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.  13בואו נתחיל, כמו שאתם רואים הדף עם סדר היום עמוס, עד סעיף    מר גדי ירקוני: 

 ... נעמי, מה העניינים? אז אני מציע

 

 יהיה טוב.    גב' נעמי סלע:

 

 נעמי ביקשה משהו? לפניי?    מר גדי ירקוני: 

 

 לפני המידע, כן.     מר ניר ים:

 

כים הבאים. נעמי, תני לנו כמה מילים למיקרופון, לפני  ערב טוב, ברו   מר ניר ים:

 שאנחנו מתחילים את ישיבת המליאה. 

 

ערב טוב לכולם. אני ביקשתי מניר להגיד כמה מילים היום, זה כבר     גב' נעמי סלע:

משהו שיושב לי בראש הרבה זמן, וידעתי שהגיע הזמן, הדברים צריכים... קצת קשה לי כל מה  

חרון, ומיום ליום דברים נעשים יותר ויותר ויותר בעייתיים. בעייתיים לנו כחברה,  שקורה בזמן הא

גם כשאנחנו אמורים לייצג משהו, וגם שאנחנו אמורים להעביר את האג'נדה שלנו בתוך  לנו כגוף 

 הקהילה.

אני רוצה לספר לכם שאתמול היה פורום מושבים, להגיד עד כמה הוא קיים, לא קיים, התקיים, לא  

תקיים, נשאלו גם שאלות במליאה מה קורה עם זה, חשבתי שזה לא נכון לדבר מצומצם, ואני, ממה ה

שאני צפיתי, יש קרע וכאוס מטורף במושבים. כל התהליך הזה, כל ההתנהלות הזאת, יצרה הר געש 

שהוא כבר מתפוצץ, הוא כבר לא על הסף, הוא כבר התפוצץ. הפורום בעצמו, כל כך כועס, ומתנהג  

הקולות שנאמרים שם זה בצורה חד משמעית לא צריך בכלל סגן, אני לא יודעת אם אתה, דני, מודע  ו

לזה, אבל הפורום לא רוצה סגן, הפורום החליט שזה מיותר לחלוטין, אין צורך, וכל התהליך הזה,  

 הוא תהליך מאוד לא, נקרא לו מתאים, 
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 ת מה שאת אומרת? סליחה, הפורום שלח אותך להגיד א   גב' מזל ערוסי:

 

 לא, אני אומרת,     גב' נעמי סלע:

 

 אז אל תגידי הפורום,     גב' מזל ערוסי:

 

 לא, הפורום כן רוצה...?     גב' נעמי סלע:

 

 הפורום כן שלח אותך?     גב' מזל ערוסי:

 

 הפורום כן רוצה...    גב' נעמי סלע:

 

 כי אני לא, אל תדברי בשם הפורום.    גב' מזל ערוסי:

 

 אני, עוד פעם, מזל,    גב' נעמי סלע:

 

 דברי בשם עצמך!     גב' מזל ערוסי:

 

 אני מדברת בשם עצמי, אני אומרת שאני ישבתי,     גב' נעמי סלע:

 

 'הפורום החליט', 'הפורום עשה',  –לא, לא, את מדברת    גב' מזל ערוסי:

 

 לפורום,  הפורום אמר, האנשים בפורום אמרו, שאין תרומה   גב' נעמי סלע:
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 שקר.   מר אלי שמעיה: 

 

 כל חמישה המועמדים הם של הפורום,    גב' מזל ערוסי:

 

 אין שום בעיה, אני שמחה...    גב' נעמי סלע:

 

 אז אל תגידי דברים שלא נאמרו, סליחה.     גב' מזל ערוסי:

 

 זה דברים שנאמרו, זה דברים שנאמרו,    גב' נעמי סלע:

 

 א רק צפית, את היית שותפה מלאה למה שנאמר שם. את ל   גב' מזל ערוסי:

 

 ...    גב' נעמי סלע:

 

לא הייתה בחירה, אבל כן היו החלטות אחרות, את היית שותפה    גב' מזל ערוסי:

 מלאה. 

 

 אוקיי, אני אדבר על עניין הסגן, אני מדברת על עניין הסגן.    גב' נעמי סלע:

 

 רת? על עניין השומר בחצר?  ומה חשבת שאני מדב   גב' מזל ערוסי:

 

 הפורום אמר בפה מלא, שאין צורך בסגן.     גב' נעמי סלע:
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 שקר!   מר אלי שמעיה: 

 

 אחר כך הפורום... מה?    גב' נעמי סלע:

 

 זה שקר מוחלט.    מר אלי שמעיה: 

 

 שקר מוחלט?    גב' נעמי סלע:

 

 כן. מה שהפורום החליט...   מר אלי שמעיה: 

 

 אתם לגמרי איבדתם את זה.    גב' נעמי סלע:

 

 הפורום החליט דבר אחד... )מחוץ למיקרופון(    מר אלי שמעיה: 

 

 אוקיי, הפורום רוצה...    גב' נעמי סלע:

 

 לא ניתן לתמלל(   –)מדברים ביחד מחוץ למיקרופון 

 

 אתה לא נותן לי לדבר, אתה לא נותן לי לדבר.    גב' נעמי סלע:

 

 ור רגע, לא יהיה פה דיון על הפורום, אני מבקש. בואו נעצ   מר גדי ירקוני: 

 

יש חמישה מועמדים, ביקשנו על החמישה האלה, לנסות לצמצם   מר אלי שמעיה: 

להגיע מחמש, ארבע, שלוש, שניים, אחד, כל מי שירצה מהם לגשת... יבוא לישיבה של  ביניהם...
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 לבחירות, נקודה.  הפורום, יביע את דעתו, והפורום יחליט מי מהחמישה האלה ייגש

 

הרצון של הפורום היה זה, שהוא יחליט מי יהיה, והשאר יצטרכו    גב' נעמי סלע:

 להציג את מועמדותם.  

 

 לא יחליט, ימליץ.     גב' מזל ערוסי:

 

 ימליץ.    גב' נעמי סלע:

 

 ימליץ!    גב' מזל ערוסי:

 

 ימליץ, אוקיי.     גב' נעמי סלע:

 

 נו לא מחליטים שום דבר. הרי אנח   גב' מזל ערוסי:

 

בסדר, הפורום יחליט על מועמד, והאחרים יסירו את מועמדותם.    גב' נעמי סלע:

 בסדר, סמנטיקה. שורה תחתונה, מה שאני רוצה להגיד זה שכל הבחירה הזאת של כן סגן, לא סגן 

ואנחנו  הביאה בדיוק למצב הזה, שאנחנו לא יכולים אפילו לדבר, כי הרי הם כל כך טעונים, 

מרגישים, אנחנו כולנו... בתוך הדבר הזה, כולנו בסיר לחץ, כולם מחכים לגפרור הזה שיצית את 

 הלהבה. 

תביא אותו אתמול.  –אז אני אומרת... גדי, שורה תחתונה, אם החלטתם, הנהלה, שצריך סגן 

היום. כל הזמן  אתמול. אם לא צריך סגן, לא צריך סגן. אם צריך סגן ואתם רוצים סגן, תביאו אותו

הזה שמתמסמס, רק גורם לדברים האלה, שכבר אנשים במושבים לא יכולים לדבר אחד עם השני,  

שאנשים במושבים רק מצייצים על הנושא, כבר יש דעות לכאן ולכאן ומשסים פה חצי מהאנשים, זה  
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 מגיע לרמות נמוכות מאוד. 

ה, זה מוביל לתהליך מכוער, זה מוביל בסך הכול, היה רצון לבוא ולתת מעצמנו לטובת העניין הז

לתהליך שאי אפשר להמשיך ככה יותר. אתם רוצים סגן? די מספיק, מיצינו את הזמן. הזמן כאן מעל  

 כולם. כל המועמדים כאן מרגישים על חבל תלייה, אי אפשר לעמוד ככה.  

ל מי שהיה אתם רוצים? תמליצו, כמו שאמרנו, יש לכם רצון להביא מישהו? בבקשה, כולם, כ

, אף אחד לא אמר לו לא. אבל נוצר הכעס, חלק  XYZבמועצה, היה יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה 

 אומרים יש פורום, חלק אומרים אין פורום,  

 

 נעמי, נעמי,    מר ניר ים:

 

 נעמי, די. את חוזרת.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה דברים שצריכים להיאמר.    גב' נעמי סלע:

 

 בסדר, הם נאמרו.    מר ניר ים:

 

 אלו דברים שצריכים להיאמר, ודברים שצריכים לחדד.    גב' נעמי סלע:

 

 הם נאמרו.    מר ניר ים:

 

אין פה כבוד הדדי בין אנשים, אנשים הופכים להיות קורבנות של    גב' נעמי סלע:

 המערכת. צריך לעשות לזה סוף. תודה רבה.  

 

ני אתן מידע, אבל אני קודם כן אגיב, לא התכוונתי טוב, אני אתחיל, א   מר גדי ירקוני: 



 אזורית אשכולמועצה 
 19.10.2020, שני מיום, יאהמלישיבת 

 

 11 
 

לדבר על זה בכלל, על הנושא הזה, כמו שאני התחייבתי, עד הישיבה הבאה אני אבחר את הסגן. יהיה 

 סגן במועצה אזורית אשכול. אני חושב שזה חשוב. 

