שזוכר, הוצאנו קלפיות ממחסן המועצה, את אותן קלפיות  

ראש המועצה, נסתובב ביישובים, כל יישוב יבחר, יהיה מועמד אחד, כולנו, אני   שבחרו את

מכריז... כל דרך שהיא, כולם הולכים אחריו. ולא משנה אם לא אהבתי אותו, בחרתי אותו או לא 

 בחרתי אותו. בדיוק כמו בכל בחירה אחרת, הולכים עם זה שקיבל את רוב הקולות. תודה. 

 

 מוסיף שלפני שנתיים, לא היו קלפיות.   אני רק   מר משה טל:

 )צעקות ודיבורים מחוץ למיקרופון(

 

... מקובל עליי שהנציג הוא נציג המושבים, אז מה את צריכה...      דובר:

 פה את רוצה לבחור את הנציג? למה? 

 

 כי זה החוק.    דוברת:

 

רום זה החוק, הבנתי. כשזה נוח. איפה הייתם לפני שנתיים? הפו    דובר:

  המפורסם, איפה הייתם לפני שנתיים?

 

חברים, מישהו... מישהו רוצה... מישהו רוצה אחרון הדוברים    מר ניר ים:

 שרוצה להגיד משהו לאוזני כולם, מוזמן לדבר. אלון? אחרון הדוברים.  
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ערב טוב, דיברתי איתכם לפני שבועיים, לפי דעתי, אלון מעין     אלון:

עין הבשור. אני יודע, זה קצת מוזר, כי אני בן קיבוץ נירים ואני חייב להגיד  הבשור. אני מדגיש, מ 

לכם, קודם כל הסתכלתי פה, אני כנראה נכנסתי לקראת הסוף, ואני מתנצל, הגעתי קצת באיחור. 

בסך הכול, תרבות הדיון פה, היא תרבות דיון שמכבדת את כולנו, מאוד אהבתי את מה שאייל  

 תו, ואני מתחבר לחלוטין למה שאירית אמרה. אמר ואני לא מכיר או

אני הייתי חלק מהסיעות מעין הבשור שרצו ונבחרו בצורה דמוקרטית. הנציג שלי היה, לצורך 

העניין, אמיר. ועודד יושב פה, יושב ראש הוועד שלי, בסדר? כן יפתי, אנחנו רצנו אחד נגד השני  

ילה לכל יושבי ראש הוועדים למיניהם, שאני  וזכית, וכבוד רב שזכית פה. אבל אני רוצה להגיד מ 

מכבד אתכם מאוד, וזה לא משנה אם יבוא עכשיו מישהו מקיבוץ נירים, ניר עוז, או כל מקום  

אחר. בסופו של דבר, נעשתה בחירה מסודרת לפני כשנתיים, ואנשים נבחרו פה בצורה מסודרת.  

 רים. יש פה, לפי דעתי, נציגים נפלאים, שמייצגים את כל הסקטו

  40הלוואי ונוכל להפסיק לדבר בסקטורים יום אחד, ושזה יקרה במהרה בימינו. אמרתם קודם 

שנה, הגיע הזמן לצאת מהמדבר, די. באמת די. בואו נסתכל שנייה, להבין איך אנחנו לוקחים את 

שנה קדימה, ועושים טוב לילדים שלנו, וכרגע אני לא   15הדבר הזה שנקרא מועצה, מסתכלים 

שנים צמוד, וראיתי את כל המלחמות שאנחנו עברנו, כדי   3ה את זה קורה. ואני הייתי איתם רוא

להצעיד את זה יחד עם רונית, שבזכותה יש פה היום הסעדה במועצה האזורית אשכול. היא 

הרימה את זה. יש פה אנשים נפלאים. יש פה אנשים שכל מה שהם עושים בבוקר, זה להתנדב  

תהיה יותר טובה. ומסתכלים לכם בעיניים, ומחפשים שיהיה פה רק יותר  למועצה הזאת כדי ש

ויותר טוב. ואני אומר לכם, שהזבובים אצלי בבית, אין לי מושג מאיפה הם הגיעו, ובדיוק כמו  

 זה לא מעניין אותי. באמת שזה לא מעניין אותי. –שהוא אמר 

הסתכלתי על מי אני שומר, אני נשבע זושהי נקודה כדי לשמור, לא לאי 2014-וכשאני יצאתי פה, ב

ואתם יודעים מה יקרה? בסוף אנחנו, הארכאים שיושבים פה  לכם. זה פשוט לא מעניין אותי. 

ומבלבלים את המוח, בסוף מי שיעשה את ההיפוך האמיתי, זה הילדים שלנו. זה בסוף יקרה. זה 

לדים יעשו את ההיפוך. וכל  וזה קרה לנו. עכשיו היהדבר הגדול שקרה בשלוש השנים האחרונות. 

מה שאני מבקש, זה שיבחר נציג ראוי. וכרגע, זה אולי מוקדם שזה ימנע מהסקטוריאליות, אז  



 אזורית אשכולמועצה 
 31.8.2020שני   מיום, מליאהישיבת 

 

 23 
 

שזה יהיה פה, אבל שזה יהיה לפי חוק, וזה יהיה מתוך האנשים שנבחרו לפני שנתיים למליאה  

וח, ואל תמציאו הזאת, שבזכותם אנחנו כרגע צועדים קדימה, אני מקווה. אבל תנו להם את הכ

שנה עברו, אבד  40כל מיני פטנטים שלא עובדים בשום מקום אחר. כל מיני דברים שבאמת, 

עליהם הקלח. בואו נצא מהמדבר. אני מאחל לכולנו שתהיה לנו, באמת, שנה טובה יותר בשנה  

 הבאה. אמן, תודה.  

 

 תודה אלון. מזל?     מר ניר ים:

 

 יקרופון, אני יכולה לדבר.  אני לא צריכה מ   גב' מזל ערוסי:

 

 לא ישמעו אותך בהקלטה.    מר גדי ירקוני: 

 

אני מזל מעין הבשור. אני רוצה לומר שנכון שבשנים האחרונות     גב' מזל ערוסי:

פורום המושבים לא פעל, אבל לפורום המושבים יש המון כוח. עד שאני ניהלתי את בית הספר,  

  , פורום המושבים הוא זה שנתן...1910

 

 . 2010    דובר:

 

, פורום המושבים סייע לי בבניית  2010, אוקיי. 2010אלפיים,    גב' מזל ערוסי:

החממה האקולוגית שהייתה בבית הספר, הספרייה, מרכז המחשבים, ואני חושבת שלפורום  

 המושבים צרי לתת את הקרדיט הזה, לפחות לעזרה שהם נתנו עד שהפסיקו לפעול.

שאולי בשנים האחרונות זה לא פעל, אבל אי אפשר למחוק את פורום  אני מקבלת את זה, 

 המושבים. 

 

 לא אמרתי,     דוברת:
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אני לא אמרתי שאת אמרת, אני רק רוצה לחזק. עלתה כאן הצעה     גב' מזל ערוסי:

להרכיב איזושהי ועדה, ועדה משותפת. ואני רוצה להדגיש, עם כל מה שאתה, גדי, חושב שמותר 

רוצים נציג שאנחנו נבחר. לא שאתה תביא אותו ותגיש לנו אותו לבחירה. נכון, זה  לך, אנחנו

קרה. זה קרה במליאה הראשונה, אוקיי. אי אפשר לחזור על זה. אבל אנחנו רוצים, מתוך 

החברים האלה, לבחור את האדם שנראה מתאים לנו. אין שום סיבה שאתה תציג. ולכן נאמר,  

  ך.סליחה שמעון, לא הפרעתי ל

 

 עוד פעם...    מר שמעון מגן:

 

שמעון, אני מכבדת... סליחה שמעון, אני מכבדת אותך, מכבודך     גב' מזל ערוסי:

 אני לא רוצה לענות לך.  

 

 אוקיי.    מר שמעון מגן:

 

אז אני מבקשת וחוזרת על הבקשה, מתוך האנשים שמקורבים    גב' מזל ערוסי:

זושהי קבוצה קטנה, שתגיע לאיזושהי פשרה, שיציעו את אליך, מקורבים ללא משנה, שתקום אי

שרוצים להיות מועמדים לתפקיד הזה, יעשו בחירה כמו שנעשית בחירה לכל   1,2,3,4,10האנשים, 

תפקיד שמכבד את עצמו, כי לפי השמות שכבר, שי כבר חמישה, שישה, שבעה סגנים, לפי מה  

 שמתרחש באזור.  

השניים, את השלושה, נעשה הצבעה כאן במליאה, ובזה נגמור  אז תנו לקבוצה הזאת, שתבחר את 

 את העניין הזה. אבל עד אז, עד אז, לא, אני לא אמשיך, אתה תקשיב לי, אני מקשיבה לך, 

 

 לא, רציתי לדעת מה זה הקבוצה שתבחר? לא הבנתי, מי?    מר גדי ירקוני: 

 

יגים שיכולים לבחור, הם יש נציגים, אמיר, לא הפרעתי לך. יש נצ   גב' מזל ערוסי:

 נציגים מהמושבים, כי התפקיד הזה היום, הוא תפקיד של המושבים.  
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 זה מה שהיה חסר לי.     מר גדי ירקוני: 

 

הוא תפקיד של המושבים, מה אתה רוצה? שהשי יבחר לך אותו?     גב' מזל ערוסי:

ביחד, אין לי עם זה  ולכן, הקבוצה של המושבים, שהם ישבו, יכול להיות שמושבים וקיבוצים 

כל מה   –שום בעיה, והם יבחרו את האנשים המתאימים, מתוכם נבחר אנחנו. וכמו שאמר אייל 

שיבחר, נלך אחריו. אבל שיהיה גם איזשהו כבוד הדדי, שלך אלינו, גם כהנהלה, וגם כמליאה. 

, היינו שתף אותנו, הרי אתה מדבר על חזון. ואמרתי את זה גם בהנהלה, אתה מדבר על חזון

שותפים לכתיבת החזון. החזון דיבר על שיתוף, על מעורבות, על כבוד עצמי, כבוד הדדי. אז לקבל 

מכתב כזה, ביום ראשון לפני שבועיים, ולהיות מופתעים ממה שאתה עשית, אני חושבת שזה לא  

 מכבד. הדרך ממש ממש, על הדרך אנחנו קובלים, וחבל. 

 

 ני חושב, אנחנו, אטוב, תודה מזל.    מר ניר ים:

 

אני למדתי שהדרך חשובה, גם במתמטיקה. אנחנו, לדעתי מיצינו    גב' מזל ערוסי:

את הקטע הזה בדיון, תודה. אנחנו רוצים להתקדם עם סדר היום, ברשותכם, אם זה אפשרי. 

 אנחנו עוברים לאישור שני פרוטוקולים. 

 

 שכחת את ההצבעה.      דוברת:

 

 עה על מה?  הצב   מר גדי ירקוני: 

 

 על מה?    מר ניר ים:

 

 היה סעיף, לא?      דוברת:
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לא, לא היה סעיף. זה היה דיון, לטעמי היה דיון טוב. כל אחד     מר ניר ים:

 ישפוט לפי ראות עיניו. 

 

 10.8.20מיום  2020#7אישור פרוטוקול מליאה . 3

 

,  10.8אריך מת 7אנחנו מתקדמים לאישור פרוטוקול ישיבה מספר    מר ניר ים:

 הישיבה האחרונה שהתקיימה, לשמוע אם יש הערות לפרוטוקול שמצורף. אם כן, בבקשה. 

 

התייחסות לעצם הכתיבה של הפרוטוקול. גדי, אתה קודם כל,    מר משה טל:

מנהל את הישיבה, אתה אחראי על הישיבה, אני חושב שהגיע הזמן שכתיבת הפרוטוקול תהיה  

לו בישיבות. ודבר נוסף, שכתיבת הפרוטוקול תהיה בידי, כמו שהיה  בידי מישהו שזה העיסוק ש

 כל הזמן, כתבה...  

 

 לא אני כותב את הפרוטוקול.    מר גדי ירקוני: 

 

אני לא אומר שאתה רושם, אבל זו הסמכות שלך, אתה מנהל את    מר משה טל:

, אתה אחראי לזה. הישיבה, זה אומר החוק. ראש המועצה, סגנו, או מי שנבחר על ידי המליאה

ועכשיו, בתום כל פרוטוקול, ראש המועצה והרשם, מי שרשם, צריכים לחתום שהם מאשרים את 

זה. זה לא קיים, שמתי לב, באף אחד מהפרוטוקולים. את האחרון החזרנו וזה עדיין לא קיים. 

את המנכ"ל, עם כל הכבוד, לא יכול לאשר פרוטוקול של המליאה. אז זו סיבה כבר להחזיר 

 הפרוטוקול הזה בחזרה. 

, אני הפעם מספיק חם כאן, אז אני אעשה את זה בעדינות. 8אבל, יש עכשיו משהו, סעיף מספר 

לסעיף הזה נכנסו הרבה דברים שלא שייכים. אני אתחיל ממש בקיצור, כתוב כאן שגדי הציג את  

זה לא קשור לדרך , זה לא קשור לדרך המילוט בכלל, 20התוכנית והסטאטוס המעודכן לאוגוסט 

, לאופקים, זה לא קשור לדרך המילוט. דרך 232-המילוט, גדי הציג תוכנית שלו לדרך חלופית ל

   המילוט מוגדרת ב...
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 עוד פעם אנחנו עושים דיון על הדרך הזאת? לא נמאס לכם?    מר אלי אהרון: 

 

 לא, אני,    מר משה טל:

 

 די, גמרנו עם הדבר הזה.     מר אלי אהרון: 

 

 אני אומר הפרוטוקול.     מר משה טל:

 

 חצי ישיבה...     מר אלי אהרון: 

 

הפרוטוקול, זה צריך להוריד מזה. עכשיו, התב"ר שאושר, הוא לא    מר משה טל:

צאלים. הכסף, התב"ר שאושר להשלמת התכנון,  –לצורך סיום תכנון ראשוני של מקטע דקל 

. והשימוש, בינתיים, היה רק לתכנון ראשוני 117, עם אותו מספר בדיוק, 2018אושר כבר ביוני 

שדורון חובשי קיבל, והוא לא קיבל, אני טילפנתי אליו לפני כמה ימים, חשבתי שהוא גמר את  

העבודה. מסתבר, שהוא לא קיבל אישור להמשיך את העבודה, דובר על תכנון מלא. בישיבה  

  איתך, ניר, דובר אז עם רננה, שהכסף הזה יוקדש לתכנון.