. אני חושב  אם הייתי היום כבר יודע מיהו הסגן, אז הייתי גומר את התהליך, לא גמרתי את התהליך

שחלק מהדברים, אולי, נראו שעשיתי טעויות. אני, דווקא נעמי, אני פונה אלייך, מפני שאת עמדת  

פה, לא בגלל ש... ניסיתי בחלק מהדרכים שחשבתי שהן נכונות, להוריד דווקא את הלהבות. ניסיתי  

 לעשות פגישות כאלה ואחרות. 

 

 ממש לא קרה.    גב' נעמי סלע:

 

רגע, רגע, יכול להיות, שלצערי, זה לא הוריד את הלהבות, אלא לקחו    : מר גדי ירקוני

אני אביא  –את היוזמה שלי לכיוונים לא נכונים, בסופו של דבר, כמו שאמרתי, אני חוזר ואומר 

המלצה לפה, לבחירה לישיבה הבאה, אני קודם אדבר עם המועמדים, שזה מן הנהוג, אני חושב שהם 

יצליחו לשמור על זה בסוד, מיהו המועמד, שלא נעשה גם לפני זה, עוד כל מיני   ידעו לפני זה, אם הם 

 רעשים לא טובים. אבל לפני הישיבה הבאה, אני אגמור את התהליך. 

אין לי בינתיים מישהו   אין לי בינתיים, ומי ששואל אני אומר, יכולים כן להאמין, או לא להאמין,

 שהחלטתי שהוא יהיה הסגן. 

 

 אתה אומר שיש מועמד שאתה מקדם.    מון: גב' דנה אד

 

 אתם יודעים?    מר גדי ירקוני: 

 

 אין בעיה, זה לא...     גב' דנה אדמון: 

 

אני אחזור גם על זה, לא, אני אחזור גם על זה פה, על מה שאמרתי     מר גדי ירקוני: 
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, שאני חושב אמרתי שיש מועמד אחד -לכל אחד מכם בשיחות, וזה המשפט האחרון שאני אגיד פה 

בגלל שבסוף בוחרים את מי שיותר נכון   שאני אוכל לעבוד איתו יותר טוב, אבל לא בטוח שהוא יבחר

 למערכת, ולא תמיד את מי שהכי טוב לך.  

אתה צריך, כן מחויב, שמי שיבחר, ואני אומר את זה פה, שידע לעבוד איתי. אני לא מתכוון לחזור  

מן, כל  -מן, לא יס-בהסכמות, זה כן. בין פה לבין להגיד שהוא יסלמלחמות שהיו, ושידע לעבוד איתי 

 מן, זה לא קשור. זה מה שהיה לי להגיד בסגן. -אחד זה... אין, הוא לא יס 

אני באמת חושב, אני מאוד מקווה, אני מודע גם למתיחות, וגם איך שאני, ברור שכל התהליך הזה  

יד את האש. יכול להיות שבתהליכים שעשיתי יצר מתיחויות. אני אומר שבסוף אני ניסיתי להור

מילה אחת, אל תנסו לקרוא   העליתי את האש, המטרה שלי הייתה להוריד את האש. זה בנושא הזה. 

 אותי מבין השורות, אני אומר בדיוק את מה שאני מתכוון. 

 

 מידע. 1

 

אני   אנחנו ממשיכים,דברים אחרים. אני חושב שלא פחות חשובים.    מר גדי ירקוני: 

מקווה מאוד, שבאמת הממשלה הזאת תחזיק מעמד. אנחנו ממש ממש בישורת האחרונה, אני מקווה 

שתוך שבועיים נצליח להביא את החלטת הממשלה של עוטף עזה, לממשלה, להחלטת ממשלה. לנו  

חשוב שתהיה ממשלה, בשביל שזה יעבור. אני אומר את זה פה סוציומטית, אולי לכיוון אשכול, 

הזאת מאוד חשובה לנו, ושווה לי אפילו, אני לא רוצה להיכנס לנושאים הפוליטיים, אבל   ההחלטה

 אנחנו צריכים שתהיה ממשלה.

אני יכול להגיד, שמינימום תהיה תוכנית, זאת שהייתה, אבל אנחנו מאוד מקווים שתהיה יותר ממה  

ה שנצליח. זו עבודה  שהייתה, זה בתהליכים בהרבה מתחים, בהרבה הבנות, אבל אני מאוד מקוו

 שאנחנו מתעסקים איתה כמעט כל יום, עם כל השרים. 

לצערנו, עוד לא דיברנו עם ארבעה השרים המשמעותיים, שלושה שרים וראש ממשלה המשמעותיים 

  –ים, ומשרד הפנים, כמו שאמרתי ביותר, שאיתם אנחנו נהיה צריכים לסגור את הקווים התחתונ
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 . גנץ, שר האוצר וראש הממשלה

 

 מה עם המאה מיליון?   מר ראובן פרידמן: 

 

של הפרויקט? זה לא קשור. הפרויקט הזה עדיין לא קיבלנו את הקול    מר גדי ירקוני: 

הקורא, אבל הוא בהחלטה הקודמת. הוא דיבר עכשיו על המאה מיליון שיש לנו בדיה, זה היה קוד,  

ת, או בוועדה הכלכלית, אז הוא יודע  אבל עזבו, יש כאלה שיש להם יותר מידע בגלל שהם בוועדו

 יותר, אז זה קשור לאתר דיה. אמורים לקבל שם את האישור של הקטע הזה.  

אני אגיד, כמו שאני מזכיר כל הזמן, אני בדיה,    -חזרה מהסגר, ובאמת לאיזושהי שגרת קורונה, א'

, עד שמוצאים חיסון. שאנחנו צריכים תוכנית העבודה שלנו צריכה להיות, שאנחנו יחד עם הקורונה

כל עוד לא ימצאו חיסון, אנחנו בסכנת הקורונה, כשימצאו חיסון, וכולנו נקבל אותו, שאני לא יודע 

 מתי זה, נהיה אחרי זה, אני מקווה. אבל זה, לפחות, כללי עבודה שאנחנו עובדים איתם.

הדוק, אבל הצלחנו  היה סגר פה, שניסינו, היישובים שמרו על... חלקם יותר הדוק, חלקם פחות 

 להוריד מאוד, אתם הצלחתם, באשכול. 

אנחנו ניסינו לדבר עם רוב היישובים ולהיות איתם בקשר, צח"י וההנהלות, לעזור איפה שאפשר,  

ותוך כדי זה, עכשיו אנחנו בקטע הקשה ביותר, ואני חושב המסובך ביותר, שהוא היציאה מהסגר,  

ה בכמה אופנים, שאנחנו גם מנסים לשתף כמה שאפשר את והתחלת הלימודים, ואנחנו מתארגנים לז

 היישובים, את המנהלים, את מרכזי החינוך ביישובים. 

אנחנו צריכים לזכור שיש לנו שונות גדולה מאוד גם באפשרות של כל יישוב ויישוב, והפניות של כל 

ו לכל סוגי ההתיישבות יישוב ויישוב, היא בגלל צורת חייהם, חיינו. אנחנו מנסים לתת תשובות שיתנ

שלנו פתרון. אנחנו מאמינים שזה צריך להיות מחולק לפחות לשלושה רבדים, אני לא אפרט עכשיו  

 את הכול, אבל אני אגיד בקטעים כלליים. 

שאני מקווה מאוד שהיא תהיה רק מעוד שבוע, או שבועיים, לא   –קודם כל, על הלמידה מרחוק 

עכשיו, שכיתות א' גם לא לומדים, אני מאוד מקווה שהם יצליחו  יותר, מכיתה ה' ומעלה, ולא כמו 
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לחזור מהר מאוד ללימודים, מכיוון שכל עוד לא יחזירו את כיתות א' עד ד' ללימודים, קשה לנו מאוד 

 גם לקחת אחריות על הדבר הזה, הוא עוד יותר מסובך ביישובים. 

יחד   בשלב הראשון א' עד ד' ללימודים. דרך אגב, נקודת ההנחה שלנו, המוטעית, הייתה שכן יחזרו

עם הגנים, אבל אתם רואים, יש הפתעות. אבל את כל הקטע הזה של הלימודים הפורמאליים, הם  

 באחריות בתי הספר, גם היסודיים וגם התיכוניים. 

לאחר מכן, אנחנו ננסה ביישובים שאפשר, להקים מרכזים שבהם הילדים יוכלו לבוא, וחלקם ללמוד 

שירצה. המרכזים האלה, יהיו באחריות היישובים, ובשיתוף איתנו. עוד פעם, זה מאוד  שמה, מי

מסובך, אני לא עכשיו ארד לפרטים איך הולכים לעשות את זה, אתמול הצגנו את זה פעם ראשונה 

 ליישובים, ואנחנו בקשר, שמחר מתחילים פגישות... 

 

 מה המטרה של זה, גדי?     גב' דנה אדמון: 

 

 אני תיכף אגיד. אני לא רוצה להיכנס לפרטים.     ירקוני: מר גדי 

 

 ממש לא...    גב' דנה אדמון: 

 

אבל רגע, אני אגיד, אני אגיד. תני לי רגע לגמור להציג, ואני אגיד גם    מר גדי ירקוני: 

 את זה, בסדר?  

תפעיל, גם   ביישובים שלא יוכלו שיהיו בהם מרכזים בכל יישוב, ננסה לעשות שני מרכזים שהמועצה

 זה שלא יהיה שם מחשב לכל ילד, –שהמועצה תפעיל  –כן, ברמה, אני רוצה להבהיר 

 

 בקיצור.    מר ניר ים:

 

כן, אני מנסה לקצר. המנכ"ל שלי לוחץ עליי. אתם קוטעים לי את     מר גדי ירקוני: 
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 חוט המחשבה, אתה ודנה. דנה, זה בסדר, בצחוק. 