 

 עוד לא אושר הפרוטוקול, איך הוא יקבל כסף?     מר גדי ירקוני: 

 

 הוא לא קיבל הוראה להשלים את התכנון.     מר משה טל:

 

 לא אושר הפרוטוקול, הוא לא יכול לקבל כסף.     מר גדי ירקוני: 

 

, אני בדקתי. 2018התכנון קשור לתב"ר הקודם, שאושר ביוני    מר משה טל:

 אלף ₪, ואני,   300, אושר תב"ר של 18.6.2018-, ב2018-ת הפרוטוקולים... בתמר אז הכניסה א
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 משה, אני רוצה לעזור לך, בבקשה.    מר גדי ירקוני: 

 

 ואני,    מר משה טל:

 

 אני רוצה לעזור לך.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני מקשיב.    מר משה טל:

 

על זה בישיבה שאישרנו את   נשבע לך שאני רוצה לעזור לך. דיברנו   מר גדי ירקוני: 

אלף ₪. נכון לישיבה לפני זאת שהייתה,  300התב"ר. תן לי רגע להסביר לך. התב"ר הוא באמת 

 אלף ₪.   150היו בו רק 

 

 אמרת משהו אחר.     מר משה טל:

 

 רק אישרנו בישיבה האחרונה.   150-בגלל שאת ה   מר גדי ירקוני: 

 

 לא.    מר משה טל:

 

, לפי 150-כן. תן לי, היה לך בלבול גם בפעם שעברה. ומתוך ה   מר גדי ירקוני: 

 אלף ₪, אם אני זוכר נכון משהו.  187דעתי, אמרו שיצא 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

היום, אחרי שהפרוטוקול הזה יאושר, אנחנו נוסיף לתב"ר עוד     מר גדי ירקוני: 

 אלף ₪.   300אלף ₪, שזה מה שכתוב פה, ואז ביחד, התב"ר הזה יהיה  150
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אלף ₪, הוא  300לא, זו עבודה בעיניים, גדי, צר לי. התב"ר הוא    מר משה טל:

 . 150-150לא 

 

 לא.    מר גדי ירקוני: 

 

זה אושר ביוני שעבר. דרך אגב, אתם לא יודעים אולי, אז ב... כל    מר משה טל:

אלף ₪, ביוני  300 , לפני שנתיים היה300רק.  150 -אלף ₪, אז הם אומרים ש 300תב"ר הוא 

, יש לי את הפרוטוקול של הוועדה  2018/2019בינואר , זה עכשיו המשך, כן. זה שני תב"רים. 2018

עם היועץ המשפטי, ועם המהנדס, ועם הגזברית, שאישרו את קבלת ההצעה של דורון חובשי על  

 העבודה. עכשיו, אני מבקש כאן עכשיו, לפרוטוקול,  

 

 ה, אוקיי, מש   מר ניר ים:

 

.  150אלף ₪, לא  300-אני רוצה לדעת מה קרה עם הכספים, ה   מר משה טל:

גם כן. כתוב בדיוק   2018-. אני בדקתי אתמול את הפרוטוקול מ150+150אלף ₪.  300אושרו 

אלף ₪, אז מה אתם   300הסכום הזה, מה קרה עם הכסף שנעלם שם? מה קרה? התב"ר היה על 

 אומרים לי מאה חמישים? 

 

 .  150לא, הוא היה    גדי ירקוני: מר 

 

, מישהו כאן מבלבל אותך גדי. גדי, מישהו  150+  150, 300היה    מר משה טל:

 מבלבל אותך. 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:
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 אלף ₪, ועכשיו,   300היה    מר משה טל:

 

 בוא, אני, מה שאני מציע, אני מציע דבר כזה,     מר ניר ים:

 

 ני מציע, אני אומר... לא, מה שא   מר משה טל:

 

 חכה דקה.    מר ניר ים:

 

לא, לא, אני לא מוכן. האחריות היא של גדי. וגדי, אני מבקש    מר משה טל:

, מה קרה עם הכסף?  2018אלף ₪ שאושרו ביוני  300-לדעת, גדי, אני מבקש לדעת מה קרה עם ה

 שהגזברית תסביר.  

 

 .  150, אושר 300לא אושר    מר גדי ירקוני: 

 

 אלף ₪.   300אז מה קרה עם הכסף האחר? היה    מר משה טל:

 

 אושר אתמול.    מר גדי ירקוני: 

 

 אתמול זה תב"ר חדש.     מר משה טל:

 

 לא.    מר גדי ירקוני: 

 

גם ההקצאה של החטיבה, הייתה הקצאה חדשה. יש לתב"ר של    מר משה טל:

תגיש פירוט מה קרה עם הכסף. אני אלף ₪ בינתיים. אני מבקש שהגזברית  300, אושרו 117

חושב, אתה יודע מה גדי? גדי, לא רציתי לומר את זה, אני חושש שניצלתם כסף מהתב"ר של דרך  

המילוט, לכביכול כאן עכשיו לסקירה שהדרך לאופקים היא ההמשך של דרך המילוט. ואני  
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אני, מאחר שאין פה  ... לביקורת, אני מבקש שתבדקו גם את זה. גמרתי.מבקש לבדוק את זה, ו

אישור של כותב הפרוטוקול, ושל ראש המועצה על זה, אני מבקש לדחות את האישור לפעם 

 הבאה, עד לתיקון.  

 

שני דברים יש לי להעיר בעניין הזה. קודם כל, דעתך כמובן היא     מר ניר ים:

על ידי משרד  דעתך וזה בסדר גמור. הפרוטוקולים האלה, כפי שהם, עוברים, נסרקים, נבדקים 

 הפנים בתום כל אישור של פרוטוקול, 

 

 אני מצטט את ה...     מר משה טל:

 

בסדר, אין בעיה, הכול בסדר. התקנות, אני מבטיח שהתקנות    מר ניר ים:

 יבדקו, וכל מי,  

 

 זה מה ש...    מר משה טל:

 

, אני מבטיח שהתקנות יבדקו, וכל מי שצריך לחתום על פרוטוקול   מר ניר ים:

 כדי שיהיה כשר כדין, יחתום על הפרוטוקול,  

 

... לבדוק את זה כשנכנסת לעבודה, עכשיו אתה אומר לי    מר משה טל:

 שהתקנונים יבדקו? אני... את הדברים האלה.  

 

אוקיי, אני סומך על כל מה שמישהו אומר לי, ועדיין חוזר    מר ניר ים:

מי שצריך לחתום, והפרוטוקול הזה יהיה כשר  לספרים כדי לבדוק, אוקיי? אז זה ייבדק, וכל

 למהדרין, לפחות מהפעם הבאה והלאה.  

 

 דיברנו על זה בישיבה הקודמת.    מר משה טל:



 אזורית אשכולמועצה 
 31.8.2020שני   מיום, מליאהישיבת 

 

 32 
 

 

לגבי התב"ר, אז מה שאני מציע, באמת משה, שב עם כבי, היא     מר ניר ים:

ר מעולם לא עד עצם היום הזה. אתה תיווכח לדעת שהתב" 2018-תראה לך את כל הדוקומנטים מ

מותנה, אני לא רוצה להתווכח. למה להביא את זה כל הזמן לשם? התב"ר  150. הוא היה 300היה 

 החטיבה להתיישבות,  150כספי מועצה,  150היה תב"ר מותנה, 

 

 נכון.    מר משה טל:

 

בסדר. עכשיו הגיע תורה של החטיבה להתיישבות לשים את     מר ניר ים:

 . 150-זה בפעם האחרונה, את התוספת של החלקה, ולכן אישרנו את 

 

 זו לא תוספת.    מר משה טל:

 

לקח זמן וזה הגיע. עכשיו, חוות דעתך, כמו שאמרתי, דעתך    מר ניר ים:

בהחלט מכובדת מצד אחד, מצד שני, אני רוצה להתקדם. ואם אתה, דקה סילביה, אני אתן לך.  

, אז הפרוטוקול יאושר. אני מקווה שהוא ואם אתה, למרות שאתה בדעתך עדיין בדעת מיעוט

 משקף. לפני שאני מעלה את זה להצבעה, בבקשה, סילביה. 

 

משה, תקשיב לי רגע בבקשה. מכיוון שאנחנו רוצים לקדם דברים   גב' סילביה גרין: 

 פה, אז אתה יכול להתנגד, זה הכול. זה מה שאני... אנחנו רוצים, שיצביעו כבר על הנושא הזה.  

 

 שרון, בבקשה.     ר ים:מר ני

 

לפני שאנחנו מאשרים, אני רק רוצה להעיר. יש פה שתי שאילתות    גב' שרון קלדרון:

מהישיבה הקודמת שהיינו אמורים לקבל עליהן תשובות, ולא קיבלנו. לא השאילתה שלי ולא 

מי, השאילתה של נעמי, היינו אמורים לקבל על השאילתה שלי תשובה במייל, על השאילתה של נע
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 הבטיחו לנו תשובות, טרם קיבלנו. 

 

 את צודקת. אני מתנצל. את צודקת.     מר ניר ים:

 

צריך לחזור לספרים, אחרי שתי ישיבות שלא מקבלים תשובה    גב' דנה אדמון: 

לשאילתה, זה אמור להיכנס באופן אוטומאטי כנושא לסדר היום, בלי הצבעה, ואנחנו אמורים 

ה. זה מה שאומר החוק. כל הנושאים אמורים להידחק, ובזה צריך לנהל דיון בנושא השאילת

 להתעסק, כי השאילתות, צריך להגיב עליהן בזמן.  

 

 בסדר, זה החוק, ...     מר ניר ים:

 

 לא, עכשיו.    גב' דנה אדמון: 

 

 זה החוק ואני,     מר ניר ים:

 

 זו ישיבה שנייה.     גב' דנה אדמון: 

 

 קודמת זה לא, זה הוצג ככה.  לא, לא, פעם    מר ניר ים:

 

 לא, סליחה.    גב' מזל ערוסי:

 

 טוב, לא חשוב, תראו,     מר ניר ים:

 

לא ניר, בישיבה הקודמת אתה לא היית וזה לא נכנס לסדר היום    גב' שרון קלדרון:

כי איפשהו זה התפקשש. ביקשו ממני להמתין עוד פעם, לישיבה, אפילו לא להמתין לישיבה, אלא  

 ה תגיע במייל.  שתשוב
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 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא קיבלנו תשובה.    גב' שרון קלדרון:

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

ועדיין, אתה מוזמן לשבת אצלי אחר הצהריים בחצר, וליהנות   גב' שרון קלדרון:

 מהזבובים שאנחנו אוכלים כל יום. 

 

 ה הפוך.  זה לא בטוח שגם אחרי השאילתה זה יקר   מר גדי ירקוני: 

 

בסדר. לפחות אנחנו יכולים לומר ככה, זה יכול להגיע לפני סוף     מר ניר ים:

 השבוע הזה, בהבטחה.  

 

 אנחנו לפני סוף השבוע נשלח לשתיכן תשובה במייל.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, נשלח לכל חברי המליאה.    מר ניר ים:

 

 לכל חברי המליאה.     מר גדי ירקוני: 

 

אוקיי, תשובה לשאילתות, שאני שוב מתנצל על זה שהן לא ניתנו,    מר ניר ים:

תשובה תשלח במייל לכל חברי המליאה עד סוף השבוע הזה. אני מעלה להצבעה את אישור  

, מי בעד? ירים את היד, תודה. מי נגד? שניים נגד, אבל הרוב המכריע 10.8-מה 7פרוטוקול מספר 

 דה רבה, הפרוטוקול אושר.בעד. לא ספרתי, אבל רוב משמעותי. תו
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   10.8.2020מתאריך   2020#7: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול החלטה

 

 27.7.20מיום  2020#6אישור פרוטוקול מליאה . 4

 

 

מעבר לזה, יש לנו את פרוטוקול הישיבה שלפניה, פרוטוקול מספר    מר ניר ים:

ל לא משקף את רוח, מה שנקרא  . אני מבקש לאשר גם אותו. נשמעה דעה שהפרוטוקו27.7 -מה 6

לזה ככה, את רוח המליאה, יכול להיות שזה נכון, ואם כן, בואו נעמוד על הדיוק, ונבין באיזו 

נקודה, ואם צריך, גם נשנה את הפרוטוקול בהתאם לרוח המליאה. אם יש מישהו שיש לו הערה 

כיוון שאין, אני   מח לשמוע. בעניין הזה, שיכול להציע לנו איך לתקן את הפרוטוקול, אני הייתי ש 

. מי בעד לאשר את הפרוטוקול, בבקשה להרים את  6מעלה להצבעה את אישור פרוטוקול מספר 

 היד. תודה רבה, מי נגד? אחד, הפרוטוקול אושר. 

 

  27.7.2020מיום  2020#6: הוחלט ברוב קולות לאשר פרוטוקול החלטה

 

 שינויים בוועדות המועצה.    מר ניר ים:

 

 שאלה,   : דוארד קוברסקיאמר 

 

 בשאילתות?    מר ניר ים:

 

כן, שאלה בנושא גם הזבובים, גם הכול. לפני שנתיים הייתה    : אדוארד קוברסקימר 

מיליון ₪ על איכות הסביבה. איפה זה? ברשות, איחוד רשויות שנתיים  20החלטת ממשלה, 

הכסף הזה? זה כסף לניקיון. עד   לעשות תוכנית לפנות פח זבל? נו תגיד לי, איפה אנחנו? איפה

 היום אין תשובה, שאלתי את אמיר, הכול שם...  
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 מה אתה רוצה...     מר גדי ירקוני: 

 

 הוא באיכות הסביבה.    : אדוארד קוברסקימר 

 

אני אענה לך. ענינו, לפי דעתי, הכסף עוד לא אצלנו, עושים    מר גדי ירקוני: 

 תוכניות. 

 

 שנתיים?   כמה,  : אדוארד קוברסקימר 

 

 כן, שנים. אנחנו ניתן סטאטוס איפה הכסף.     מר גדי ירקוני: 

 

 תגידו, כן. אולי בסוף הקדנציה שלך.   : אדוארד קוברסקימר 

 

טוב, לא יודע איך לתרגם את השאילתה הזאת, אני אחשוב על זה.    מר ניר ים:

 אם הייתה שאילתה אם הייתה תשובה, לכן אני מציע שאנחנו נתקדם.  

 

 שינויים בוועדות המועצה. 5

 

, 22שינויים בוועדות המועצה, אנחנו נמצא אותם בעמוד    מר ניר ים:

ברשותכם. יש לנו מצב שבו למעשה, כמו שאמרתי, אנחנו מועצה וצריך לדעת את זה, שכל מה 

שאנחנו עושים, או לא עושים, אנחנו מבוקרים מהבוקר עד הערב על ידי הגורמים שמטפלים בנו, 

ל משרדי הממשלה השונים. אנחנו לא היינו ערים לזה שמספר חברים, דווקא בתאגידי  מכ

רים, למעשה  שנחשבים תאגידי עירוניים, שקשורים למועצה  האזורית אשכול, נציגי ציבור ואח

סיימו קדנציה ומתחייב להיערך לקדנציה, או לאכיפה לאחרים, ולכן אנחנו מעלים את הנושא 

 הזה. 

, צריך, מתבקש, לשנות את הסטאטוס של ניר מנציג ציבור שהיה בעבר, לעובד  בחברה הכלכלית
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רשות, כפי שהוא היום. אלי יעיש, שנמצא, שנייה אני אתן לך דודי, שנמצא בהנהלה הזאת כבר  

יותר משלוש שנים, צריך, מתבקש להאריך את הקדנציה שלו כנציג ציבור, וכנ"ל שלומית  

 פלוטקין, אותו הדבר.  