ביותר, הוא יותר חשוב לפי דעתי, זה החינוך הבלתי פורמאלי   לאחר מכן, אני חושב שהדבר החשוב

שיהיה במרכזים האלה, מאחרי הלימודים, או מארבע, שבהם יהיו פעילויות שהמרכז הקהילתי, יחד 

 עם היישובים ינהלו אותם. 

גם לנוער הצעיר, וגם לנוער הבוקר, בגלל שאנחנו יודעים עד כמה חשוב שלנוער הבוגר שלנו תהיה 

לנסות ולתת שירות למי שחייב אותו   –א'  –וקה. המטרה שלנו, בכל הפעילויות האלה, היא תעס

כמו שאמרתי, להראות איך אנחנו מקלים לחלק מהאוכלוסייה את התמונה ואת   –בלמידה ביחד. ב' 

 הצרכים. יש יישובים שהבניה שם היא יותר קלה. 

א, כמו שאמרתי, שכמה כשיותר הילדים  הוא החינוך הבלתי פורמאלי, המטרה הי –והדבר השלישי 

 האלה יהיו מועסקים על ידינו, או על ידי היישובים, יהיו לנו פעילויות.  

אנחנו יודעים שבחינוך, לפחות מכיתה ה', התוכניות היום הן שלפחות עד ינואר הם לא חוזרים  

   ללימודים, אנחנו לא יודעים מה יהיה אחר כך.

יבנות. אני רוצה להגיד, אנחנו לוקחים פה אחריות שאפתנית מאוד  אז התוכנית הזאת גם צריכה לה

שנצליח לעשות את הדבר הזה, זה לא פשוט, זה מאוד מסובך, צריך לרדת פה לפרטים הכי קטנים,  

צריכים לראות פה איך זה מסתדר עם המורים, איך זה מסתדר עם המנהלות, איך זה מסתדר 

תוף הפעולה, וכמה היישוב יכול להיות אחראי לאותו מקום ביישובים, ובסוף מה שיכריע פה, זה שי

 שהולכים לעשות ביישובים. 

 

 גדי, למי הצגתם את זה ביישובים?     דוברת:

 

 אתמול היה זום ראשון, שהיו שם צוותי הצח"י,     מר גדי ירקוני: 

 

 אני,    גב' דנה אדמון: 
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 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

תת הערה על אתמול. בשעה שמונה בבוקר שלחו הודעה  אני אשמח ל   גב' דנה אדמון: 

... גייסו טלפונית את הוועדים, זה קרה מעכשיו לעכשיו. אני לא כל כך  שבשעה שמונה בערב יש 

 הבנתי מה הבהילות, בעיקר... 

 

 אני גם את ההודעה הזאת לא קיבלתי למשל.       דוברת:

 

 ת, אני אגיד לכם מה הייתה הבהילו   מר גדי ירקוני: 

 

לא, ... את לא צריכה לקבל, מי שצריך לקבל זה מי שעסוק בחינוך     גב' דנה אדמון: 

 ביישוב, אני...  

 

 חינוך, אני לא יודע למה לא קיבלת, צריך לבדוק. קיבלו,    מר גדי ירקוני: 

 

 ביקשתי להבין גם...     גב' דנה אדמון: 

 

אלת פה במליאה. לא התכוונתי  אז אני אגיד לך למה זה קורה, אם ש   מר גדי ירקוני: 

 לענות על זה, חבר'ה, הכול פה פועל בטווחים מאוד מאוד קצרים. 

 

 אין בעיה, אבל...    גב' רונית בן רומנו: 

 

 רגע,    מר גדי ירקוני: 
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 גדי, אבל אני רוצה את המידע הזה.   גב' רונית בן רומנו: 

 

אני אגיד לך למה לא  רגע, אז קרתה תקלה, את רוצה שעכשיו   מר גדי ירקוני: 

למה הודיעו לה  –התקשרו אלייך? אני לא מסוגל לתת על זה תשובה. דנה שאלה דבר יותר רחב 

 בשמונה בבוקר...  

 

 לא, אני לא צריכה תשובה לזה, אין לזה תשובה.     גב' דנה אדמון: 

 

 למה? יש לזה תשובה.     מר גדי ירקוני: 

 

 אין לזה תשובה.     גב' דנה אדמון: 

 

 אפשר תמיד לזלזל.     גדי ירקוני:  מר

 

 יש לי עוד הרבה שאלות לגבי זה,    גב' דנה אדמון: 

 

 אפשר תמיד לזלזל,     מר גדי ירקוני: 

 

 חבל לבזבז את הזמן.     גב' דנה אדמון: 

 

אבל אנחנו, אני חושב שבנושא הזה, מנסים לעשות את המקסימום     מר גדי ירקוני: 

 להתחיל להחיל דברים, לפני שידענו בדיוק לאיזה מסגרות וכו'.   באי הוודאות שיש. לא יכולים

אני רוצה להגיד, שגם כשאנחנו מסתכלים מסביב, לא שזה הפתרון הזה, לא כולם עושים את אותו  

פתרן, ולא כולם יודעים גם לייצר אותו מההתחלה. גם אנחנו, את הנושא הזה, מאוד מקווים, שתוך  
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הזה, יהיה הזום האחרון שבו, אנחנו מקווים, נוכל לעשות את התמונה   שבועיים או שבוע, יום חמישי

המושלמת לכל היישובים, אחרי שעברנו אותם, יחד עם המנהלות, וכל אחד יציג שם את התוכנית.  

אני אומר עוד פעם, יש הרבה דברים, הרבה פרטים, וגם חלק מהם שאנחנו עושים ממש תוך כדי  

 תנועה.  הדברים האחרים, כן?

 

חברי המליאה, אנשי החינוך,  אם אפשר רק הערה, בפעם הבאה...  גב' רונית בן רומנו: 

 ועדת חינוך, אני לא חושבת... אני מאוד אשמח, תודה. 

 

עוד פעם, אנחנו לא מצרפים את חברי המליאה בדרך כלל, אבל גם     מר גדי ירקוני: 

 ית, אצלך קרתה תקלה.  החינוך וגם מנהלי היישובים היו צריכים לדעת. כנראה, רונ

 

בנושא אחד אני מאוד מסכים איתך, סגן ראש המועצה   –שני נושאים    מר משה טל:

מן, אבל כמובן שלעבוד איתך, לעזור -צריך להיות סגן ראש מועצה שיתרום למועצה כולם, לא יס

עצה. וסגן לך... נכון למצב הנוכחי, דברים לא כל כך... בקשר שלך, כמה שתרצה עם מה שנעשה במו

יהיה העיניים שלך וגם ראש מועצה, או סגנית שיהיה פעיל בכל הפעולה הרוחבית של המועצה, 

 שהבחירה שלך תהיה נכונה, דיברנו על זה גם בעל פה פעם.  הידיים שלך לעשות דברים. אני מקווה 

ושבים  ודרך אגב, ראש המועצה לא נבחר בפורום הקיבוצים, ואני לא רואה שום סיבה שפורום המ

ם  וא יהיה עבבחירה של סגן ראש המועצה, שאמור להיות במושבים, וה מעורבהמיתולוגי, יהיה 

ודה שלו, מישהו שיעשה את העב באמת המושבים. אני רק מקווה שסגן ראש המועצה שייבחר, יהיה

 ולא רק ירצה לרצות את מי ששלחו אותו, אלא אותנו, את חברי המליאה. 

כים לו, ואולי לא מבין, נושא ההתארגנות החינוכית. דיברה איתי אתמול נושא שני, שאני פחות מס

אחת מנציגות היישובים, זה דבר, זה נושא שאני בכלל לא מכיר, אני לא מעורב פה בכלל, והיא שאלה  

אותי על ההתארגנות לגבי הפעולה היישובית והכול. ועכשיו שסיפרת, אתה דיברת כל הזמן על  

 זו ועדת החינוך של המועצה שמעורב בה אנחנו?  האנחנו. מי זה אנחנו?
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'אנחנו' הזה, זה כולל את -אתה דיברת, כשהסברת על ההתארגנות עכשיו, הזכרת את 'אנחנו'. ה

ועדת החינוך של המועצה? או רק את העובדים עצמם? כיוון שאם זה לא כולל את  -עובדי המועצה ו

י לא מעורב בנושא בכלל, עם ההרכב של ועדת  ועדת החינוך, אני מראש לא הייתי שלם, למרות שאנ

 החינוך.

ברגע שהייתה הצעה שמנהל מחלקת החינוך יהיה יושב הראש של הוועדה, דבר שהוא מנוגד לכל,  

ועדת החינוך אמורה להנחות את הנושא, להיות מעורבת. היום שאלתי מישהו, אז הוא אמר לי  

 שלמעשה, יושב הראש זה אתה. ואם זה אתה,  

 

 אמור להיות.    נה אדמון: גב' ד

 

לא, אמרו לי... אם זה באמת עדיין נשאר מנהל מחלקת החינוך, אז     מר משה טל:

אני חושב שהמליאה צריכה להחליט, והגיע הזמן שהמליאה לא תהיה גוף שמקבל הודעות, אלא גוף 

ה של ועדת שקובע את הדברים גם. אז המועצה צריכה להחליף את זה ולהטיל על אחד מחברי המליא

... כאן את כל היישובים.  החינוך, להיות יושב הראש. זה גוף שפעיל, משום שאנשים מעורבים, הם 

 וכמובן, בתיאום איתך, בתיאום עם מחלקת החינוך.  