 

 ניר, מה זאת אומרת להאריך? סליחה על השאלה.      ר פלג:מר אמי

 

להאריך זה אומר, אם בוחרים אותם, או הם למעשים מתמנים     מר ניר ים:

 לשלוש שנים נוספות. זאת הקדנציה. 

 

 לא פותחים את זה עכשיו לעוד אנשים?     מר אמיר פלג:

 

 אמיר, אני הצבעתי.     מר דודי אלון:

 

 סליחה.     מר אמיר פלג:

 

 דודי, בבקשה.     מר ניר ים:

 

 מכיוון שאני זוכר שבחרנו ב...    מר דודי אלון:

 

 בחרנו באלון.     מר ניר ים:

 

מכיוון שבחרנו בוילוז'ני, הוספנו אותו לפני שבועיים, עכשיו בעצם     מר דודי אלון:

פני שמחליטים הייתי מציע, שאם כבר עשינו תהליך כזה מבורך, אז לעשות תהליך נוסף, ל

להאריך לאנשים חברי הנהלה, כנ"ל במרכז הקהילתי, שיש פה איזה כפל של יעיש, שנמצא בשני  

 המקומות. 
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 גם שלומית נמצאת בשני המקומת.    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, שלומית...    מר דודי אלון:

 

 היא נציגה במועצה...     גב' דנה אדמון: 

 

 לא מופיע.    מר דודי אלון:

 

 כן, כן.    דנה אדמון:  גב'

 

אז לדעתי, כמו שעשינו תהליך בחירה, צריך לעשות תהליך קול    מר דודי אלון:

קורא מסודר, ואם הם צריכים להמשיך, להמשיך. לא שמעתי, לא מכיר באופן אישי, אבל שיהיה 

 מסודר. הארכה אוטומאטית, נראית לי פחות נכונה.  

 

 ליאה רוצים שכל אחד שגומר קדנציה, בקיצור, חברי המ   מר גדי ירקוני: 

 

 אני יכול,    מר דודי אלון:

 

רגע, תן לי, אני רוצה להבין. חברי המליאה רוצים שכל אחד     מר גדי ירקוני: 

גומר קדנציה באחת מחברות הבנות של המועצה, או מהתאגידים, לא משנה, יבוא לבחירה, לא  ש

 ם הוא רוצה, עם הקול קורא הבא. הוא לבד, אלא נוציא קול קורא, והוא יבוא, א

 

 כן.   מר דודי אלון:

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 
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 אחרי הרבה שנים...      מר אמיר פלג:

 

למה להתווכח על מה שאנחנו מסכימים? זה לא היה נהוג, אנחנו    מר גדי ירקוני: 

נודיע גם לאנשים  נכניס את זה עכשיו לנוהג, ניר. נכון? אין לנו בעיה של לוחות זמנים. אנחנו 

 האלה שזה הנוהג. נגיד גם להם, ונעשה את הנוהל הזה. 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

 רק אם יש מועמדים טובים, אלי יעיש הוא...     גב' מזל ערוסי:

 

 אולי יש עוד מועמדים טובים?    מר דודי אלון:

 

 .. אני אוהב את אלי יעיש, זה לא קשור, אנשים רוצים.   מר גדי ירקוני: 

 

אני חושב  שללא הכרעה, הבקשה היא לגיטימית, אפשר לקבל    מר ניר ים:

אותה, אפשר ללכת איתה. אני חושב, לדעתי זה ראוי. אני רואה בזה סיכום, אני לא רואה בזה 

החלטה, אני רואה בזה סיכום לגבי שתי ההנהלות האלה, גם הנהלת החברה הכלכלית, וגם 

 אנחנו מתקדמים, זה סוכם, אוקיי?   רשותכם,המרכז הקהילתי. אז ב

נציג ליישוב קהילתי בהנהלת המועצה, יש לנו שלושה יישובים קהילתיים, משלומית, נלך 

צפונה, שלומית, דרך אבשלום וגומר בצוחר. שלושה חברי מליאה מכובדים. אחד אני   –מדרומה 

ת המועמדות של נעמי לא רואה פה, אבל לא נורא. בקיצור, על דעת שלושת החברים האלה, מוצג

סלע להתמנות להנהלת המועצה. אם יש למישהו משהו להגיד זה הזמן, ואם לא, אנחנו נעבור  

 להצבעה. באין מה להגיד, מי בעד, 

 

לא, אני חושבת שהאנשים האלה מצוינים, והם עושים את     גב' מזל ערוסי:

 מלאכתם נאמנה. ולא צריך עכשיו... 
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 חנו עברנו,  מזל, אנ   מר גדי ירקוני: 

 

 יש לה מה להגיד על הסעיף הקודם.    גב' דנה אדמון: 

 

 אתה יכול לאפשר לי להגיד משהו?    גב' מזל ערוסי:

 

 בואו. אנחנו מדברים כרגע על תחילת,    מר ניר ים:

 

גדי, אתה השתכנעת שמה שהצענו זה נכון, אבל אולי צריך     גב' דנה אדמון: 

 ק. להצביע על זה? למרות שזה החו

 

כדי להצביע, תראו, כדי להצביע, רגע, כדי להצביע אנחנו צריכים    מר ניר ים:

עכשיו להביא עוד פעם סעיף לסדר היום, או להתגלגל למקום הלא סימפטי, שאנחנו מצביעים נגד  

 האנשים האלה. אז  בואו,  

 

 לא, לא,    גב' דנה אדמון: 

 

דקה, סוכמה, תראו, יש גם פרוצדורה קצת יותר רכה, שאפשר    מר ניר ים:

 ה. תראו, לו הייתה, להתחבר אלי

 )מדברים ביחד מחוץ למיקרופון( 

 

היא הייתה הולכת  בואו, לו הייתה מתקיימת הצבעה, ללא ספק    מר ניר ים:

, אם מישהו  לכיוון של לעצור את התהליך, לפרסם קול קורא ולהביא את האנשים. אז בסדר, זאת

דיבר קודם על רוח המליאה, זאת רוח המליאה. בואו נתחבר לזה, נעשה את הנוהל מסודר,  

 נורמאלי, נכון.  
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 שמה?    גב' מזל ערוסי:

 

אנשים סיימו קדנציה? תודה רבה, היה בסדר   –הנוהל אומר ככה    מר ניר ים:

ג את המועמדות שלכם בפעם גמור, עכשיו אנחנו מפרסמים קול קורא, אתם יכולים לבוא ולהצי

הנוספת, אתם יכולים לבחור שלא לעשות, אנשים אחרים יכולים לבחור להציג את המועמדות 

שלהם, תבוא רשימת שמות, המליאה תבחר את הנציגים בדירקטוריונים האלה. מדובר על  

 ונים. דירקטורי

 

 יך... צריך להופיע בתור החלטה עכשיו. מה שאמרת, צרגם זה,    מר משה טל:

 

אין בעיה. אני מוכן לזרום איתכם, ולהוסיף לסדר היום סעיף    מר ניר ים:

 שאומר, לא יודע איך הוא אומר, אם מישהו יכול לעזור לי לנסח את זה?  

 

 זה על סדר היום.     מר משה טל:

 

 אנחנו נוסיף סעיף לסדר היום.  –טוב, מי בעד, אני אגיד ככה    מר ניר ים:

 

 נוהל הארכת קדנציה בתאגידים עירוניים.  –סעיף לסדר היום אישור העלאת  •

 

 

נוהל הארכת קדנציה בתאגידים עירוניים. זה   –הסעיף אומר    מר ניר ים:

הסעיף, נוהל הארכת קדנציה בתאגידים עירוניים. מי בעד להעלות את זה להחלטה בסדר היום?  

   ירים את היד. תודה רבה. מי נגד? אף אחד. 

 

נוהל הארכת קדנציה בתאגידים עירוניים,   –חלט פה אחד לאשר את העלאת סעיף : הוהחלטה
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 לסדר היום. 

 

 נוהל הארכת קדנציה בתאגידים עירוניים.  •

 

 

זאת אומרת, אנחנו עכשיו ניגשים לסעיף עצמו. הסעיף עצמו אומר    מר ניר ים:

יפורסם קול קורא,  הוא אומר שבתום קדנציה של נציג ציבור, בהנהלת תאגיד עירוני, –ככה 

שמזמין נציגי ציבור נוספים, כולל נציג הציבור שסיים את הקדנציה, להציג את מועמדותם  

. אלו בגדול המילים. מי בעד הנוהל הזה? שירים את היד. תודה רבה. מי נגד?  לדירקטוריון

 הנוהל התקבל. בהתנגדות אחת.

 

 ה בתאגידים העירוניים. : הוחלט ברוב קולות לאשר את נוהל הארכת הקדנציהחלטה

 

 

 אנחנו סיימנו את זה.   תודה לדבר הזה. אז    מר ניר ים:

 

אני חושבת שהאנשים האלה... עכשיו נתחיל את הנוהל הזה של     גב' מזל ערוסי:

 עוד פעם... לא יודעת. הם כבר נמצאים בתפקיד, הם כבר עושים את זה נאמנה.  

 

 בואו נתקדם.     מר דני ברזילי: 

 

 אנחנו מתקדמים.     יר ים:מר נ

 

 דני, אני מאוד לא אוהבת את הזלזול שלך.    גב' מזל ערוסי:

 

 לא, אני...    מר דני ברזילי: 
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אל תתייחס אלינו... סליחה דני, עם כל הכבוד לך, בסדר? תכבד    גב' מזל ערוסי:

 את האנשים, כמו שאנחנו מכבדים. 

 

 אני מכבד את כולם.     מר דני ברזילי: 

 

 לא, אתה לא מכבד.     גב' מזל ערוסי:

 

 סעיף שכבר הצבענו עליו.     מר דני ברזילי: 

 

 אתה לא מכבד.     גב' מזל ערוסי:

 

 דני, יש עכשיו,     מר ניר ים:

 

הייתה הצבעה, אני מקבלת, מכבדת את ההצבעה. אבל אתה לא    גב' מזל ערוסי:

 יש איזשהו גבול בטעם טוב.  יאללה, נו, נו, נו. יאללה,  –יכול כל הזמן להגיד 

 

 בחירת נציג יישוב קהילתי להנהלת המועצה.אישור  •

 

אוקיי, חברים, אנחנו בבחירת נציג ישוב קהילתי להנהלת     מר ניר ים:

המועצה. זה נקרא פועל יוצא, ביישום של החלטת המליאה שהתקבלה בעניין הזה, אולי לפני 

ידה שמוצעת זאת נעמי סלע, אם יש למישהו משהו מליאה אחת, אולי לפני שתיים. המועמדת היח

 להגיד, יגיד. אם לא, נעבור להצבעה.

מי בעד אישור נעמי סלע להנהלת המועצה? תודה רבה. מי נגד? ללא מתנגדים, ברוכה הבאה נעמי  

 סלע. 
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 בשעה טובה.    גב' דנה אדמון: 

 

 בהנהלת המועצה.  : הוחלט פה אחד לאשר את נעמי סלע כנציגת היישוב הקהילתיהחלטה

 

הלאה. ככה, חילופין במליאה אנחנו לא מביאים. יש פה הפתעות    מר ניר ים:

במליאה הזאת. חילופין במליאה אנחנו לא מביאים, ועדים מקומיים גם אין לנו, אפילו תב"רים 

   אין רשימה. אז...

 

 אנחנו לא צריכים לאשר את מורשי החתימה?      דוברת:

 

 ף אנחנו נגיע גם לזה. אין תב"רים למליאה הזאת. תיכ   מר ניר ים:

 

 לא בהנהלה.    גב' מזל ערוסי:

 

 מורשי חתימה בי"ס שדות אשכול )קרולינה( . 10

 

לפני שאני נותן לרננה להסביר את הסעיף של קריטריונים    מר ניר ים:

וא נמצא מורשי חתימה, גם ה – 10לחלוקת כספי מפעל הפיס, אני מדלג רגע ברשותכם לסעיף 

. מה שקורה שם, הוחלפה המזכירה/מנהלנית בבית הספר שנקרא שדות אשכול, של  22בעמוד 

קרולינה, אילנה פרנק שהייתה המזכירה/מנהלנית   –קרולינה. למעשה, בהרכב מנהלת בית ספר 

וציפי ברוזה. אילנה פרנק התחלפה, הוחלפה עם ענת כתרי, אז למעשה, ההרכב החדש המוצע הוא  

, ענת וציפי. האם למישהו יש משהו להגיד בעניין הזה? אני אתפלא אם כן. מי בעד לאשר  קרולינה

 את ההרכב המוצע? תודה רבה. מי נגד? ההרכב אושר.

 

קרולינה, ענת   –: הוחלט פה אחד לאשר את מורשי החתימה בבית ספר שדות אשכול החלטה

 כתרי וציפי ברוזה.  
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 בים )רננה( קריטריונים לחלוקת כספי פיס לישו. 9

 

ואנחנו עוברי לנושא של קריטריונים לחלוקת כספי מפעל הפיס,    מר ניר ים:

 רננה, את מוזמנת.  

 

מה ההבדל בין מה שעשינו במליאה הקודמת, ניר, של מפעל    גב' דנה אדמון: 

  הפיס? 

 

 עכשיו אנחנו נראה לך.     מר גדי ירקוני: 

 

 פיס, בפעם הקודמת,  אני אגיד מה ההבדל. במפעל ה   מר ניר ים:

 

 רננה, מה קורה?     מר גדי ירקוני: 

 

 מעולה.    גב' רננה גומא:

 

מיליון ₪  35אנחנו שאלנו את עצמנו איך מחלקים סדר גודל של    מר ניר ים:

הולכים לכיוון של   2.700-מיליון ₪ האלה, יתחלקו ככה ש 3.5-כספי מפעל הפיס. החלטנו שה

אלף ₪, יופנו לכיוון היישובים. עכשיו, לא החלטנו שמה,   850-ים. והמועצה, צרכי מועצה, פרויקט

  איך זה יופנו, מה היו הקריטריונים להפנות את זה ליישובים. מי היישובים ש... 

 

חבר'ה, על הכספים האחרים כבר החלטנו של מפעל הפיס,    מר גדי ירקוני: 

בוא ניתן כמיליון,  –ל אומרת בישיבה הקודמת. זו פעם ראשונה שבה המועצה האזורית אשכו

אלף ₪ כל שנה, מסכום הכספים של מפעל הפיס, וניתן אותם לפרויקטים   850השנה יצאו 

ביישובים. זה בין מיליון לשמונה מאות, תלוי איך יהיו הצרכים גם של המערכת, וכמה כסף מפעל  
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פיהם אנחנו מציעים.  עכשיו, מה שעכשיו רננה הולכת להציג, זה את הקריטריונים שלהפיס יחלק. 

אחרי זה יצא קול קורא, והיישובים, חבר'ה, והיישובים יוכלו להחזיר תשובות, ואלו יהיו  

הקריטריונים שלפיהם נשפוט את היישובים, לאותו צוות שגם הוצג פה מי יהיה, ישפוט את 

 היישובים ולפי זה יהיה פה סדר עדיפויות.  

 

ת לעניין, אני רק אפנה אתכם לעמוד רק דקה, לפני שרננה נכנס   מר ניר ים:

שנחליט  850-מפורט מה הערוצים שבהם הולך שאר הכסף. שאר הכסף, למעט ה 18. בעמוד 18

 עכשיו מה הקריטריונים לחלוקה שלו. 

 

 אבל זה כבר הוחלט.     מר גדי ירקוני: 

 

 כן, כן, זה הוחלט.     מר ניר ים:

 

החלק שאמור להיות מחולק ליישובים. כן, אנחנו מדברים רק על    גב' רננה גומא:

אצלכם.   26אנחנו בעצם התבקשנו להביא איזושהי הצעה לקריטריונים לחלוקה, שנמצאת בעמוד 

, היא בעצם פורטת את הדרך שבה, אני רק אתן קרדיט לשרון  23ההצעה כולה מתחילה בעמוד 

והיא עומדת מאחורי סיל, שהיא זאת שעוסקת בנושא של הנגשת קולות קוראים גם ליישובים, ב

ולמעשה, העמודים הראשונים מפרטים, בעצם, את הדרכים או את המסגרות, שמפעל  הנייר הזה. 

 הפיס מאפשר דרכן לאגודות להגיש בקשה. 

לאזורים פתוחים בתוך היישוב,  יש, בעצם, שלושה מסלולים, יש פיס ירוק, שזה בעיקר לשצ"פים, 

כשבכל אחד מהדברים, יש לכם פה פירוט, אני לא, אם   מתקנים לגינות ציבוריות ושיפוץ מבנים,

 לא אכפת לכם, אז אני לא מתעכבת על זה, אלא אם זה חשוב לכם שאני אתעכב על כל מסלול. 

 

 המסמך הזה הועבר גם ליישובים עצמם?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 הוא יועבר ליישובים, אחרי שאתם תאשרו אותו.     גב' רננה גומא:
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 אם תאשרו אותו.     ר ים:מר ני

 

אני אומרת את זה כי מן הסתם, אתם צריכים קודם כל לקבל    גב' רננה גומא:

 החלטה על הקריטריונים.  

 

 אלף,  800יישובים,  32ליישובים? יש רננה, מה זה קול קורא     :דובר

 

 ..אז רגע, נגיע. שאלה מעולה. בדיוק לשם אני מנסה להגיע, כי.   גב' רננה גומא:

 

אני רוצה שתשימי לב על דבר אחד, לא כל היישובים יש להם   גב' סילביה גרין: 

 אותה תוכנית מגירה, ואני חושבת שכדאי שתתחילו, איך לעזור, שכן יהיו תוכניות מגירה. 

 

 אז אני רק,    גב' רננה גומא:

 

ת כדי שכן נוכל לעשות, גם קיבוץ אורים, אולי תוכל ליהנו  גב' סילביה גרין: 

 מדברים כאלו, ולא קיבוצים מסודרים ויישובים מסודרים, שיש להם כבר תוכניות... 

 

אני רק אגיד, נורא מעניין סילבי, כי אנחנו ממש עכשיו בהתנעה     גב' רננה גומא:

של תוכניות עבודה לשנה הבאה, ואחד הדברים שאנחנו רצינו לטפל בהם, זה להקים איזושהי 

מורכב, אז אני מקבלת את זה, אבל אני גם יכולה להגיד, כמנטרה  קרן תכנון. אבל זה מאוד 

 ליישובים, אנחנו אומרים כל הזמן, חזור ואמור, תתכננו, תחזיקו תוכניות. 

אפילו תוכנית רעיונית זה חשוב שיהיה לכם, גם אם יהיה לכם כסף לעשות משהו מפורט יותר.  

יותר נוח, נראה לי, אם פשוט נרוץ רגע על  אבל כן, יהיה לי יותר נוח, אני חושבת... יהיה לנו 

 ההצעה, ואז נענה על שאלות, בסדר?

 אז אני רק, אני לוקחת אתכם, 
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רגע, שנייה, רננה. השאלה היא אם את השאלות או ההערות את     מר ניר ים:

 רוצה בסוף, או תוך כדי?  

 

, זה מה  כן, אז אני אעשה, כמו שמאיר אמר, אני אתחיל מהסוף   גב' רננה גומא:

, שתראו שם את הקריטריונים המוצעים. אתם איתי? אוקיי. אז  26שניסיתי לעשות, להגיע לעמוד 

למעשה, הרעיון הוא שתוקם ועדה שתמיין את כל הבקשות. אנחנו נוציא קול קורא, ניתן כמובן  

 תאריך סיום.  

יס, השנה אין  צריך להגיד, שבניגוד לקולות קוראים אחרים, וגם לשנים קודמות של מפעל הפ

מגבלה של זמן להגשה, אז אנחנו יכולים די בנחת למיין את ההצעות, כשבתוך הוועדה מוצע  

ובעצם, לבחון את זה  שההרכב יהיה ניר, בוריס, כבי, ליאורה, שני נציגי מליאה, אריאלה ושרון.

 לפי קריטריונים אחידים, כשהקריטריונים המוצעים מופיעים לכם פה בטבלה. 

יכול לבקש, כל היישובים, מאיר, לשאלתך, אנחנו מציעים שתינתן עדיפות, או   אחד זה מי 

קדימות, ליישובים שהם לא בעוטף, שהם מחוץ לשבעה קילומטרים, וליישובים הקהילתיים, זו  

 ההצעה. 

 

 איך ...?   מר חנניה אווקרט: 

 

 אלה.  בניקוד. צריך איכשהו לייצר משקלות לכל אחד מהדברים ה   גב' רננה גומא:

 

 ... מהסכום לאלה שמעבר ל...   מר חנניה אווקרט: 

 

 חברים, זה שלכם. אתם תחליטו. אנחנו כרגע מציעים,    גב' רננה גומא:

 

 תן לה לגמור.    מר גדי ירקוני: 
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 אנחנו כרגע מציעים מה הם הקריטריונים...     גב' רננה גומא:

 

 רננה, תמשיכי להציג.     מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.    ה גומא:גב' רננ

 

 ואז נעבור לדיון.     מר גדי ירקוני: 

 

בסדר. אנחנו כרגע מציעים את הקריטריונים, ותתייחסו אליהם,     גב' רננה גומא:

בהחלט, אם יעלו פה דברים שלא חשבנו עליהם, או שצריך לתת עליהם את הדעת, אנחנו נתייחס 

 אליהם. 

אלף ₪  800 -זה תקציב שהוא תקציב קיים, ה 20-, כש20/21-אנחנו מציעים, כמובן, לבקש ל

יש  זה לתקציב עתידי, בהנחה שמפעל הפיס ימשיך לתת לנו את הדברים. 21-שעליהם דיברנו, ו

פה מועדים אחרונים להגשה שאנחנו מציעים, פשוט כדי לעמוד בלוח הזמנים של מפעל הפיס. 

אלף ₪ לכל   170עד , 23עמוד ההצעה היא, וזה גם תנאי של מפעל הפיס, אם תסתכלו שוב ב

פרויקט, זו תקרה שלהם, ולכן זו התקרה שאנחנו מציעים. ואנחנו מציעים שתהיה השתתפות, 

. זו לא דרישה של מפעל הפיס, זאת הצעה שלנו, שמבוססת על 15%מאצ'ינג של היישוב, של 

 ט.ההנחה שהיישוב צריך להירתם לעניין, לגלות איזושהי מחויבות כדי להרים פרויק

אלף ₪, וגם יותר  170-אגב, אני כבר אומרת לכם, רוב הפרויקטים שאנחנו מכירות, הוא יותר מ

, By definitionאלף ₪, ולכן, בדרך כלל, אנחנו נדבר על מאצ'ינג הרבה יותר גבוה,  200-מ

  יישוב...

 

 זה תנאי... יישובים שיש להם כושר,     דוברת:

 

זה מה שמבקשים. בעיקר כדי   15%י אומרת, עד לא, לא, לא, אנ   גב' רננה גומא:

 להראות רצינות. ושוב, אפשר להחליט, זה בידיכם, שיישובים מסוימים לא יצטרכו. 
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 , זו החלטה של מפעל הפיס. 170-ה  מר ידידיה הוכמן: 

 

 כן, זו תקרה שלהם.     גב' רננה גומא:

 

 .  170זה סכום מאוד קטן   מר ידידיה הוכמן: 

 

אלף ₪ פרויקטים. זה אגב, לא, סליחה, זו החלטה שלכם,  170   מא:גב' רננה גו

 סליחה, סליחה, זה לא של מפעל הפיס, זה שלנו. צודק. זה לא גג שלהם.  

 

 זה גג שלנו?   מר ידידיה הוכמן: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 זו החלטה שלנו.     גב' רננה גומא:

 

 אם אנחנו רוצים.     מר גדי ירקוני: 

 

כן, זה פנימי, זה לא שלהם. אנחנו, המכרז והביצוע צריך להיות     נה גומא:גב' רנ

שוב, מותנה בזה שזה מפעל הפיס, ונדרשות תוכניות. וכשאני אומרת תוכניות  על ידי המועצה, 

אני  –מדובר על תוכניות מפורטות. זאת אומרת, היישוב שמגיע ואומר אני, כמו שנאמר גם קודם, 

 ספיק. רוצה מגרש, זה לא מ

באופן כללי, אני חייבת להגיד שאנחנו צריכים למצוא את הדרך להיערך בכל היישובים, למצב  

שיהיו לנו תוכניות. זה באחריות היישובים היום. אני מסכימה שזו סוגיה שצריך לתת עליה את  

 נחזור לזה, אם תרצו, אחר כך. בסדר? בהמשך. הדעת,

שלנו, התב"ע בתוקף חוזה חכירה, תוכנית ואומדן,  תבע בתוקף, תנאי הסף הם לא –תנאי הסף 
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מוכנות לאישורים, היתרים, התחייבות למאצ'ינג, כל מה שכרוך פה... סליחה, ההתחייבות  

 למאצ'ינג לדעתי היא שלנו. 

 

 שלנו.    מר גדי ירקוני: 

 

שלנו. אפשר לראות כאן מה שלנו ומה לא.  –תקציב ועד מקומי    גב' רננה גומא:

 "ע וחוזה חכירה, ותוכניות והיתרים, זה דרישות של מפעל הפיס.  אבל התב

 

 היתר בניה.     מר גדי ירקוני: 

 

תלוי למה, כן. אבל בגדול, יש שת"פים, למשל, לא צריכים, וכן    גב' רננה גומא:

 הלאה. 

 

 כן, אבל... בכל המבנים, מחויב היתר בניה.     מר גדי ירקוני: 

 

ר כך אנחנו מציעים להכניס גם את הנושא של דירוג נכון. אח   גב' רננה גומא:

הצורך, עד כמה זה חיוני, מה המצב הקיים, האם זה יוצר איזושהי קפיצת מדרגה ליישוב וכן 

  הלאה.

 

 איך ידורג הצורך?      דובר:

 

הצורך ידורג על ידי הוועדה. היישוב יצטרך לתת תשובות לכל    גב' רננה גומא:

הקול הקורא, בסדר? זה הקריטריונים שיופיעו בקול הקורא, היישוב  השאלות האלה, במסגרת 

 יצטרך לתת להם תשובות. 

... סטטוטוריות, היתרים וכן הלאה. ומה שכינינו בעברית  זמינות לביצוע, קרקע פנויה, פינוי

טבלאות צדק, לי קשה נורא עם הביטוי הזה, אבל ההתייחסות היא לתמיכות דומות. זאת  
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בניר עוז הוקם עכשיו גן שעשועים חדש, אין שום סיבה שהוא יהיה בכלל   אומרת, יישוב,

ברשימה. אני אומרת את זה בכוונה על היישוב שלי, אז הכי קל לי. אז בעצם, גם זה צריך להילקח 

בחשבון, ובאופן כללי, אנחנו מנסים לייצר עכשיו מעקב מאוד ברור ומסודר, של כל הגנים וכל  

שמבחינת שוב, איזושהי טבלה של מדרגים. גם זה היה בתוכנית   המתקנים שכבר קיימים, 

 העבודה של השנה הזאת, ועדיין עובדים בזה.  

אני כן רוצה להעיר הערה אחת אחרונה, לפני שאתם מתחילים את הדיון, וזה בנושא של שיפוץ 

יודעים   והקמת מבנים. אנחנו התלבטנו מאוד אם להכניס את זה, או לא להכניס את זה, כי אנחנו 

להרבה מאוד יישובים יש צורך בשיפוץ של מבנה, בעיקר של מבני התכנסות,   –אחד  –שני דברים 

אז הצורך הוא ברור לנו, והוא גם מהווה איזושהי "תחרות"  מועדונים, חדרי אוכל וכן הלאה. 

 מאוד גבוהה בין כל היישובים על הדבר הזה.  

יס, מבחינתו, מבנה שהוא משפץ על חשבונו, מצד שני, אני רוצה שתיקחו בחשבון שמפעל הפ

למועצה, קצת כמו שאנחנו עושים עם גני  –זאת אומרת המבנה הזה עובר הקצאה למפעל הפיס, 

הילדים. הקצאה למועצה. המועצה צריכה להמשיך ולתחזק אותו, וצריכה להיות אחראית  

 לאחזקתו של המבנה הזה פוראבר מור.  

 

 , היישוב.  לא המועצה   מר גדי ירקוני: 

 

המועצה, בק טו בק עם היישוב. זאת אומרת, זה הפוך להיות    גב' רננה גומא:

מבנה שתהיה עליו כל הזמן עין פקוחה, ובקרה של מפעל הפיס. והם, אולי לא כמו כל מיני גורמים 

  –אחרים, הם גם באים לבדוק. אז זה יחייב אותנו. אני לא אומרת את זה לרעה, אני רק אומרת 

ו לב, כשאנחנו מדברים על הדבר הזה. זה גם אמרנו ליישובים שכבר התקשרו להתעניין. זהו,  שימ

 עד כאן ו... רגע, ניר תעשה סדר אתה. 

 

 נועם גל לפני כולם.     מר ניר ים:

 

 , מי משלם...?  28עמוד   : אדוארד קוברסקימר 
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 מה?    גב' רננה גומא:

 

 איזה עמוד?     דובר:

 

 . כל היועצים.  28  : קיאדוארד קוברסמר 

 

 מה מי ישלם? היישוב שרוצה את הפרויקט.     מר גדי ירקוני: 

 

 ? כבר כל הכסף הולך. 170 -ב  : אדוארד קוברסקימר 

 

מה אתה רוצה? מה נעשה? דרך אגב, אתה יכול להחליט שזה יותר    מר גדי ירקוני: 

 . 170-מ

 

 אני מודה. טוב, נועם, בבקשה.    מר ניר ים:

 

... יכול לבקש, ואני  ראשית אני שמח על הרעיון של החלוקה,    ועם גל:מר נ

חושב שהדבר שהוא מפתח, כמעט, לסיפור הזה, זה מה האחוזים שמחליטים לתת, מעבר לכל  

, זו הזדמנות נדירה לפצות אותם על מה שהם לא מקבלים. 7%-אותם אישורים שאמרנו מעבר ל

קילומטר, אם לא הבהרתי את עצמי. חשוב מאוד לדעת אני עובד באחוזים, בסדר? תחשוב שזה 

אלף ₪, של מפעל הפיס, אותו הדבר תבקשו   170-, והבקשה הנוספת, שהקביעה של ה7%-מה ה

 מהם להגדיל על  אותו היגיון, למה אנחנו מבקשים להגדיל לאלה שכן יזכו מעבר ל... 