אז אני מציע, אני לא יודע איפה זה עומד עכשיו, אבל אם אתה יושב הראש, אז תמנה ממלא מקום 

עסוק בדברים אחרים. ואם אתה לא, אז הגיע הזמן שוועדת החינוך  שיוכל לכנס את הוועדה, כשאתה 

תתחיל לפעול, זה כבר המון המון זמן, ודווקא עכשיו כשמדובר ביישובים, יש יישוב שיודע מה הוא  

רוצה, ויש יישוב שלא יודע מה שהוא רוצה, האנשים כאן חיים בתוך היישובים, והם יכולים להעביר  

 ינוך וגם לעשות. את המסרים גם לוועדת הח

אני חושב שהמועצה תוכל להגיע להישגים הרבה יותר טובים, שישותפו הנציגים שכאן. עכשיו בכלל,  

זה לגבי חברי המליאה. תראו, בהנהלה תמיד, אני פעם הייתי בהנהלה, אני עזבתי לבקשתי. זה גוף  

ל סדר היום. אבל שמקבל דיווחים, הכוח היחיד שלו, הממשי, זה יש לו איזו שליטה בכיוון ש

המליאה, זה לא כך, המליאה היא הגוף שיכול להחליט החלטות ולשאול שאלות ולעשות דברים. אז  
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 תתעוררו אתם. זה שני הדברים. 

 

 תהיה התייחסות לנושא יושב ראש ועדת חינוך, תיכף זה יגיע.    מר ניר ים:

 

ה להיות ערים להרכב אוקיי, אז אני, על כל פנים, מציע לחברי המליא   מר משה טל:

של ועדת החינוך, משום שאם ועדת החינוך לא תנוהל על ידי נציג של המליאה, אז אני חושב שכמו  

, אני חושב שחשוב  שזה היה עד עכשיו, זה ימשיך גם להיות. וכיום, בהתארגנות הגדולה הזאת

 ל זה, תודה. שהנציגים פה יהיו מעורבים, תודה. היה לי עוד משהו לומר, אבל אני מוותר ע

 

אני אענה רק לחלק הראשון של השאלה, לשני אני לא אתייחס, זה     מר גדי ירקוני: 

ניר יתייחס אחר כך. מי זה 'אנחנו'? אנחנו זה לא הוועדה, הוועדה קיבלה בהתחלה, שהייתה לה 

במועצה   במקרה ישיבה בתחילת השבוע, איזה עדכון אמור להיות, מי שאנחנו, זה כל האגפים 

רווחה, המרכז הקהילתי, החינוך, המנכ"ל, וכל מי שצריך, הנהלות   –עסקים וקשורים לחינוך שמת

 בתי הספר מכל הסוגים, וזהו.  

 

   החינוך זה המליאה, המליאה צריכה... ועדת   מר משה טל:

 

 בשוטף?   מר גדי ירקוני: 

 

  ועדת החינוך לא מוציאה לפועל את מה שנעשה במערכות.   גב' מזל ערוסי:

 

 בדיוק.    מר גדי ירקוני: 

 

יש אנשים שהם עושים את העבודה, אנחנו יכולים לבוא, להמליץ,     גב' מזל ערוסי:
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 לבקר, אבל הם, הם השחקנים הראשיים.  

 

 נכון, אבל,    מר משה טל:

 

 אני יכולה להגיד משהו...?     גב' מזל ערוסי:

 

 לא ניתן לתמלל(  –ץ למיקרופון כמו שבאת... עכשיו זה עבר ל... )מחו   מר משה טל:

 

 טוב,    מר גדי ירקוני: 

 

בואו שנייה נתקדם עם הדברים, ברשותכם. מי ששכח לשים מסיכה    מר ניר ים:

ברשותכם, אנחנו מתחילים ואנחנו ניגשים לשאילתות. יש לנו  מוזמן לעשות את זה ולכבד את כולנו. 

 ה, בקצרה. סדר יום עמוס, ניתן לך סילביה, בבקשה. אבל בבקש 

 

, ושזה נתון  3הבנתי שיש חוק למצלמות בפעוטונים, מגיל לידה עד גיל   גב' סילביה גרין: 

אני מבקשת, מכיוון שיש בכל הקיבוצים וגם לפי רמת הרמה הסוציו אקונומית של היישוב. 

המושבים אנשים מבחוץ גם כן שבאים למקומות ודורשים את זה, שזה יהיה דרך המליאה,  

 תחליט שאכן אנחנו יכולים לעשות את זה. שהמליאה 

לגבי מצלמות בבתי הילדים מגיל לידה עד גיל שלוש, כחוק. זה חוק, אבל זה חוק שהוחלט לגבי  

אקונומי של היישוב, ואני מבקשת שהמליאה, כי זה משהו שאנחנו צריכים להחליט על  -המצב הסוציו

 זה, שלכולם תהיה את האופציה הזאת. 

 

 חבר'ה, אני מציע שחבר מליאה שיש לו שאילתה, שיגיש שאילתה.     מר אמיר פלג:
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 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

 גם משה, יש לנו כלי נהדר...     מר אמיר פלג:

 

אני רוצה להמליץ לחבריי להשתמש בכלים שיש ברשותנו, אפשר     גב' דנה אדמון: 

וב, כל הדברים האלה חשובים, הם  לבקש נושא לסדר היום, אפשר להעלות שאילתות, יש מייל. וחש

בואו נפתח על זה דיון עכשיו, אלא אנחנו נקיים דיון   –מקדמים דיונים, ואז התשובות לא יהיו 

רלוונטי לכל שאלה. תשלחו שאילתות, נעשה את זה לפי איך שהחוק מכוון אותנו, ואנחנו נקבל  

 תשובות לכל, וננהל דיונים על הכול. 

במליאה, לקחת את הכלים האלה, לפתוח את עמוד חמישים ואחת אני מתחננת לכל החברים 

 במדריך לנבחר, כל הכלים רשומים שם, איך אפשר להעלות נושאים ולהתחיל לעבוד.

 

 שאליתות. 2

 

תודה. חברים, ככה, אני רוצה לפתוח באמת בעניין הזה של שאילתות.    מר ניר ים:

המדריך לנבחר, מאפשר לנו ללמוד את המערכת,  אני מוצא שזה אפילו נחמד להיענות להנחיות של 

 להכיר אותה, ולבוא עם תשובות יותר מסודרות. 

אנחנו את התשובות רשמנו בכתב וכולם יכולים לקרוא, לדפדף ולהתעמק. אז ברשותכם, אני אעבור  

על זה, אבל אני אעבור על זה יחסית בקיצור, בראשי הפרקים, וכמובן בסוף כל שאילתה, אם יש עוד 

 איזושהי הערה קטנה, אז אנחנו נוכל לשמוע אותה.  

אני מתייחס לשאילתא של רוויטל בעניין סידורי האבטחה בבתי הספר, במקרה הזה היסודיים. גם  

 לאור האירוע שהיה לפני מספר שבועות.

אז הנושא הזה נבדק ברצינות, לכאורה לא נמצאו כשלים באבטחה, ... פועל נכון. זה לא אומר שלא 

נו עוד יותר לעומק לדקדק בפרטים. יש מספר מגבלות שמוטלות עלינו, ואנחנו כמובן נענים להן,  נכנס
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כמו למשל, וכל אחד ישפוט את זה לחיוב או שלילה, אבל כהנחיה, אין מצלמות בתוך רחבי בתי ספר  

אבל  אין אישור לצפות בהן. יש סיפורים לא פשוטים מבחינת ההנחיות,  –של ילדים קטנים, ואם כן 

 אנחנו, נכון לעכשיו, עומדים בכולן.

השאלה של אמיר פלג בעניין השריפות של הגזם החקלאי, ובעניין הקבורה של גזם חקלאי ושל פסולת 

שריפות של גזם חקלאי מתחלקות לשני סוגים. סוג אחד זה השריפות באישור  –חקלאית. אז בקצרה 

נחנו יודעים על הדברים האלה בדיעבד, אנחנו לא חלק משרשרת האישורים, א -משרד החקלאות 

לצערנו. המקסימום שאנחנו יכולים לעשות, זה לבוא ולבדוק האם השורף מחזיק אישור תקף  

ממשרד החקלאות. היה וכן, אנחנו לא בתמונה, אלא אם כן זה חורג מהגבולות שהוגדרו, וכל מה  

 ק. התקנות, על החושקשור לשריפות פיראטיות, כמובן שזאת עבירה על  

אנחנו מטפלים, קודם כל מקדמים את נושא כיבוי השריפה, אחר כך אנחנו מנסים לאתר את מי שרף, 

מוטלים קנסות, אם אנחנו לא מוצאים אותו, מוטל קנס על היישוב  –אם אנחנו מוצאים אותו 

 בתחומו נעשתה השריפה. 

לקת הפיקוח של אגף  אנחנו מפעילים, לצורך הזה, שלושה גופים. אחד זה את האכיפה שלנו, במח

איכות הסביבה, הגוף השני זו היחידה הסביבתית והגוף השלישי זה רת"ג כשצריך. זה מה שאנחנו  

 עושים בעניין השריפות. 