 

אלף ₪, זו תקרה  701אני אחזור ואגיד שזו הייתה טעות שלי,    גב' רננה גומא:

 שאנחנו הצגנו.  
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 זו הגבלה של המועצה.     מר גדי ירקוני: 

 

 זו הגבלה של המועצה?     מר נועם גל:

 

 זו הגדרה שלנו.     גב' רננה גומא:

 

גם זה אני מבקש, לאור ההזדמנות החד פעמית, או הזדמנות הפז     מר נועם גל:

 . 170-ה קילומטר, ולהגדיל את  7פצות את המעל שנקראת, ל

 

 לא יודע מי הצביע ראשון. ידידיה ואחר כך דודי.     מר ניר ים:

 

, שזה סכום קטן, ושפרויקט עד שהוא יוצא  170-אני חושב, לגבי  ה  מר ידידיה הוכמן: 

כשמגיע  לפועל, במיוחד שיהיה דירוג בין היישובים, זה ייקח כמה שנים עד שמגיעים ליישוב,

לזה, ואין לי שום בעיה לדירוגים, שלא ... ולעוטף, הכול שידורג, זו   ליישוב יהיה לו זמן להתכונן

ברכה וטוב. אבל כשמגיע ליישוב ואין לו יכולת להתכונן לזה, להביא כספים גם ממקומות 

 אחרים, ושהוא יוכל להוליד לעצמו גם פרויקט שהוא משמעותי. 

 

 אז מהו הסכום שאתה חושב?    מר גדי ירקוני: 

 

 . 300/350  כמן: מר ידידיה הו

 

 ? 300   מר גדי ירקוני: 

 

 זה כסף קטן, שהוא בכל...  170כן.   מר ידידיה הוכמן: 

 

 שאלתי מה הסכום, תיכף...    מר גדי ירקוני: 
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 עדיף שיהיה יותר ל...     גב' דנה אדמון: 

 

אמרתי את זה כמה פעמים בכל מיני שיחות שהיו לפני, הנה גם    מר דודי אלון:

ושאלתי אותה. אתם עושים מיפוי, הרי ,של כל מגרשי הספורט במועצה, ביישובים, מיכל פה, 

סלים, שערים, זה משהו שעובדים עליו,   –נכון? לדעת כמה עולה לשפץ מגרש קיים, לא יותר מדי 

, החלוקה, הכסף הגדול, הבנק הגדול, הוא 170-אני יודע. הסכומים, בעצם, שמקציבים פה מעבר ל

מעותי שיכול להספיק להרבה פרויקטים והרבה יישובים. כאילו, יש פה הרבה  לא באמת כזה מש

 מחשבה והכנה וחלוקה, וכסף מאוד מאוד קטן.  

 

 נכון.    גב' רננה גומא:

 

אני הייתי בכלל לוקח את זה למקום אחר, ומנסה לראות כמה     מר דודי אלון:

של הקורונה, בכסף הזה ובעצם   יישובים אפשר לחדש מגרשי ספורט, למשל, עם כל הסיפור הזה

 להנגיש להרבה יותר יישובים הנאות קטנות ודברים חשובים כרגע, שהם מוזנחים. 

 

אבל דודי, יש לי הערה לך רגע, הערה שתחשוב עליה. אנחנו פה    מר גדי ירקוני: 

 , זה2021-צריכים לחשוב לטווח רחוק. אנחנו רוצים להכניס נוהג שיהיה במועצה, זה לא רק ל

אי אפשר לשנות כל  ...מעכשיו עד שמפעל הפיס, נגיד, יסגור את הברז, או ישנה את הזה. אי אפשר

 הזמן קריטריונים. עכשיו, אני חושב,

 

הבנתי את התשובה, פשוט לא קיבלנו את המידע הזה שזה משהו     מר דודי אלון:

 שהוא הולך להיות עתידי, לכן זה היה חסר...  

 

ל זה אתם גם צריכים לחשוב על הסכום, כמה, אמרתי, זה בגל   מר גדי ירקוני: 

יישובים. בגלל זה צריכים  32עכשיו, יש לנו  סדר גודל של מיליון ₪, זו המטרה שלנו לחלק.
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ואני גם אוהב את  300-לחשוב עד מתי רוצים להגיע ליישוב האחרון, עם תקווה. אני מבין את ה

 זה. 

 

ש פרויקט אחר, אז לזכור את זה. זה אומר היא אומרת שאם י  מר ידידיה הוכמן: 

 שפלוס מינוס, יש הרבה כספים שמגיעים...  

 

 מה זה יש הרבה כספים שמגיעים?    מר גדי ירקוני: 

 

 זה אומר שאם קם גן בניר עוז, מכסף...   מר ידידיה הוכמן: 

 

איזה גן, משחקים? חבר'ה, בואו רגע נעשה. שלא נמכור חתול    מר גדי ירקוני: 

 ן לנו. יש כאלה שאוהבים חתולים, אני לא.  שאי

 

 יש לי שלושה, רוצה?     גב' רננה גומא:

 

שלוש, משרד החקלאות יצאו כמה  –אוקיי. היה לפני שנתיים    מר גדי ירקוני: 

פעמים עם גני משחקים, שלושה יישובים שלנו היו מוכנים, אם אני זוכר, והצליחו לקחת את זה,  

 הרבה מבצעים כאלה. אלף ₪. אין  300זה היה 

אנחנו אומרים, פה יש כסף שכנראה שהוא יהיה רב שנתי, ובואו נראה איך מחלקים אותו הכי 

 נכון ליישובים.  

 

אני רוצה להגיד שאני מסכימה עם ידידיה. אני חושבת שכן צריך    גב' רונית בן רומנו: 

שוב, אז כדאי שהסכום לתת סכום יותר גדול, כי אם אנחנו רוצים לעשות פרויקט משמעותי ליי

יהיה קצת יותר גדול. אני חושבת שסופר חשוב להתחשב בטבלאות הצדק, יש הרבה יישובים 

 שבעבר קיבלו, ויש ישובים שלא קיבלו.

יש קושי מסוים בזה שאני רואה עכשיו את התאריך, וזה דבר שאני רואה פעם ראשונה, ואולי  
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, יש הרבה יישובים  30.10-להגיש את זה עד ה אנחנו צריכים לשים לב להבא, אם אנחנו צריכים

שאין להם תוכניות, ולמעשה אולי לא יוכלו להגיש, אפילו שהם יישובים שכן יותר צריכים ואין  

להם, ואולי דווקא אלה היישובים שהכי חלשים וצריכים את זה, ואני כן חושבת שסופר חשוב  

ף ליישובים שבאמת מעבר לשבעה  באמת לתת, כמו שזה בא לידי ביטוי כאן, לתת את התעדו

 קילומטרים, ולא מקבלים את ההנחות הרגילות שאנחנו רואים כאן.  

 

 רוויטל?    מר ניר ים:

 

כן. אני רוצה להתייחס למה שידידיה אמר, ונועם אמרו, על  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

יש להם את  הדיפרנציאציה של הסכומים. דווקא אני חושבת, בניגוד לידידיה, שיישובים ש

היכולת לגייס בעצמם כספים, צריכים אולי לקחת את זה בחשבון, לטובת היישובים שאין להם  

יכולת לגייס תמיכות. שם אולי צריך דווקא שהסכומים יהיו גדולים יותר, ויש יכולת לגייס, 

 ולגמרי תומכת בעניין השבעה קילומטרים פלוס, שצריך שם... 

 

איך מודדים את זה, את יודעת. זה קריטריון קצת  השאלה היא   גב' רננה גומא:

 סובייקטיבי.  

 

 איך נמדוד מעל לשבעה קילומטרים, כמה יקבלו...   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

לא, זה דווקא מאוד ברור. זה קל, אבל איך מודדים יישוב עם    גב' רננה גומא:

 יכולת גיוס עצמית,  

 

 זה משהו שאולי צריך איכשהו לקחת אותו בחשבון.  אני חושבת ש : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 בסדר, חומר למחשבה.     גב' רננה גומא:
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לכל יישוב, נוכל   350וניתן  850אני רק רוצה להעיר, שאם יש   מר רותם בוקסבאום: 

לחלק לשניים וחצי. הסכום פשוט... זה סכום קטן, וצריך לחלק אותו לכמה שיותר יישובים, ולכן  

 הקצבה גדולה. אין ברירה. זו מתמטיקה.  הוא לא יהיה

 

₪ את   10,000-מעלים ביש לי רעיון מהפכני, נגיד שכל שנה    מר גדי ירקוני: 

 התמיכה, ואז נראה מי יוצא ראשון. 

 

 חברים, מישהו עוד רוצה להגיד משהו בעניין הזה?     מר ניר ים:

 

ריים על מבני ציבור, זה  יש לי שאלה קטנה, אפשר? גגות סולא  גב' רונית בן רומנו: 

 משהו שיכול להיכנס? כי לא ראיתי... 

 

 אני לא מכירה את זה כחלק,    גב' רננה גומא:

 

 ... על זה הלוואות.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה הלוואות, זה לא לפרויקט הזה.    גב' רננה גומא:

 

אריים היום, ... על גגות סולאריים כיום. תחשבו טוב על גגות סול   מר גדי ירקוני: 

 על הכדאיות. 

 

רננה, עכשיו אני אגיד לך, אני רוצה רק לומר דבר מאוד אחר    גב' נעמי סלע:

במועצה שיש להם קושי ממשי מבחינה קיומית. אז אני חושבת שכדאי, את   קצת, יש יישובים פה

בין  רננה כמי שאחראית על האגף, פשוט לבוא ולדבר עם הוועדים שמובילים את היישובים, לה

מהם מהם הצרכים ומהם הקשיים שלהם, ולפי זה תוכלי לקבוע או תעשו איזשהו סיעור מוחות  

 יחד עם החברים שלך במחלקה, איך אפשר לבוא ולתת, 



 אזורית אשכולמועצה 
 31.8.2020שני   מיום, מליאהישיבת 

 

 59 
 

 

 חברות, רק חברות.     גב' רננה גומא:

 

חברות, אחלה. איך אפשר באמת לפרגן ליישובים שבאמת קשה     גב' נעמי סלע:

האלה, להקים את הכספים. יש פה יישובים שיודעים לעשות איסוף  להם להביא את הכספים 

כספים בצורה שבאמת מעוררת אהדה, ויש כאלה שקשה להם מאוד מבחינה קיומית, יומיומית.  

קילומטרים, אז צריך לקחת גם בחשבון את הקשיים המאוד  7-אז חוץ מאשר התעדוף של ה

 מיוחדים של כל יישוב. תודה. 

 

 אתם רוצים להגיד משהו בהקשר הזה?    גב' רננה גומא:

 

תראו, אנחנו חשבנו על הסוגיה הזאת. נעמי, אני חייב להגיד שאני    מר גדי ירקוני: 

אלף ₪, אני חושב שהוא   30, מי טוב פה באחוזים? 15%אלף ₪, אז  170חושב שאם מישהו מקבל 

 יהיה צריך להצליח לגייס. 

מיוחדת, להתחשב במיוחד כשהם יגיעו באמת  אבל, לוועדה הזאת תהיה סמכות לתת הנחה 

להבנה של היישוב הזה, הבודד, לא יכול לעמוד בזה. זה כתוב אני חושב, אפילו, לא? זה כתוב, 

 נכון? 

 

 רבקה?    מר ניר ים:

 

הסכום הזה מספיק לחמישה יישובים. יכול  עוד שאלה, לפי ה...  גב' רבקה בן ארי: 

אלף ₪, ויספיק רק  300-ם, הולכים לפי ההצעה של ידידיה ללהיות שצריכה להיות החלטה שעושי

לשלושה או לשניים וחצי. אני חושבת באמת יותר טוב לתת את מה שצריך לאותו יישוב, מאשר  

 להקטין, ובעצם לכל אחד לתת ביס קטן.

 

 זה שלושה יישובים.     מר אלי אהרון: 
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ובים, ואתה מקים שם  שזה יהיה משמעותי. אם זה שלושה ייש   גב' מזל ערוסי:

 מגרש, ואתה מקים שם גן ציבורי, משהו שלא פה קצת ופה קצת ופה קצת, ובסוף שום דבר.  

 

אפשר לקבל החלטה שהשלושה יישובים האלה שיקבלו השנה,    מר אלי אהרון: 

 בשנה הבאה לא יקבלו.  

 

 בוודאי.    גב' מזל ערוסי:

 

 רים סבב, הם לא מקבלים עוד פעם. זה בטבלת הצדק. עד שלא גומ   מר גדי ירקוני: 

 

 הסבב ייקח עשר שנים.     גב' דנה אדמון: 

 

 כן, אבל אני חייב להגיד משהו גם,    מר ניר ים:

 

 אפשר להגיד משהו?    גב' מירב ברקאי: 

 

 מירב, ואחר כך אני אבקש את רשות הדיבור.     מר ניר ים:

 

אלף   270אז לעשות את זה  אולי בשביל רק לסדר את המספרים,  גב' מירב ברקאי: 

 , בסדר?  ₪300 עם עשרה אחוז, ואז זה יוצא 

 

 אם תחליטו ככה או ככה,     מר גדי ירקוני: 

 

 זה שלכם. אני...     גב' רננה גומא:
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, זה יוצא בדיוק שלושה יישובים, וזה יוצא 270ואז זה יוצא   גב' מירב ברקאי: 

   ת יותר משמעותי.שנים מקבלים את הדבר הזה, וזה קצ 10שבערך כל 

 

תראו, מי שחושב שזה פשוט להגיש בקשה לקבל את הכסף,    מר ניר ים:

, טועה, מטעה. זה ויה דלורוזה מאוד רצינית, מאוד רצינית. זאת אומרת, זה להגיש 170/300

בקשות, זה לבקש אישור מקדמי ממפעל הפיס, זה להוכיח אחר כך את כל, מהתב"ע, דרך היתרי  

כל וכל, וגם התחייבות לאורך שנים, לתחזק על חשבון היישוב את הפרויקט, וגם בניה, והכול מ

 זה נבדק, אוקיי? זאת אומרת, שאני חושב...  

 

 תוך חודשיים אתה רוצה שיספיקו את כל...?     מר דני ברזילי: 

 

 יופי.    מר ניר ים:

 

 איך עושים את זה?     מר דני ברזילי: 

 

 –הנתונים. לכן, אני מציע את הדבר הבא  אוקיי, אלה כרגע   מר ניר ים:

, ויכול להיות שאנחנו נהיה  170-להישאר, דווקא להיצמד לקריטריונים האלה, להיצמד ל

מופתעים בסוף אוקטובר, יכול להיות שבסוף אוקטובר יתברר לנו שאין שום פרויקט שעומד  

אלף ₪. יכול  400ל של בקריטריון, יכול להיות שיתברר לנו שיש פרויקט אחד בלבד, בסדר גוד

 מאוד להיות שיהיו משתנים, שיאפשרו לנו לקבל החלטה מושכלת בסוף אוקטובר. 

 

 לא הבנתי...    גב' דנה אדמון: 

 

 אני מסביר.    מר ניר ים:

 

 אבל הכסף יכול להישמר,     מר גדי ירקוני: 
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 אם הכסף יכול להישמר...     מר ניר ים:

 

הפיס,  אין בעיה לשמור את הכסף. אני אגיד לכם  עכשיו במפעל   מר גדי ירקוני: 

נובמבר, שנשחרר את   –למה התאריכים האלה, רגע. התאריך הזה, רצינו לעשות אותו באוקטובר 

הכסף כמה שיותר מהר ליישובים, אחרי הפרויקטים. בכל שנה, רננה פשוט לא הייתה בישיבה  

התארגן, שבמרץ אנחנו כבר רוצים הזאת, במועצה אנחנו החלטנו שתמיד היישובים צריכים ל

 שיהיו יישובים זוכים, ויוכלו להגיש כבר את הזה.  

בכל שנה, בסוף הרבעון הראשון, אנחנו נגמור את התהליך הזה, עם היישובים, ונדע כבר מי זכה  

, אנחנו רוצים לגמור, ואולי בגלל זה גם, מי  2020-הפעם, בגלל שזה התעכב בומי יש לו את הזה. 

סוף, זה יהיו אלה שיותר מוכנים, והאלה שרצינו השנה, אולי יקבלו בשנה הבאה. בסוף,  שיקבל ב

אתם יודעים, אני תמיד אומר שתוכניות זה נכס. יישובים צריכים לקחת בחשבון לעשות תוכניות. 

 לעשות, זה עולה כסף, אבל בסוף...

 

, או אי 21-ל 20-גדי, אז לא הבנתי, אפשר להעביר את הכסף מ  גב' רונית בן רומנו: 

 אפשר? 

 

לא היישוב, המועצה כן. מה הכוונה? אם לא נאכל את כל הכסף,    מר גדי ירקוני: 

 , נסגור השנה, נוכל את חלקו להעביר לשנה הבאה. 850-את כל ה

 

 למה לא כן לתת זמן ליישובים לתכנן?   גב' רונית בן רומנו: 

 

ו חושבים שכדאי לנצל את הכסף  אני אגיד לך למה, בגלל שאנחנ   מר גדי ירקוני: 

ולשחרר ליישובים כסף. אם תבוא פה עכשיו ותגידו לא, אנחנו חושבים שצריכים להתחיל את זה 

 רק משנה הבאה, אז יתחילו את זה משנה הבאה.  
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 יש כבר יישובים שקיבלו, יש לכם את הטבלאות,    גב' רונית בן רומנו: 

 

 אין אף יישוב שקיבל.     מר גדי ירקוני: 

 

לא, שנייה רגע, יש יישובים שהרימו פרויקטים, כן דרך המסגרות   גב' רונית בן רומנו: 

 שלכם, או שאני טועה? הרי היו כספים בעבר.  

 

  לא, לא, אז רגע, זה לא יישובים שקיבלו ממפעל הפיס.   מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי, אבל קיבלו סיוע, עזרה.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 כן, גם עכשיו קיבלו מגרשי סחבק.    : מר גדי ירקוני

 

בסדר, אז אני שואלת את השאלה, אם אנחנו יש לנו כבר, הטבלה   גב' רונית בן רומנו: 

הזאת היא לא מומצאת מהיום, היא כבר קיימת, יש יישובים שכבר נהנו מזה, למה לא לתת טיפה 

 יותר זמן, ולתת את האפשרות ליישובים שלא נהנו מכלום עדיין? 

 

אני אגיד לך למה. בגלל שיש, נגמרת שנה, אנחנו רוצים שגם השנה     מר גדי ירקוני: 

 יקבלו וגם בשנה הבאה יקבלו. 

 

אני רגע אגיד שתנאי התמיכה של מפעל הפיס, כל שנה זה נהיה     גב' רננה גומא:

ות חלק  ספר שלם, יפה בטח גם מכירה אותו, ולפי מיטב זיכרוני, אתה חייב להוכיח ניצול של לפח

מהסכום, אני לא זוכרת כמה, זו ההתמחות של שרון, כדי להמשיך ולגלגל אותו. ולכן... עכשיו, 

, נבע מזה, עכשיו אני תוך כדי 170-רגע אגיד משהו, אני כבר אגיד שהבלבול שלי על האני 

 אלף.  100ההסתכלות, על זה שבגינות ציבוריות יש תקרה של מפעל הפיס של 

נו עובדים, כל השנה, עובדות כל השנה עם היישובים על תוכניות לכל מיני אני אגיד כבר שאנח
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פרויקטים, לכל מיני זה, וזה בדרך כלל באותם עולמות תוכן. זאת אומרת, יישובים שזה חשוב  

להם, ורצו לקדם, מקדמים את זה, גם לא אל מול הקול הקורא הספציפי הזה, וגם אנחנו ניתן 

 עושים את זה גם היום, אבל בטח גם על זה.   תמיכה אישית צולבת, אנחנו

עד הפרט האחרון, כדי שהיא  שרון, עם כל יישוב ויישוב יושבת, ברחל בתך הקטנה, נכון ידידיה? 

 לא תצטרך להגיש עוד פעם. 

 

רננה, יכול להיות שיישובים חזקים כלכלית יותר, מצליחים להכין  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 ה? ויש פה כבר איזו הטעיה?  יותר טוב תוכניות כאל

 

 אני חייבת להגיד שזה לא בהכרח...    גב' רננה גומא:

 

להכין תוכניות   DNA-להכין או לבצע? יש יישובים שאצלם זה ב   מר גדי ירקוני: 

 ולשים אותן במגירה. זה לא קשור לכוח שלהם.  

 

   זה לא תוכניות שעולות? אין השקעה כספית? : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

זה עולה כסף, אבל הם אומרים, תראי, תלוי איזה גודל של     מר גדי ירקוני: 

תוכנית וכמה. כל תוכנית, אני טוען שכל תוכנית, וגם אנחנו דוגלים ככה במועצה, חושבים על 

בואו נעשה תוכנית. זה עולה עשירית או חמישית מהביצוע, ואם במקרה הצלחנו למצוא   –משהו? 

ו משהו, הרווחנו. היום קול קורא יוצא מהרגע להרגע, ואין לנו זמן להכין פתאום קול קורא, א

 תוכניות, אם לא חושבים עליהן מראש. 

 

אני גם אגיד שיש קולות קוראים שהם ייעודיים לנושא של תכנון,     גב' רננה גומא:

לים  בעיקר של החטיבה להתיישבות. ואיפה שאנחנו רואים מקומות שיותר קשה להם, אנחנו יכו

להביא את זה גם משם. הקול הקורא, אגב, אמור גם כן לצאת עוד מעט, ויכול להיות שנוכל 

לעשות את הלינקאג', בגלל זה זה יושב היום בחוליה אחת אצל שרון, ואם נוכל לעשות את 
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חד ערכי, בין   -ההצלבה הזאת, נעשה אותה. אבל אני לא בטוחה, גם אני לא חושבת שיש קשר חד

ית ליכולת תכנון. אני חושבת שהעניין של יכולת תכנון, זה יכולת פשוט להבין שצריך  יכולת כלכל

 תוכניות.

 

 יש קשר...  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

יש יישובים שקשה להם יותר, על זה אנחנו לא נתווכח היום, זה    גב' רננה גומא:

 דיון נוסף שצריכים לקיים פה, ואנחנו עובדים עליו.  

 

 חנניה.    :מר ניר ים

 

ההשפעה שלנו על הקריטריונים והנושאים,  אני לא יודע מה מידת  מר חנניה אווקרט: 

אבל חלק מהנושאים, או רובם, ממש מדברים מעל הראש של חלק גדול מהיישובים. מי שיש לו 

קשיים קיומיים, לא זקוק לסיוע, כרגע, לשבילי אופניים, או חוג לצפרות. ולכן, אני חושב שצריך 

לנסות להוביל את הקריטריונים האלה, לצרכים הרבה יותר קיומיים, קרי למשל, דוגמא אחת,  

חשוב בעיניי הרבה יותר, היום, להכניס ליישובים שאין להם, פינות לפחי אשפה. זה איכות חיים,  

 זה חלק מהחיים שלנו. הרבה לפני שביל הליכה, או... כל הקריטריונים שיש פה, 

 

 דרך אגב, אני חושב ש את זה...    מר גדי ירקוני: 

 

 זה איכות סביבה.      דובר:

 

הנה, זה למשל,  לא, לא, אני חושב שאת זה אפשר אולי, לא בטוח.    מר גדי ירקוני: 

 חנניה, ליישוב, אם יש רעיון בנושא הזה, הוא צריך להתקשר לשרון,  

 

 נכון.    גב' רננה גומא:
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איתו ביחד. והיא תבדוק, והיא תבדוק אם ולבקש ממנה לבדוק    מר גדי ירקוני: 

 יש התכנות לעשות פינות פחי אשפה, אני לא יודע.  

 

היא תבדוק את זה גם מול הקול הקורא הזה, ואולי גם מול קולות    גב' רננה גומא:

קוראים אחרים שהם רלוונטיים. זאת אומרת, אנחנו אומרים את זה כל הזמן להנהגות  

שהו צורך או רעיון, שיבוא. אפילו רק עם הרעיון, כדי לדעת מאיפה  היישובים, מי שיש לו איז

 להתחיל, אנחנו כאן.  

 

 אוקיי, עוד משהו? יש משהו קונקרטי.     מר ניר ים:

 

 הסכומים.    מר גדי ירקוני: 

 

 על הסכום.    גב' רננה גומא:

 

 על הסכום צריכים להחליט.    מר גדי ירקוני: 

 

 ור על הנוהל?  אפשר לחז   גב' דנה אדמון: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 תקום ועדה?    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, הוועדה הייתה כבר. הייתה ועדה מקצועית,     מר גדי ירקוני: 

 

 תקום ועדה. לא, לא, ההצעה היא ש   גב' רננה גומא:
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 חבר'ה, רגע.    מר גדי ירקוני: 

 

 גיעה להתחלה.  היא התחילה מהסוף, אבל היא לא ה   גב' דנה אדמון: 

 

לא, לא, אני אמרתי בהתחלה, שהרעיון, ההצעה היא להקים ועדת     גב' רננה גומא:

בחינה, שתבחן את כל הבקשות, שתסנן אותן, על פי תנאי הסף והקריטריונים שאתם תחליטו  

 עליהם, 

 

 איפה זה כתוב?     גב' דנה אדמון: 

 

 .  26כן, זה כתוב. עמוד    גב' רננה גומא:

 

 לביצוע כן, לביצוע.     ירקוני:  מר גדי

 

 זה מה שאני אומר.     גב' דנה אדמון: 

 

סליחה, חשבתי אם זה יחזור לוועדה. אני מציע, שיש סוגיה, אני    מר גדי ירקוני: 

-ו 170-מבין אחת מהותית, הסכום. כולכם הבעתם את ההתלבטות בין לבין, אני מבין שיש את ה

300 . 

 

 י מה שמירב הציעה. , לפ270   גב' רננה גומא:

 

 תחליט, הצעה.     מר גדי ירקוני: 

 

... זה לא אומר שחייבים את זה, זה עד שלוש מאות... נגיד זה עד     מר דני ברזילי: 
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שלוש מאות, אם תרצה לתת מאה, היא תיתן מאה או מאתיים, אבל האפשרויות, הן יותר  

ה. זה הכול, זה לא אומר שאתם  גדולות, להגמיש את התנאים, כדי לתת לכם יותר חופש החלט

 .  300חייבים לשים 

 

, 300לא דני, אני חושב, ברשותך, אם מחליטים שהרף העליון הוא    מר גדי ירקוני: 

. כי שם אנחנו 200מגיע לך רק  –, והוועדה לא יכולה להגיד לו 300אז היישוב, מותר לו לבקש עד 

 מסבכים את הכול עוד יותר. 

 

 ה יכול להגיד,  את   גב' רננה גומא:

 

, והוא 300, בסדר. אבל אם הוא ביקש 200אם הוא מבקש רק    מר גדי ירקוני: 

 , מפני שהוא יודע שזה הסכום שאמור להיות לו, אז בואו לא נשגע אותו. 300תכנן לפי 

 

אני אביא עוד מאה, זה בסדר?   –אם הוא מבקש מאתיים ואומר    מר דני ברזילי: 

 סליחה שאני מקשה,  

 

 לא, אם הוא יבקש מאתיים, הוא יקבל מאתיים.     גדי ירקוני:  מר

 

הוא יכול להביא  אוקיי, אז שיביא כמה שהוא רוצה אחר כך.    מר דני ברזילי: 

 חמישים אחוז גם, זה מה שאני שואל. 

 

יכול להיות שהתקרה צריכה להיות גם בסכום וגם באחוז     גב' רננה גומא:

 מהפרויקט. 

 

 א יכול לקבל מאתיים, ולהביא עוד מאה.  הו   מר ניר ים:
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 –אני חושב שפשוט, אולי פשוט מדי, למעשה הקריטריון אומר    מר ניר ים:

  –, נגיד 170, זה מה שאומר הקריטריון. עכשיו, ההצעה פה אומר, בואו במקום 170ניתן לבקש עד 

. זה 300מדרגה הבאה, , או ל170-, זאת השאלה. האם להגביל את הרף העליון ל300ניתן לבקש עד 

 נתון להחלטה.  

 

 ואיך...    גב' דנה אדמון: 

 

 והכוונה היא עד, זה לא...     מר ניר ים:

 

עלו שלושה דברים, אחד זה איזה סכום התקרה, אחד זה אחוז     גב' דנה אדמון: 

 15%-המאצ'ינג, זאת אומרת, לתת ליישוב להיות חופשי במאצ'ינג שלו, אם אני רוצה לתת יותר מ

 אם יש לי אפשרות . 

 

 זה אין בעיה.     מר גדי ירקוני: 

 

 אין בעיה.    מר ניר ים:

 

סוג הפרויקט. כי לא כל יישוב נמצא  –בסדר, זה לא רשום. ושלוש    גב' דנה אדמון: 

במקום, בנקודת הזינוק, של להגיע לפארק צפרות, כמו שאמר חנניה. אז כרגע עלו שלושה דברים 

 ביהם. שצריך לקבל החלטה לג

 

 סוג הפרויקט לא קשור.     מר גדי ירקוני: 

 

 אבל אמרו שכן. יש פה בסך הכול ארבעה.     גב' דנה אדמון: 

 

תראו, מי שבסופו של דבר בא ואומר האם פרויקט הוא ראוי או     מר ניר ים:
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 לא, להעניק לו את הסכום הזה, זה מפעל הפיס.  

 

 מפעל הפיס.    גב' רננה גומא:

 

זה לא אנחנו, אנחנו לגמרי לא צד בעניין הזה. ולכן, הבנתי מה    מר ניר ים:

שחנניה אמר, אבל אם זה עומד במבחן מפעל הפיס, אני לא יודע. זאת אומרת, צריך להגיש את  

  הבקשה.