בהתייחסות די דומה, אנחנו מתייחסים לנושא הקבורה של הגזם ושל הפסולת. אנחנו מנסים לאתר, 

... במועצה אזורית אשכול, אבל במידה ואנחנו  ים להבטיח שאנחנו חופרים כל מיניאנחנו לא מתיימר

נתקלים במפגע, או הוא מדווח עלינו, או רואים אותו, אז אנחנו בהחלט מטפלים בזה. זה הטיפול  

 שאנחנו עושים בנושא של השריפות והקבורה.  

 

אני מעוניין להשיב, בבקשה. ראשית כל, אני חייב לציין שבאמת יש     מר אמיר פלג:

ון טיפול בנושא השריפות. אבל חשוב שחברי המליאה שמייצגים את היישובים ידעו  טיפול וניסי

ששריפות הפסולת החקלאית, הם אחד הדברים המסוכנים והרעילים שקורים פה. חבר'ה, הם לא  

 מסוכנים סתם כי לא נעים לנשום. 
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לאית  עברתי היום על מחקרים ממשרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה. שריפות הפסולת החק

גורמות לסרטן, במיוחד אצל ילדים קטנים. שריפות הפסולת החקלאית, שגם אם זה גזם, תמיד יהיה 

מעורב בהם ניילון, והניילון זה אחד הדברים המסרטנים ביותר שקיימים. הן יוצרות סיכון, כמובן,  

 צריבה בעיניים, באף ובגרון, קושי נשימה כאב ראש והקאות.  –ממשי 

השריפות מובילים לאסטמה, ברונכיט, חומרים מסרטנים, חומרים הפוגעים   היחשפות לזיהומי

 במערכת החיסון, בלב ועוד שלל צרות. 

 

 אמיר סליחה,    : אדוארד קוברסקימר 

 

 רגע, רגע,     מר אמיר פלג:

 

 תן לי פתרון.   : אדוארד קוברסקימר 

 

 אתה,     מר אמיר פלג:

 

 תן לי פתרון.   : אדוארד קוברסקימר 

 

 שנייה, שנייה. רגע, רגע, רגע, לא, סליחה,     מר אמיר פלג:

 

 מה הפתרון?   : אדוארד קוברסקימר 

 

הפתרון הוא קודם כל לא לשרוף. קודם כל לא לשרוף ולא להרעיל את     מר אמיר פלג:

הילדים שלנו ואת האנשים שלנו ואת בעלי החיים. שנייה, אחרי זה אתה מוזמן לענות לי, אתה מוזמן  

 גם להגיש שאילתא אם צריך. זה הפתרון הראשוני, לא לשרוף ולא להרעיל אותנו.
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הפתרון השני הוא לא לקבור, כי עבריינים שקוברים פסולת חקלאית, פוגעים בחי, פוגעים בצומח, 

 פוגעים באדמה, פוגעים במי התהום. הם עושים פגיעה קשה מאוד. 

ים, אחוז האכיפה וכמויות ומקרי האכיפה, הם מאוד  עכשיו, לצערי הרב, על פי דו"חות שאנחנו מקבל

ופה ישנים. אז אני  נמוכים. ועל פי הנתונים, גם הקנסות שניתנים לעבריינים, לא משולמים בסוף.

 מבקש, המינימום הוא לאכוף את השריפות. 

בל עכשיו, אני יודע היטב, גדי וניר, שנייה ניר, שבעיית הפסולת היא קשה, אין לה פתרון קסם. א

לפחות כרגע, עד שמוצאים את הפתרון, ואני יודע שאתם משקיעים בזה, וכולנו משקיעים, לפחות  

תבטיחו שאת השריפות אתם אוכפים בצורה הכי קשוחה שיש, ואת קבירת הפסולת, ולא מוותרים.  

ולא מוותרים כשמאיימים על פקחי המועצה, ואני יכול לתת דוגמאות לאלימות, עד שליפת אקדחים,  

מנסות להיות מטואטאות מתחת לרצפה. מאיימים פה על פקחים, והמערכת מכופפת ראש. אז ש

 תתחילו לקחת את זה ברצינות, זו הבריאות של הילדים שלנו. תודה רבה. 

 

אני ממשיך בעניין ועדת החינוך. ככה, קודם כל, ועדת חינוך    מר ניר ים:

ועצתית היא ועדת רשות. עד לפני שנה,  מועצתית, למעשה בתור הקדמה, דנה, ועדת החינוך המ

המועצה האזורית אשכול לא חשבה שהיא צריכה לעשות ועדה כזאת. לפני שנה פלוס, הנושא הזה  

 עלה, הוחלט להקים ועדה. 

כל ההחלטות,   –מאז ועד היום, שלמעשה הוועדה כבר הוקמה ופועלת, כל ההחלטות, ואני אומר 

מה החובות של הוועדה, מי הם חברי הוועדה, מי הוא   התקבלו במליאה. מה המנדט של הוועדה, 

 יושב ראש הוועדה? כל הדברים האלה התקבלו במליאה.

הוועדה הזאת התכנסה, כבר ישבה כמה פעמים ונכנסה לעבודה. זה לא גורע מהזכות של המליאה 

ראש הוא  האם ההרכב הוא נכון, או צריך לשנות אותו, האם יושב ה –לבוא כל רגע, ולהעלות לדיון 

 נכון או צריך לשנות אותו, זה הכול לגיטימי. 

יש  כמה אפשרויות, אפשרות אחת, יש הרבה אפשרויות, שתיים מהן ציינתי, רק שתיים מתוך כל  

הוועדה קמה באישור המליאה, אפשר לתת לה לעבוד,  –השאר שלא חשבתי עליהן, אחת אומרת 
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 רות אחת, כפי שהיא. אפשר לבחון לאורך זמן את היעילות שלה, זאת אפש 

אפשרות שנייה, להעלות לסדר היום, כמובן לא היום, אבל להעלות לסדר היום של המליאה, החלטה 

למנות מישהו אחר להיות יושב ראש הוועדה, זה לגיטימי, זה אפשרי. אם מישהו חושב שככה צריך  

 .  לעשות, שיגיש בקשה וזה יבוא לדיון, המליאה לגיטימית להחליט בעניין הזה

 

אני רוצה להגיד משהו. ועדת החינוך, על פי חוק, המליאה עובדת על      מר אמיר פלג:

יושב ראש  –החוק של משרד הפנים אומר לטוב, לרע, עובדת על פי חוק.  –פי חוק, אין מה לעשות 

ועדת חינוך, הוא מחזיק תיק החינוך ברשות. מחזיק תיק. מחזיק תיק, זה האדם שהוא נבחר הציבור  

 אשר מחזיק בתיק החינוך. במקרה שלנו זה גדי.   –

ולכן, על פי חוק, יושב ראש ועדת החינוך, זה גם הגיוני, תחשבו, אי אפשר שמנהל המחלקה ינהל את 

עצמו ויעבוד, אנחנו כמליאה, צריכה להיות גוף יותר מבקר, פעיל ולהביא נושאים. למנהל המחלקה,  

וד פשוט, שנעבוד על פי החוק, על פי הנוהל, על פי הסדר, אין את האינטרס הזה. לכן אני מציע, מא

יושב ראש הוועדה זה גדי ירקוני, אם הוא ירצה להאציל את הסמכות לאחת מחברות הוועדה 

מזל, רונית, רבקה ודנה, הן באמת יהיו מעל ומעבר. בבקשה, אבל בואו נעבוד על פי חוק  –הנפלאות 

 ולא נמציא את הגלגל מחדש. תודה. 

 

תראו, עוד פעם, אני לא הולך לסתור את הדברים של אמיר, בטח לא    ניר ים: מר

היה ויעלה מהמליאה, מחבר  –הדבר האחד  –להיכנס עם אמיר לויכוח, אבל שני דברים אני כן אגיד 

מליאה הבקשה להביא סעיף כזה לסדר היום של המליאה, החלפתו של יושב ראש הוועדה, הסעיף 

 אוקיי? מסודרת.יובא ותהיה החלטה, 

כיוון שקיימת החלטת מליאה שקובעת מיהו יושב ראש החינוך נכון להיום, וזה מה שתקף. הדבר 

השני, אפשר לקרוא את החוברת מכל מיני כיוונים. לו היינו קוראים אותה מהכיוון שזה לא חוקי, אז  

יתנה לנו, ולכן אנחנו כמובן שזה לא היה קורה. לא מהכיוון הזה קראנו את זה, לא זאת הפרשנות שנ

אומרים שמבחינתנו, השאלה הזאת לא על הפרק, אם זה חוקי או לא חוקי. זהו, אני מחכה, אם ירים  
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 את זה מישהו לרמה של קבלת החלטה בעניין, נתייחס. 

 

 במליאה הזאת, עכשיו?     מר דודי אלון:

 

ר לעשות את לא, לא, לא, לא במליאה הזאת, יש זמן לכל דבר, ואפש   מר ניר ים:

 זה בניחותא ואפשר לעשות את זה בצורה מסודרת.  