 

 זה לא יעמוד בטוח.     גב' רננה גומא:

 

 זה יעמוד...    דוברת:

 

אני לא מפעל הפיס, אין לי  אני מתאר לעצמי שלא, אבל מכיוון ש   מר ניר ים:

סמכות לדבר בשמם. אז צריך להגיש את זה למפעל הפיס. מפעל הפיס יגידו אם זה עומד 

 לא.  –בקריטריונים, בסדר, יגיד לא 

 )דיבורים מחוץ למיקרופון( 

 

מפעל הפיס זה גוף שיש לו מטרות משל עצמו. אם תרצו, נפיק     גב' רננה גומא:

מסמך שלא יעניין אתכם במיוחד. אבל בתוך אמות המידה המוגדרות   לכם את כל ה... לדעתי זה 

מאוד בבירור, המטרות של הארגון הזה, ואחד הכללים שלפיהם הם עובדים באופן מאוד נחרץ, 

דרך אגב, הרבה יותר מגופים אחרים, זה שהם לא נכנסים לטריטוריות שהן של משרדי ממשלה  

ם, רוצים שהשלט שלהם, אני לא אומרת את זה  או גופים אחרים. רוצים להיות משמעותיי

בציניות, אלא בשיא הרצינות, שהשלט שלהם, המקום שעליו יהיה תלוי השלט, יכבד אותם. ולכן,  

 לצערי, הבקשות מהסוג הזה, כנראה יידחו, וחבל להתאמץ עליהן.

תבואו,   לעומת זאת, יש אולי מקורות אחרים שאפשר לגייס לטובת רעיונות כאלה, ולכן אמרתי,

  תשימו את הרעיונות על השולחן, ובואו נראה איך מקבלים אותם. 
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 ככה,    מר ניר ים:

 

 בלי קשר למפעל הפיס.     גב' רננה גומא:

 

גדי, בקשר להצעה... אני מציע לא להיכנס לזה, כי זו מלכודת, הרי   מר חנניה אווקרט: 

ל, עם מימון עצמי. ואם מישהו מכין  צריכה להיות מגובה בתוכניות ובתב"ע והכו 300-הבקשה ל

, אז הוא לא עושה  170אלף משתתף, והוא מקבל רק  50אלף, ויש לו תקציב של  300תוכנית על 

את זה נכון, ...זה פרויקט. אז זה יכול להיות מלכודת, לכן אני מציע להיזהר עם העניין הזה.  

 ת הכסף.  להגיש בקשה למשהו שאפשר לעמוד בו, שיש סיכוי שאפשר לקבל א

 

 זו הבעיה של מפעל הפיס... זו הבעיה.   : אדוארד קוברסקימר 

 

אדוארד, אוקיי. חברים, ההצבעה היא כזאת, נעשה את זה בצורה     מר ניר ים:

הבאה, למעשה, הדבר היחיד שאנחנו נדרשים להצביע עליו קודם כל, על הסכום. אנחנו נצביע,  

ואיפה שיהיה רוב קולות גדול, לשם זה   300-מי בעד ה, ואחר כך אנחנו נראה 170-נראה מי בעד ה

ילך. זאת תהיה ההצבעה הראשונה. ואחר כך, בכפוף לסכום שיוחלט עליו, אנחנו נאשר את כלל 

 ההצעה.

, ואחר כך, רגע, עוד אל  170-אז מה שאני אומר, עוד פעם, קודם כל ירימו את היד מי שבעד ה

 -. מי בעד ה170זה  10, ירים את היד. והפעם אני סופר ?170. אז מי בעד 300-תרימו, מי שבעד ה

 בבקשה? זה די דומה, אז אני...  300

 

 אני לא הצבעתי, להצביע?     מר גדי ירקוני: 

 

   לא. מירב, בואי תעזרי לי.   מר ניר ים:
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 . 170עוד פעם,   גב' מירב ברקאי: 

 

 אני אגיד לכם את האמת...    גב' דנה אדמון: 

 

 , ספרת עשר? 10ניר, אני ספרתי   אי: גב' מירב ברק

 

 . 10ספרתי    מר ניר ים:

 

 .  10, גבוה גבוה, סליחה. ספרתי 300 -עוד פעם את ה  גב' מירב ברקאי: 

 

 .170-מה, שוויון? אז אני בעד ה   מר גדי ירקוני: 

 )מדברים ביחד(  

 

 .  220? באמצע? סגור 220. יש הסכמה על  220תעשו    מר גדי ירקוני: 

 

 . 220סוכם,    ניר ים:מר 

 

 . 170-לא, מה פתאום. אני הצבעתי ב   גב' דנה אדמון: 

 

 אז אני ואת באותו צד כבר, אז יש עוד?    מר גדי ירקוני: 

 

 .  170-. בכפוף, ל170חבר'ה, סגרנו על    מר ניר ים:

 

ל  אלף ₪ לכ  170, עד לאשר את הסכום לחלוקת כספי מפעל הפיס ברוב קולות: הוחלט החלטה

 יישוב.
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מי בעד לאשר את כל הקריטריונים? בבקשה ירים את היד. תודה     מר ניר ים:

 רבה. מי נגד? נגד, הקריטריונים אושרו.  

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את הקריטריונים לחלוקת כספי מפעל הפיס. החלטה

 

 

 אני בעד שבשנים הבאות הסכום יגדל.    גב' דנה אדמון: 

 

אני אחשוב תוך איזה חצי יום או יום, איך אנחנו בוחרים  מה שכן,   מר ניר ים:

 את שני חברי המליאה, שצריכים להיות ב...  

 

 קול קורא, יש כזה פטנט. אל תתעסק עם זה.     מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי, לא נכנס לזה כרגע. אנחנו עוברים, במעבר חד,    מר ניר ים:

 

 רגע, יצא קול קורא?      דוברת:

 

 כן, לחברי המליאה...     :מר ניר ים

 

 אני רוצה לומר משהו בבקשה.    גב' דנה אדמון: 

 

 כן, דנה?    מר ניר ים:

 

אנחנו הורים לילדים, כולם עולים לבית הספר מחר. אני מאוד    גב' דנה אדמון: 

 אשמח לראות את הילדים שלי לפני שהם הולכים לישון. אם אפשר לקצר, משהו להוריד. 
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אז אוקיי, בואו תראו, אני מקווה שעופר לא יאכל אותי. את    מר ניר ים:

הדו"חות הכספיים של המרכז הקהילתי, אנחנו די חייבים, אנחנו בסד של לוח זמנים מאוד צפוף,  

 אנחנו כן צריכים לאשר. אלא אם נחליט לא לאשר. 

ר העביר  את הנושא של הצגת פרויקט דיה, זה פרויקט שיכול בהחלט להידחות. מקסימום, עופ

 אז מיכל, בואו נשתדל להיות זריזים. איתנו ערב נחמד, אבל אפשר בהחלט לדחות את זה. 

 

 )מיכל( 2020אישור דו"ח כספי מרכז קהילתי לשנת . 14

 

אני מבקש לרשום לפרוטוקול שעקב ניגוד עניינים, אני לא נמצא      מר אמיר פלג:

 בדיון.

 

   מיכל, את מוזמנת לכאן.    מר ניר ים:

 

 קיבלתם את העותק של הדו"חות הכספיים, בעצם מדובר על שנת     :מיכל

2019 . 

 

 איזה עמוד?    גב' דנה אדמון: 

 

. מרכז קהילתי אשכול, זאת עמותה חדשה שהוקמה במועצה  33    מיכל:

, בספטמבר . מהדו"חות, ההשוואות שאתם  2018-האזורית אשכול, את הפעילות עצמה התחלנו ב

, זו שנה מאוד מאוד קצרה, מספטמבר  2018, זו לא שנה שאפשר להסתמך עליה 2018-רואים פה ל

 עד דצמבר. 

היא שנת הפעילות הראשונה של המרכז הקהילתי, שנת פעילות ראשונה, שנה כמו הקמה   2019

של כל ארגון, היא שנה לא פשוטה, היו לנו גם מורכבויות עם הנהלת החשבונות בשנה הזו, לצערי 

מהותיות, וגם מסיבות אישיות החלפנו, מאז הקמתנו, פעמיים את הנהלת החשבונות.  מסיבות גם 
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 יש לנו היום משרד מלווה של כל התהליך, ועושה עבודה טובה.

אלף ₪, את שנת הפעילות הראשונה. אני   154אפשר לראות שאנחנו סיימנו, בעצם, בגירעון של 

עין? או ש... אם יש שאלות ספציפיות על,  אמורה להציג עוד כל מיני סוגיות שכאילו בולטות ל

מיליון נכנסו, בעצם, מהשתתפות,  5מיליון ₪ הכנסות,  15-אפשר לראות שמתוך ההכנסות, כ

הכנסות ממשתתפים, הסכומים האחרים מה שרואים כתשעה מיליון שבע מאות אלף מהרשות  

מהכספים פה,   המקומית, מדובר מהרשות המקומית ובאמצעות הרשות המקומית, הרבה מאוד

 הרשות המקומית. יחסית למרכזים קהילתיים במקומות אחרים, שליש, הם כספים של 

 

 מהו אחוז הגבייה שהם מהחוגים?   מר גדי ירקוני: 

 

 ,  99.99אחוזי הגבייה הם     מיכל:

 

 זה משהו ש...    מר גדי ירקוני: 

 

לגמרי. מכל הפעילויות. גם תרבות, גם חוגים, מכל התושבים,     מיכל:

עדיין בתהליכי  20,000, אני יכולה להגיד, מתוך חמישה מיליון גבייה, 0.004%באמת, יש לנו 

גבייה. אנחנו... סך הכול באמת יש לנו, אני חושבת שזה לא זר לאף אחד, באמת מוסר תשלומים 

 נהדר. 

דבר, האגף לשירותים חברתיים באמת מסייע להרבה משפחות שבקושי, וגם אנחנו, בסופו של 

כולנו מכירים אחד את השני, ועושים את המיטב לסייע. יחסית אחוז מאוד כולנו חיים ביחד, 

 מאוד יפה, של הכנסות ממשתתפים. 

 

 איך מתייחסים לחודשים שלא הייתה פעילות?     גב' מזל ערוסי:

 

זה לא רלוונטי לדו"חות הכספיים האלה, כי זה  –בקורונה? א'     מיכל:

ר למה שאת אומרת, כל פעילות, בגין כל פעילות שלא התקיימה בעקבות . אבל בהקש2019
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 הקורונה, היה  זיכוי יחסי לפעילות. השנה, זו הייתה הנחיה של המועצה.  

 

 זיכוי כספי? או שדחיתם לתשלום?    גב' מזל ערוסי:

 

 לא, החזר. הצענו גם שירותים במקום, אבל גם החזר.     מיכל:

 

 ר עברו לחל"ת? או מה? הוצאות השכ    דובר:

 

 זה לא רלוונטי לפה.      מיכל:

 

 זה רלוונטי, כן.      דובר:

 

 , 2019לא,     מיכל:

 

 היה גם חל"ת וגם לא.     מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר? טוב, אז אם יש שאלות, אני אשמח לענות. כן?     מיכל:

 

 החברה למתנסים לא הייתה אמורה...?    מר יובל בר:

 

 החברה למתנסים נותנת את המשכורת של מיכל.     קוני: מר גדי יר

 

וגם כמה תוכניות, יש תוכניות מסוימות שנתמכות, אפשר לראות     מיכל:

 פה, אבל... 

 

 אלף ₪.  70   מר גדי ירקוני: 
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 בסדר?     מיכל:

 

כן, זה מה שהם נותנים בתוכניות, כמעט חצי מיליון ₪, זה     מר גדי ירקוני: 

 ההעסקה. 

 

את השכר שלי, אני לא מקבלת דרך פה, אני מקבלת תלוש     כל:מי

משכורת, לא של העמותה, אלא של החברה למתנסים. אני העובדת היחידה בעמותה, שמועסקת  

 על ידי החברה למתנסים.  

 

 ממה נובע הגירעון?     גב' דנה אדמון: 

 

 וכל השאר?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 מה זה?     מיכל:

 

 כל השאר?  : דג'אווי בן יעקברוויטל 

 

  שלנו.   מר גדי ירקוני: 

 

שלנו. הגירעון נובע גם מאתגרים של הפעלה של שנה ראשונה.     מיכל:

בנוסף, יש פה הרבה מאוד כספים של הפרשות לימי חופשה, פדיון, דברים כאלה, שנדרש תכנון 

 להגיע באמת למצב מאוזן.    שונה, להתייחס לתקציב, כדי 2020-אחר, שאנחנו נערכים, באמת, ב

 

 איך את מתגברת, באמת, על סכום כזה של גירעון?     גב' מזל ערוסי:
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, למרות כל האתגרים, ההתנהלות  2020אנחנו כבר רואים שבשנת     מיכל:

, התוצאות 2020-התקציבית היא אחרת. אנחנו מאמינים שנגיע במצב הרבה יותר טוב ל

   הכספיות. כן?

 

 עוד שאלות?   : מר גדי ירקוני

 

אני לא יודעת אם זה מתאים לעכשיו, אבל אני חושבת שאחרי    גב' רבקה בן ארי: 

שנתיים עבודה כמעט, אני חושבת שמגיע למליאה איזשהו דיווח, מה עשו, איזה חוגים, במה  -שנה

ו עמדו, במה לא עמדו, מה תכננו ולא תכננו, ולא הצליח, או הצליח מאוד וכו'. אני חושבת שאנחנ

 צריכים את ה...  

 

 מיכל תבוא באחת המליאות הקרובות,    מר גדי ירקוני: 

 

 רגע, לא סיימתי.    גב' רבקה בן ארי: 

 

 תאמין לי שהיא יודעת לענות, תן לנו לשמוע אותה.     גב' מזל ערוסי:

 

 אותה? בסדר. אני לא בטוח שהיא יודעת.     מר גדי ירקוני: 

 

, תאמין לי, היא מדברת בשבילך בכל כך הרבה לא, היא יודעת   גב' מזל ערוסי:

 מקומות. 

 

 אבל רק באנגלית.     מר גדי ירקוני: 

 

 גם עכשיו היא יכולה באנגלית, אין בעיה.     גב' מזל ערוסי:
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 יאללה, באנגלית, מיכל.     גב' דנה אדמון: 

 

ה, הערה עוד נוספת שאני מציעה לבדוק, אני מניחה שעושים את ז  גב' רבקה בן ארי: 

אבל כנראה שזה לא מספיק, נושא התחבורה, שהוא מאוד מאוד בעייתי, ליישובים מרוחקים,  

ליישובים קרובים, למושבים, לא משנה לאן. ילד מחכה הרבה זמן לתחבורה שלו. אבל זה נושא 

כאוב מזה שנים רבות, ואני חושבת שצריכים לתת על זה את הדעת, ולראות מה עושים לקראת 

 הבאה.   שנת הלימודים

 

דיברתי על זה גם באחת  ואני אעלה נושא נוסף שדורש בדיקה,    גב' מזל ערוסי:

המליאות הקודמות, כמעט הראשונות, זה הנושא של הצהרונים. הצהרונים... ואני אישית  

ביקרתי בצהרונים, והייתי גם כסבתא וגם כלא, והיו שם הרבה מאוד בעיות. איפה אתם עושים 

 נושא הזה? לשמוע, ל...  שיתוף של הציבור ב

 

 אז אני אתייחס.      מיכל:

 

לא לבקר, אלא לשמוע באמת מהם הקשיים. בכל זאת, זאת     גב' מזל ערוסי:

 הייתה השנה הראשונה, ואיך זה התנהל השנה. אז גם זה, אם את מכינה לנו דו"ח, אז שזה ייכלל.  