 

ניר, אני חייבת להגיד רגע משהו, נכון שאפשר לעשות את זה בניחותא    גב' רונית בן רומנו: 

והכול צריך להיות בצורה מסודרת, לכאורה. הבעיה היחידה היא שהובטח כאן לאנשים לבצע  

 ר יהיה לקבל החלטות.  תהליכים מסוימים בצורה מסודרת, כדי שאפש

בית ספר ממלכתי דתי, אנשים ביקשו מידע, ביקשו זמן להיערך. אם באמת אנחנו רוצים   –למשל 

לעשות פה תהליך רציני, תנו לנו להתחיל לעבוד. אנחנו בינתיים עומדים, בינואר הדברים מתחילים  

 ים. להיסגר, מתי אני אמורה לנהל את הוועדה הזאת? אנחנו לא עובדים בינתי

 

 יש צוות.    גב' דנה אדמון: 

 

 יש צוות שעוד לא עשה כלום, אפילו פגישה ראשונה עוד לא קיימתם.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 בשבוע שעבר קם הצוות.     גב' דנה אדמון: 

 

 אני ארחיב לך אחרי זה, אני חושבת שחבל להתעכב פה, פשוט.   גב' רונית בן רומנו: 

 

ונה בפינת השאילתות, זאת השאלה של דני ברזילי השאלה האחר   מר ניר ים:

שהמענה שניתן על העיתון הקודם שקראו  –בעניין העיתון. עניין העיתון הוא עומד בסיטואציה הזאת 
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לא מבחינת התוכן, לא מבחינת הנראות, לא מבחינת  –בשביל אשכול, לא נתן למועצה מענה טוב  –לו 

להפסיק איתו. זה מה שקרה, איפשהו, בתוך עידן   הפורמט, לא מהרבה מאוד בחינות. הוחלט

 הקורונה. 

היו ניסיונות למצוא ספקים אחרים, מקומיים, שידעו לייצג נכון את הדעות המגוונות בתוך המועצה,  

באופי שמתאים לנו. זה עוד לא צלח, מבחינת בעלי מקצוע, שעדיין לא כולם נמצאו, עלויות כספיות 

, וגם שאלת פורמט העיתון עלתה לדיון, האם אנחנו עדיין מסתכלים  שעוד צריך קצת להפחית אותן

על ניירות הארד קופי, או שכבר יש טכנולוגיות אחרות שמגישות את זה יותר טוב, לקהל יותר רחב. 

אבל אנחנו בפירוש עובדים על זה, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שזה יסתייע בקרוב, ויהיה לנו עיתון 

 מועצתי.

 

 ניר, באחריות של מי? שם. חייבים לקדם את העניין.     ילי: מר דני ברז

 

יפעת ליפנר, שמרימה פה את היד. יש לנו, מי שבפרונט, זאת הגברת    מר ניר ים:

 היא דוברת המועצה, והיא זאת שמובילה את העניין הזה. תודה. 

 

 14.9.20מיום  2020#9אישור פרוטוקול מליאה . 3

 

, האם יש למישהו הערות על  14.9-שיבה הקודמת, מהפרוטוקול הי   מר ניר ים:

הפרוטוקול? אוקיי, כיוון שכך, בבקשה להרים את היד מי מאשר את הפרוטוקול? תודה רבה. מי נגד?  

 אין מתנגדים, הפרוטוקול אושר. 

 

 : הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבה קודמת. החלטה

 

 חילופין במליאה. . 4
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פין במליאה, הייתה לנו נציגה מקיבוץ ניר יצחק, בשם שלי בסעיף חילו   מר ניר ים:

חזן. שלי חזן ביקשה/הודיעה שהיא מתפטרת מחברות במליאה, מסיבותיה, שאפילו מפורטות פה  

 .13בעמוד 

רמן, להרים את היד. מי שעוד לא מכיר,  דיבות משרד הפנים, החבר שמואל בלבבמקומה התמנה, בא

נו זכות להצביע עליו, כי מי שממנה אותו זה משרד הפנים, אבל שמיל אנחנו לא מצביעים עליו, אין ל

 נציג ניר יצחק, ברוך הבא למליאת המועצה, ובהצלחה.

 

 ועדים מקומיים. . 5

 

, אנחנו החלטנו השנה 15בסעיף ועדים מקומיים, שמופיע בעמוד    מר ניר ים:

בין המועצה לוועדים, קצת להעמיק את הטיפול בוועדים המקומיים, קצת לראות מה חסר בקשר 

,  9.11-לראות מה חסר, אולי, בתפקוד של הוועדים, להעלות את הדבר הזה כיתה, ואנחנו נעשה כנס ב

ביישובים, מנהלי החשבונות שהם כמובן עמוד תווך   לכנס הזה מוזמנים, כמובן הוועדים המקומיים 

אגפי המועצה שחשוב שיכירו את   בתפעול הוועד, המזכירים, מי עוד שמה יש לנו? יש לנו את מנהלי

 הנושא, וכמובן חברי המליאה. 

 

 אפשר לשקול השתתפות של חברי התאגיד, ולא רק ראשי התאגיד?     דוברת:

 

, עוד אף אחד לא יועד איפה זה 9.11-אנחנו נציע, תראו, קודם כל, ה   מר ניר ים:

גם ככה הוא עלול להיות מאוד ייפול. בהערכה גסה, אנחנו מתכננים על קאדר של מאה אנשים, ש

 גבולי, אם בכלל. 

בגדול, לנו אין התנגדות שכל מי שרוצה יבוא לשמוע. זה אפילו עדיף וזה נכון. זאת אומרת, אנחנו לא  

אין כניסה חד משמעית, מצד אחד. מצד שני, זה נכון שלא הזמנו,   –מגבילים, אנחנו לא אומרים 
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הנהלת החשבונות. אבל אם מישהו ירצה לבוא, ברוך   הזמנו רק את ראש הוועד, את המזכיר ואת 

 הבא. 

 

 חברי המליאה...    גב' רונית בן רומנו: 

 

חברי המליאה מוזמנים. אני חושב שחשוב שחברי המליאה יכירו את    מר ניר ים:

 הדבר הזה של הוועד המקומי, 

 

 ניר, זה בזום, לא?     מר גדי ירקוני: 

 

ום. זה פרונטאלי לגמרי, אלא אם כן נתקרב למועד, לא, לא, זה לא בז   מר ניר ים:

ויתברר לנו שבלתי אפשרי לקיים את זה באולם אשכול, כמו שתוכנן, אז כמובן נקבל החלטה, או 

 לדחות את זה, או לעשות את זה בזום. 

 

 כתוב באודיטוריום של נופי.     דוברת:

 

 סליחה, באודיטוריום של נופי, נכון.    מר ניר ים:

  

 2020קריטריונים לתמיכות  .6

 

מכאן אני עובר, ברשותכם, לוועדת תמיכות. ועדת תמיכות, אנחנו כל     מר ניר ים:

שנה נדרשים לאשר את הקריטריונים לתמיכות שהמועצה נותנת לגופים השונים. בגדול, זה מוצג גם 

 . 16השנה בעמוד 

ורמט הזה רץ, ואתם פשוט  אין שינוי עקרוני, לא משנה שעברה, ולא מהשנים הקודמות. הפ
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מתבקשים לאשר אותו. אם, כבי, יש לך משהו להוסיף בעניין הזה, זה הזמן. אם אין לך מה להוסיף  

 ולמישהו אין שאלה, אז נשאל מי בעד, ירים את היד, מי מתנגד? הקריטריונים אושרו. 

 

   2021: הוחלט פה אחד לאשר את הקריטריונים לתמיכות לשנת החלטה

 

 ר תב"רים  אישו. 11

 

אישור תב"רים. כבי,  – 38אישור תב"רים. אנחנו עוברים לעמוד    מר ניר ים:

 בבקשה. 

 

 ערב טוב לכולם.    גב' כבי שקולניק: 

 

 ערב נהדר.    גב' דנה אדמון: 

 

אני רוצה להתחיל ולהגיד, אנחנו הוספנו, למי שמסתכל גם על החומר    גב' כבי שקולניק: 

, כי היה לנו חשוב להכניס אותו למליאה הנוכחית.  1267בסוף עוד תב"ר שנשלח הביתה, אז הוספנו 

 אבל הוא היה בחומר, הוא מופיע בחומר שלפניכם. אבל נעשה לפי הסדר. 

גן ילדים. אנחנו קיבלנו הלוואה בסך ארבעה מיליון ₪, אנחנו אישרנו   –כרם שלום  – 1202תב"ר 

ו בונים עכשיו, ועוד שניים וחצי מיליון לפרויקט אותה במליאה, חצי מיליון לכל גן מהגנים שאנחנ

גן ילדים, הגדלת חצי מיליון מהלוואה, והקטנת חצי  –זה תב"ר כרם שלום  1202הסולארי. אז תב"ר 

 מיליון מענק. מי בעד? תודה. נגד? נמנעים? סליחה, לא הקטנת מענק, הקטנת קרן מועצה.

 

 גן ילדים –כרם שלום   1202 תב"רהשינויים ב: הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 



 אזורית אשכולמועצה 
 19.10.2020, שני מיום, יאהמלישיבת 

 

 32 
 

התקנת מתקנים סולאריים על הגגות. זה דבר מאוד   – 600תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

של הקמת הגגות הסולאריים שלנו. אנחנו  3מאוד גדול שרץ כבר הרבה שנים, אנחנו עכשיו בשלב 

מיליון וחצי, עוד   מיליון, אנחנו מבקשים להחזיר לקרן 2.5לקחנו, לטובת העניין, הלוואה של עוד 

? תודה. נגד? נמנעים?  600מיליון אנחנו משאירים לצורך פרויקטים סולאריים. מי בעד השינוי בתב"ר 

 תודה. 

התקנת מתקנים סולאריים על גגות  – 600: הוחלט פה אחד לאשר את השינויים בתב"ר החלטה

 במועצה

 

ם שלום. הגדלה בהלוואה  גן ילדים בישע, זה כמו בכר – 611תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 והקטנה בכרם, מי בעד? תודה. נגד? נמנעים? 