 

שאני הצגתי כן  רק אומר לגבי מה שאת... רבקה,בסדר גמור. אני     מיכל:

להנהלה את הפעילות וסיכום עד כה, לבקשתו של אלי אהרון שאני אציג, אני אשמח כמובן להציג 

 גם למליאה את ה... איך אפשר לסכם את תחילת הדרך של המרכז הקהילתי. 

כמו בכל תחום, אנחנו כל הזמן מסתכלים, לומדים, משתפרים, אני אשמח גם לדבר על זה יותר  

 אנחנו נתכנס לנושא הזה. באריכות, כש

 

 כמות הנרשמים הייתה כפולה, לדעתי, בדו"ח.     מר דודי אלון:
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 מה?     מיכל:

 

 כמות הנרשמים, של הילדים...    מר דודי אלון:

 

 עלינו משמעותית בכמות המשתתפים בפעילויות.      מיכל:

 

 זה המקום להגיד באמת, תודה רבה.    מר דודי אלון:

 

באמת המקום לשבח את מחלקת התרבות של החברה   זה    דוברת:

 למתנ"סים, 

 

 של המועצה.     מיכל:

 

של המועצה, תחת החברה למתנסים. השנה בכלל, בפרט קורונה,      דוברת:

 שאפו גדול.  ואם אנחנו נחדד את הספארי, שהיה מדהים, וכל, הדרייב אין בכלל.

 

 תודה. תודה רבה.      מיכל:

 

 והדיווח, השיווק. ממש, השיווק היה,    גב' מזל ערוסי:

 

אני מציע שאת המחמאות תשאירו לאחרי הדיווח של עוד    מר גדי ירקוני: 

 שבועיים, במליאות הבאות...

 )מדברים ביחד(  

 

לא, אני מדברת אבל על הצהרונים באמת, אפשר... אני גם חושבת     גב' מזל ערוסי:

 שהשנה ההרשמה לצהרונים, 
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 נמוכה.    : מר גדי ירקוני

 

 אולי לחוגים הולכת ועולה, אבל לצהרונים לא.     גב' מזל ערוסי:

 

שמעי, זאת הייתה שנה ראשונה של הפעלת צהרונים. אנחנו עשינו     מיכל:

את השינויים המתבקשים לשנה, ומקווים להראות תוצאות. אבל ככה זה בשנת פעילות ראשונה,  

 זה חלק מהעניין.  

 

 קורה עם הפסד, או אם יהיה רווח?  מה    מר יובל בר:

 

הרווח הולך בחזרה לתושבים, מרכז קהילתי זו עמותה ללא      מיכל:

 מטרות רווח. כל רווח שיש, הולך בחזרה.  

 

 וההפסד?    מר יובל בר:

 

 והגירעון?    גב' דנה אדמון: 

 

והגירעון, אנחנו מעבירים אותו לשנה הבאה, ומתמודדים איתו.      מיכל:

זו התנהלות סבירה. יבת להגיד שלשנת פעילות ראשונה, ממה שאני הבנתי מרואה החשבון, אני חי

 אנחנו מקווים, כמובן, להשתפר. 

 

 יישר כוח.    גב' דנה אדמון: 

 

אני רוצה להגיד כמה מילים על ה... צריכים לזכור שהמרכז     מר גדי ירקוני: 

ל להסעות, לפעילויות שלו והדברים הקהילתי הוא זרוע של המועצה. כל התקציבים שהוא מקב
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 האלה, חוץ ממה שהוא מגייס, הם מהמועצה. 

אנחנו דורשים שהם יגדילו את הפעילות, אנחנו את כל המתקנים שלהם, סך הכול הבהרנו שהם  

מחזיקים אותם עבור המועצה, אבל המועצה צריכה לשלם את הכול. אז לפעמים, אנחנו גם 

לה, שהמועצה לא העבירה מספיק תקציב למרכז הקהילתי.  רואים פה את ההפסד מהדברים הא

המטרה הגדולה שלנו, שבייחוד הצהרונים שם, אנחנו רואים שלא הצלחנו אני אומר עוד פעם, 

מספיק לגדול? המטרה שלנו היא שיישארו מאות ילדים במקום הזה, מאות ילדים. לא סתם  

יון של חדר האוכל, שאנחנו יודעים  אנחנו משקיעים וגם חושבים שיבואו הנה, להביא את הרע

, לתת להורים לעבוד, וזה מתחבר 16:00-17:00שזה חלק מהחינוך הבלתי פורמאלי, להישאר עד 

 ישר לחינוך הפורמאלי. אבל בהחלט רואים את המקפצה של התהליך הזה. 

ר  גם כל המתקנים החדשים, זה שאנחנו בונים עוד מתקנים, זה ברור שבשוטף זה עולה לנו יות 

כסף. בנינו אולם ספורט, צריך לתחזק אותו, לנקות אותו ולדאוג לו. זה עוד חשמל, זה עוד הכול, 

כל מבנה כזה. ואני חושב שההצלחה שלנו תמדד בכמה המקומות האלה פעילים אחרי הלימודים,  

ופחות בכמה שהם עולים וצריך לדאוג לתקציבים. אבל שיהיו פעילים, זאת המטרה שם. מיכל,  

 רבה.  תודה

 

 תודה.     מיכל:

 

 ובאמת תעשי הצגה, תציגי את המתנ"ס פה בישיבה...    מר גדי ירקוני: 

 

 מרכז קהילתי.      מיכל:

 

 מרכז קהילתי, סליחה. חבר'ה, שנת לימודים מוצלחת,    מר גדי ירקוני: 

 

רגע, רגע, רגע, אל תשחרר אותם, רגע דקה, עוד שנייה. בבקשה,    מר ניר ים:

דקה, תנו לי שנייה, כי יש פה עוד משהו שהייתי מאוד  חייבים להצביע.  –י דקות. אחד עוד שת

 רוצה לבקש מהמליאה. 
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קודם כל, בבקשה, בואו נאשר את המאזן בשביל המרכז הקהילתי, ואחר כך תנו לי דקה להסביר  

ו  חוזים, כי זה דברים שעומדים, וצריך לקבל החלטה עכשיו, נכנסים לביצוע, אעל הגדלת 

, מי  2019שעוצרים. אז קודם כל, אני מעלה להצבעה את אישור מאזן המרכז הקהילתי לשנת 

 בעד? תודה. מי נגד? אין מתנגדים, המאזן אושר. 

 

 .2020 קהילתי לשנתהמרכז של הכספי  הדו"ח ה: הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 

 מרש אדריכלים –הגדלת חוזה קבלן . 12

 

.  29ם, רק שנייה אחת, סליחה שזה בחפוז, בעמוד עכשיו ברשותכ   מר ניר ים:

יש לנו בקשה להגדלת חוזה קבלן. אני אסביר בחצי מילה. אנחנו תכננו מיקום של חדר   29בעמוד 

בדעה, נקרא לזה, יחד עם הציבור, החלטנו על מיקום עדיף, יותר אוכל בקמפוס היסודי. אנחנו 

אנחנו מבקשים להגדיל את החוזה עם   טוב, שיותר מתחברים אליו. ולצורך העניין הזה,

אלף ₪, כדי שיתכנן את המיקום החדש. האם למישהו יש   87המתכננים, להוסיף לחוזה עוד 

 משהו להגיד על זה? כן דנה? 

 

אני אומרת, אולי הבנתי את זה לא נכון, אבל אני חושבת שלהבא,     גב' דנה אדמון: 

א אותה בזמן ההחלטה שקיבלנו שאנחנו  אם יש משמעות תקציבית לשינוי כזה, צריך להבי

הולכים למצוא חלופה. יכול להיות שאם היינו יודעים שיש לזה משמעות כספית, היינו מחליטים  

 אחרת. 

 

כן, זה יתכן שזה נכון. בסוף צריך לזכור שזה... לא שאנחנו     מר ניר ים:

וד מינורי בתוך פרויקט,  מזלזלים, חס וחלילה, בכסף, אבל בסוף זה הכסף הקטן. זה השינוי המא

 בפרויקט הזה,  

 

 זה עשרה אחוזים.     גב' דנה אדמון: 
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כן, אבל רק על הקטע של התכנון, לא על הקטע של הביצוע, שם    מר ניר ים:

הכסף הגדול. צריך להשתדל. האם אנחנו מאשרים את הגדלת הסכום הזה? בבקשה תרימו את 

 מתנגדים, תודה.  היד, מי שבעד, תודה. אם יש מתנגדים? אין

 

 ₪ .  87,000-מרש אדריכלים ב –: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת חוזה קבלן החלטה

 

 אופק נ.ר –הגדלת חוזה קבלן . 13

 

קבלן, קיים  –, משמעותו ככה 30הסכום השני, שנמצא בעמוד    מר ניר ים:

ת זה בהיקף  שלמעשה סיים עכשיו להקים תחנת שאיבה באזור התעשייה אבשלום. הוא עשה א

 ₪. הקבלן נמצא בשטח. 1,700,000של פרויקט של כמעט 

אלף ₪, שקיימים בו כספים, שעדיין לא נוצלו. ומהצד השלישי, יש  130קיים תב"ר, שהמספר שלו 

מצב די בעייתי, מבחינת הצנרת של המים והספיקות שאפשר להעביר לחלקות השונות, באזור 

הרעיון הוא להמשיך ולנצל את הכספים שנמצאים ית. התעשייה הזה, וזאת מגבלה מאוד רצינ

בתב"ר, אגב כולם, כספי משרד הכלכלה, לא כספי המועצה, ולתת לו להמשיך פרויקט, בסדר  

אלף ₪, ולהתקין שם מערכת מים מתאימה לאכלוס, אוקיי? אז זה בסך הכול  800גודל של 

 לה, בבקשה.  הרעיון. אם מישהו לא הבין, אני אסביר. אם מישהו יש לו שא

 

זו לא שעה להעלות לדיון נושא כזה, כי זה באמת צריך להבין     גב' מזל ערוסי:

וצריך לראות את הדברים האלה. אני לא חושבת שאני מסוגלת עכשיו להצביע, מה גם שעוד  

חברים עזבו, ואנחנו גם דיברנו על העניין הזה. זה כספים, ריבונו של עולם. זה כסף. מה אתה  

י לא הבנתי, ותאמין לי, אין לי בעיות הבנה. אבל זה קשה, תראה, אנחנו כבר עשרים מצפה? אנ

. רבותיי, עם כל הרצון הטוב להיות עם היגיון מזוקק, לא יכולה בשעה כזאת.  18:00לתשע, משעה 

ואני כבר הערתי את זה לא פעם. וחבל, כי מה יקרה? אני אלך, ועוד אחד ילך, נישאר קומץ קטן, 

אלף ₪ וקבלן חדש, או לא קבלן חדש. באמת, ניר, תכבד גם אותנו, את הזמן   800-. וודברים..
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שלנו ואת היכולת, לא את הזמן, את היכולת לחשוב ולהבין את מה שאתה מביא. אני לא יכולה 

 עכשיו. ואם אתם כן, אז תהיו לי בריאים, תצביעו אתם. 

 

 של מי הכסף?     דובר:

 

ד הכלכלה. התב"ר פתוח ומוכן לקלוט את הביצוע,  הכסף של משר   מר ניר ים:

הקבלן בשטח ובעוד כמה ימים יעזוב את השטח, ובעיית ספיקות המים קיימת ומכבידה על  

 האפשרות לשווק את המגרשים. אלה הנתונים.  

 

 זה הסיפור ש...?      דובר:

 

 שעופר, עופר אמר.     מר גדי ירקוני: 

 

 רנונה, כי בעצם לא נותנים... זה הסיפור שלא לוקחים א    דובר:

 

 כן. אני מציע שתתנו לנו אישור מיוחד, הפעם, בשעה כזאת.    מר גדי ירקוני: 

 

 זהו, אני גם מתנצל, מזל, באמת. אבל לפעמים...     מר ניר ים:

 

 תצביעו אתם.    גב' מזל ערוסי:

 

 היה דיון בהנהלה?      דובר:

 

דברים כאלה. על הגדלת חוזה קבלן?  לא, אין דיון בהנהלה על    מר ניר ים:

בכסף שהוא לא שלנו? היה דיון כללי על הבאת הגדלות חוזה, זה היה, זה גם עלה כסעיף 

 מההנהלה למליאה.  
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, זה בגלל שבעצם גיליתם  50%בעצם התוספת הזאת של כמעט     דוברת:

 בשטח משהו שלא ידעתם בתכנון? 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 ם וראיתם שמצב הצנרת הוא לא כמו שחשבתם. חפרת    דוברת:

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 זה לא נראה לכם מספיק נתונים בשביל להביא?      דוברת:

 

 לנו כן.     מר גדי ירקוני: 

 

... נתן את הכסף אחרי שהוא גילה שזאת בעיה? הוא הגדיל את      דובר:

 זה? או שמראש נתן את הסכום הזה לכל העבודות?  

 

לא יודע להגיד לך, אבל כנראה אין מה לעשות עם הכסף של משרד    ירקוני:  מר גדי

 התמ"ת במקום אחר. חבר'ה, אני מבקש לקדם...  

 

 אני, אוקיי, אני מבקש להצביע על התב"ר הזה, מי בעד?    מר ניר ים:

 

אני מבקשת לציין שלא הצבעתי, ויש עוד כמה. ... השעה מאוד    גב' מזל ערוסי:

 ואי אפשר היה להביא, מאוחרת, 

 

 נכון,    מר ניר ים:
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 למעט ... שהבינה, כל הכבוד.    גב' מזל ערוסי:

 

את צודקת מצד אחד, מצד שני, אנחנו סיכמנו שהשעה לסיום    מר ניר ים:

 . סיכמנו. 21:00מליאה, היא 

 

 עם מי סיכמת את זה? שמונה וחצי אמרנו.     גב' מזל ערוסי:

 

נס לויכוח, חבל על הזמן. מי בעד לאשר את הגדלת הסכום  לא נכ   מר ניר ים:

לקבלן? ירים את היד. תודה רבה, מי נגד? אין מתנגדים. תודה לכם, לילה טוב ושנת לימודים  

 מוצלחת.

 

 חבר'ה, תודה רבה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אופק נ.ר. מכספי משרד הכלכלה. –: הוחלט פה אחד לאשר הגדלת חוזה קבלן  החלטה

 

 

__________________ 
 גדי ירקוני

 המועצהיו"ר 

__________________ 
 ניר ים

 המועצה מנכ"ל
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