 

 גן ילדים בישע  – 611: הוחלט פה אחד לאשר את השינויים בתב"ר החלטה

 

אותו הדבר. מי בעד? נגד?   –הקמת גן ילדים  –ניר עוז  – 1027תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 נמנעים? תודה

 

 הקמת גן ילדים –ניר עוז  – 1027ם בתב"ר : הוחלט פה אחד לאשר את השינוייהחלטה

 

בנות. זה שני מבנים,   –מבנה יביל לתלמוד תורה בנווה  – 1179תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

למעשה, אחד זה כיתה, ואחד זה מבנה שירותים. הרשאה של משרד החינוך, במקרה הזה, וכנגד 

משרד החינוך, לשים שקל  קרנות המועצה. אנחנו התחייבנו, על כל שקל שאנחנו מקבלים מ

  , מהרשאות משרד הפנים. 105אלף ₪, ההגדלה פה היא  420מהמועצה. סך הכול, התב"ר יהיה 

 

 כבי, זה בדרך כלל לא אחד על אחד.    מר דודי אלון:



 אזורית אשכולמועצה 
 19.10.2020, שני מיום, יאהמלישיבת 

 

 33 
 

 

זה בדרך כלל בכלל לא אחד על אחד, אבל במקרה של היבילים, אין   גב' כבי שקולניק: 

 זה. ברירה. אני מקווה שזה יגמר ב

 

רגע, תני לי. משרד החינוך מתמחר את זה בתמחור שחסר הרבה כסף.     מר גדי ירקוני: 

בפועל יוצא לנו להשלים על כל יביל כזה, כמעט חמישים אחוז, להכפיל את המחיר. זה גם בשביל 

 לעשות שם שירותים, אבל אין ברירה. 

 

 למה?    גב' דנה אדמון: 

 

 מה למה?    מר גדי ירקוני: 

 

 למה יביל?    דנה אדמון:  גב'

 

היביל, בגלל שעד שיבנו הבתים, ייקח עוד כמה שנים טובות, ומשרד    מר גדי ירקוני: 

החינוך, בינתיים, מאשר את היבילים. הוא לא מאשר בהתחלה לבנות בית ספר, הוא רוצה קודם 

, בסוף, תקצוב מאוד לראות שיש לך מספיק ילדים והכול, ושם זה בית ספר צומח. כן, ככה. והוא נותן

 נמוך. 

 

 משמעויות של בית ספר צומח, שכדאי אולי ללמוד...     גב' דנה אדמון: 

 

בואו לא... יכול להיות, אבל זה לא קשור לעכשיו. ובעצם, אין הרבה     מר גדי ירקוני: 

ברירות פה. איפה שמשרד החינוך לא מתקצב מספיק ואנחנו צריכים לבנות, אז אנחנו בונים ואני  

 מקווה שבזמן הקרוב, הוא יכיר בצורך שלא נהיה צריכים יותר מבנים כאלה.  
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 ? תודה. נגד? נמנעים?  1179אוקיי, מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 מבנה יביל –תלמוד תורה  –נווה בנות  – 1179: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

זה תוספת חדרי שירותים שם. מי בעד תב"ר  בני נצרים,  – 1209תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 ? תודה. נגד? נמנעים? 1209

 

הקמת יבילים בתי   –בנים  –בני נצרים  – 1209: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 ספר

 

 כבי, זה לא חוזר לקרנות הסכומים פה?    מר יובל בר:

 

 לא, חמישים אחוז המועצה...   גב' דנה אדמון: 

 
לא, זה לא חוזר לקרנות כי אין מה לעשות, העלות שם היא גבוהה.   לניק: גב' כבי שקו

אנחנו ניסינו לחסוך כמה שאפשר, אבל יש שם צמיחה מאוד גדולה, כמו שגדי הסביר, ואין שם 

 מספיק כיתות.

של כיסופים, זה תשתיות של כיסופים, ההגדלה היא חלק של היישוב, חלק של משרד   1072תב"ר 

 ? תודה. נגד? נמנעים? תודה. 1072ד תב"ר השיכון. מי בע

 
 17יח' מתוך  1תשתיות ל  –כיסופים  – 1072: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

ניר עוז למועצה, -זה שינוי מינורי בקו הסניקה של נירים – 1066תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

בלנו סוף סוף את ההרשאה ממנהלת  זה תב"ר שהחלטנו עליו מזמן. אנחנו מוסיפים עכשיו עוד, קי
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אלף ₪ מקרנות המועצה, הגדלה של התב"ר. אז מי בעד השינוי  19הביוב, ואנחנו נדרשים לעוד 

 ? תודה. נגד? נמנעים? תודה רבה.  1066בתב"ר 

 
חיבור למגן ת.  –נירים וניר עוז  – 1066 : הוחלט פה אחד לאשר את השינויים בתב"רהחלטה

 שאיבה וקווי סניקה. 

 

זה תב"ר של תכנון תב"ע ביישובים. כמו שאתם רואים,   – 1001תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 מיליון ₪. קיבלנו לאחרונה הרשאות לעוד יישוב, אם אני לא טועה זה מבטחים, נכון?   14זה תב"ר של 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

? תודה.  1001 הרשאות לעוד יישוב לתב"ע מועצתית. מי בעד תב"ר  גב' כבי שקולניק: 

 נגד? נמנעים? תודה. 

 

 תכנון תב"ע בישובי המועצה – 1001 : הוחלט פה אחד לאשר את השינויים בתב"רהחלטה

 

זו הרשאה של משרד התחבורה. יש פה קצת קרנות  – 1265תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 ה רבה.? תודה. נגד? נמנעים? תוד1265מועצה, איזה מאצ'ינג, סימון כבישים. מי בעד תב"ר 

 

 2019סימון כבישים והתקני בטיחות  – 1265 : הוחלט פה אחד לאשר את תב"רהחלטה

 

ציוד צח"י. כסף של משרד הביטחון.   –בארי ורעים  – 1266תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 ? תודה. נגד? נמנעים? תודה. 1266חלוקה לפי מחלקת הביטחון שלנו, אגף הביטחון. מי בעד תב"ר 
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 ציוד צח"י  –בארי ורעים  – 1266 פה אחד לאשר את תב"ר: הוחלט החלטה

 

כמו שאמרתי, זה תב"ר שהוספנו. אם אתם זוכרים,   – 1267תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

במליאה הקודמת הצגנו את ההסכם שעשינו עם רשות מקעקעי ישראל, על החוב הגדול מאוד שנוצר 

התייעצות עם רואה חשבון, זה להקים שם, והדרך שאנחנו רוצים לרשום את זה בספרים, אחרי 

תב"ר, גם בחובה, גם בזכות. זהו. אז את זה, מכיוון שזה להקים תב"ר, זה מחייב אישור מליאה.  

 ואנחנו גם רוצים לקבל את אישור משרד הפנים לעניין הזה, שיהיו מעורבים.  

 

 איך אנחנו מחזירים את זה?    מר יובל בר:

 

 זירים את זה בעשר שנים, בתשלומים קבועים, אנחנו מח  גב' כבי שקולניק: 

 

 דיברנו על ההלוואה.     מר גדי ירקוני: 

 

 בלי ריבית, רק צמוד אם יהיה מדד.   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה מיליון שש מאות לשנה.    מר יובל בר:

 

כן, זה מיליון שש מאות לשנה, זה לא מעט כסף. אנחנו אולי, עוד לא    גב' כבי שקולניק: 

נו החלטה, אבל אם נצטרך, אז נפנה למשרד הפנים לקבל הלוואת גישור, שיעזרו לנו להחזיר את  קיבל

 זה. 

 

 הם גם ייקחו את זה.     מר יובל בר:
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תראה, רשות מקעקעי ישראל ייקחו את הכסף איך שלא יהיה. זה    גב' כבי שקולניק: 

להם. מצד שני, אם יגיעו  כסף, לכאורה, שלהם. אנחנו לא הלכנו איתם לבית משפט, אבל זה ש

מענקי/היטלי השבחה, אז תקופת ההחזר תתקצר. היא לא תהיה עשר שנים, אלא היא תתקצר. לא 

 יוחזר יותר ממה שנהיה חייבים בזמן המסוים.  

 

 נוכל לבחור, לצורך העניין, נגיד יש החזרים, רוצים לשלם, לא נוכל?    מר דודי אלון:

 

גם לא... תזכרו שאנחנו במענקי האיזון, אנחנו דיברנו על  לא, אבל זה    מר גדי ירקוני: 

 זה. 

 

מכיוון שזו הלוואה, אנחנו רוצים שזה ירשם כהלוואה. ברגע שזה   גב' כבי שקולניק: 

? תודה. נגד?  1267ירשם כהלוואה, זה יילקח בחשבון מהחזרים במענקי האיזון. אז מי בעד תב"ר 

 נמנעים? תודה רבה לכם. 

 

 הלוואה מנהל מקרקעי ישראל – 1267 פה אחד לאשר את תב"ר: הוחלט החלטה

 

 תודה רבה, מצטערת על השעמום.   גב' כבי שקולניק: 

 

גדי, אני מבקשת לחזור לתב"ר הזה, אני לא הבנתי את תשובתך. אני     גב' דנה אדמון: 

נים  שנה במועצה, אני לא מצליחה להבין מדוע צריך מב 14מבינה שאלו יישובים שקיימים כבר 

שנה, צריך  14יבילים. איפה הצפי הדמוגרפי? זו לא הפתעה שיישובים גדלים. למה יישוב שעומד 

 להשתמש במבנים יבילים, שלא ממומנים על ידי משרד החינוך?  

 

מפני שמשרד החינוך לא מאשר לך, מתי שאת רוצה, לבנות בית ספר.    מר גדי ירקוני: 
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עמים מקרים שאת צריכה לקחת יבילים בשביל תקופת  אפילו אם את צריכה אותו. יש תנאי, לפ

הגישור. משרד החינוך מאוד לא אוהב לתת את היבילים האלה, בגלל שהוא חושב, גם כן, שעדיף  

לבנות, אבל הוא לא נותן בינתיים את הכסף לבנות. אנחנו ביקשנו שייתן לנו הרשאה לבנות, הוא 

ת הצורך, זה לא אומר שהילדים לא הגיעו. אז יצא בינתיים לא ראה את הצורך, וזה שהוא לא ראה א

לנו הגיעו   –מצב שמצד אחד, משרד החינוך לא ראה את הצורך, בגלל שיש לו לחצים משלו, מצד שני 

 הילדים, כמו שאמרנו, וצריכים למצוא להם מקום.  

 

אז אני חושבת שאולי יש מקום ללחוץ יותר. כי אנחנו רואים, למשל,     גב' דנה אדמון: 

ו אומרים אין צורך, ואנחנו אומרים שהצפי בחבל שלום תופעה דומה כרגע, ברמת הגנים, שגם לנ

הדמוגרפי עולה ועולה, אז צריך לראות איפה הכשל פה, ולמה אנחנו נדרשים לדבר הזה. אני אשמח 

 לנושא יותר עמוק בעניין.  

 

 לא הבנתי את הסוף.     מר גדי ירקוני: 

 

מח אולי, שנפתח יחד עם ועדת החינוך, את הנושא הזה. להבין אני אש   גב' דנה אדמון: 

מה צריך לעשות מול משרד החינוך, כדי שלא ייווצרו המקרים האלה. כי אנחנו רואים מקרה דומה,  

 שיהיה עכשיו,  

 

 אולי את צריכה ראש מועצה אחר שיהיה יותר חזק.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה הקשר?    גב' דנה אדמון: 

 

מפני שאני אגיד לך מה, בסוף אנחנו מנהלים משא ומתן מול משרד    קוני: מר גדי יר

החינוך, ולא תמיד הם מקשיבים לנו, מפני שיש להם צרכים משלהם. אז אין מה לפתוח את זה עם  
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משרד החינוך, אנחנו כבר פנינו אליהם לפני שלוש שנים, בבקשות שיתנו לנו הגדלות לבתי הספר, לא 

 והם לא הסכימו לתת לנו. גם בגנים קורה אותו הדבר.   רק זה, גם לאחרים,

בגלל זה, אנחנו מנסים לתכנן גנים חמש שנים מראש, והם לא תמיד אוהבים את זה בגלל שהם, מי  

 ודע מה קורה במשרד החינוך, יש שם,  שי

 

 אז אולי אני צריכה ראש ממשלה אחר, לא ראש מועצה אחר.    גב' דנה אדמון: 

 

יש חוסר תקצוב אדיר לכיתות. ממש חוסר אדיר, אני לא זוכר את     מר גדי ירקוני: 

המספרים. אנחנו עוד צריכים להגיד תודה שאנחנו בעוטף עזה, ומתחשבים בנו קצת יותר. ואני מאוד 

 מקווה שאת צודקת, אנחנו ממש לא אוהבים את היבילים האלה, וגם הם לא אוהבים אותם.  

 

רוצה להגיד משהו, אני חושבת שגם צריכים, אולי לשנות   גדי, אני  גב' רונית בן רומנו: 

טקטיקה, ואולי להיות יותר אסרטיביים. כי זה שאנחנו בעוטף עזה, גם לא כל היישובים שלנו בתוך 

ההטבות של העוטף, וכדי להגיע למשרד החינוך צריך להגיע אולי יותר אסרטיביים, ועם תוכנית יותר  

 ת יותר טוב את העבודה. סדורה, וגם זה אולי יכול לעשו

 

 הקצאת שטח לעמותת "לא מפקירים פצועים בשטח". 10

 

. פרוטוקול 35בעמוד  9טוב, ברשותכם אנחנו קופצים לסעיף מספר    מר ניר ים:

, אישרה הקצאה של מבנה 2019ועדת הקצאות מאתמול, למעשה. מליאת המועצה אישרה בפברואר 

 .  "לא מפקירים פצועים בשטח" שנקראיתהספרייה הישן בצוחר, לעמותת 

אנחנו עשינו את ההקצאה הזאת, או ההקצאה הזאת  זו עמותה שמעורבים בה לא מעט אנשי מועצה.

נעשתה בזמנו, עוד בסטאטוס שהשטח מסביב למבנה הזה, לא היה ברשות המועצה. זה מה שנקרא,  

 כפי שנדרש. עיכב את כל הפרויקט הזה מלצאת לדרך, לא אפשר לעשות הסכם עם העמותה 
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מאז ועד היום, עבדנו על הססטוטוריקה של הנושא הזה, ונכון ללפני, סדר גודל של חודשיים, השטח 

 הזה עבר ברשות המועצה, ומכאן אפשר גם לשרשר אותו, או חלקים ממנו, לשימוש העמותה.

ומרת  ולכן, גם התבקש שאנחנו נקבל החלטה מחודשת, וההחלטה שמועצת על ידי ועדת ההקצאות, א

שהוועדה ממליצה למליאה לאשר את בקשת העמותה, להקצות את מבנה הספרייה הישנה במתחם  

, לפי תב"ע שקיימת, 5מגרש  1716הבשור, ואת השטח סביב הספרייה, הכול בגוש ככה וככה, חלקות 

 וכמו שמפורט בחוזה החכירה.

שהשימוש שהולך   כשהמועצה האזורית חקרה את השטח, היא הצהירה לרשות מקרקעי ישראל,

 להיעשות בשטח, הוא לטובת העמותה, לטובת, למעשה אנחנו מדברים על נפגעי הלם קרב. 

חודשים, זה   58אז ברוח הזאת, אנחנו ממשיכים ומבקשים מהמליאה להקצות את זה לתקופה של 

 שנים.  5המקסימום המותר מבחינת החוק, כמעט 

 

 אבל אז אפשר לחדש.      דוברת:

 

תמיד אפשר לחדש, או להחליט להפסיק. תלוי מי תהיה פה המליאה,    מר ניר ים:

 אני כנראה לא אהיה פה. זהו, ואם המליאה תאשר, אז כמובן גם מתחייב שיחתם הסכם, כן מירב?  

 

אני תומכת בעמותה ובפעילות שלה, אני חושבת שזה חשוב וחיובי.    גב' מירב ברקאי: 

ועצה, תבוא אחרי איזשהו תכנון וחשיבה, של מה נכון  אני מבקשת שכנוהל, הקצאת שטחים של המ

שיהיה ליד מה. אני כל הזמן מנסה להעביר את העמדה שלי של תוכנית אסטרטגית, של משהו שכן 

אז  –לוקח בחשבון מה כל הצרכים של המועצה, ולא רק נקודתית, זה ביקש עכשיו וזה פנוי עכשיו 

  פשוט חושבת שזו צריכה להיות תוכנית. ניתן. אני תומכת, זה לא שאני מתנגדת, אני

 

יש לנו פה איזו בעיה טכנית, אני עוד לא יודע איך להתגבר עליה, אין     מר ניר ים:

 לנו מקרן ואין לנו... לטובת הסעיפים הבאים, אבל נראה. 
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 ניר, אין את זה פה במצגת?    מר גדי ירקוני: 

 

 יש.    מר ניר ים:

 

 מצגת. אז יש ב   מר גדי ירקוני: 

 

זה קצת מבאס, כמובן, אבל אנחנו רגילים להתארגן גם במצבים של    מר ניר ים:

דברים בלתי צפויים. האם יש למישהו עוד מה להגיד בעניין ההקצאה? שכמובן, אני מאוד מסכים, 

 אגב, עם מה שמירב אמרה. אנחנו נסמכים על החלטה שכבר התקבלה במליאה לפני שנה וחצי. 

 

אפשר שנייה עוד שאלה לפני שממשיכים? כשדיברנו על כספי מפעל   רומנו:  גב' רונית בן

 הפיס, אמרנו שתקום ועדה ויבחרו, יצא קול קורא לנציגים שישבו ויתעדפו את התוכניות, נכון?  

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 אני לא ראיתי שום דבר, פספסתי?   גב' רונית בן רומנו: 

 

 פל בנושא של מתחם הבשור ויובלי הבשור, לא, קיים גוף שמט   מר ניר ים:

 

לא, לא קשור לזה. אני מדברת על תקציבים ליישובים. אמרנו שיהיו   גב' רונית בן רומנו: 

,  30.3-בשלב ראשון, ואחרי זה עד ה 30.10-לנו תקציבים ליישובים, אמרנו שהיישובים יגישו עד ה

 אמרנו שתקום ועדה,  
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 ,  את מדברת על כספי   מר ניר ים:

 

 כספי מפעל הפיס.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 כספי מפעל הפיס ליישובים.    גב' דנה אדמון: 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

 מה זה קשור עכשיו?     מר גדי ירקוני: 

 

יצא קול קורא, אבל איפה הוועדה שהולכת למיין, לתעדף ולהיות    גב' רונית בן רומנו: 

 שקופה? 

 

, בואו דקה, כי זה פשוט נושא שהוא לא מחובר בשום  רגע, שנייה   מר ניר ים:

 מקום. 

 

 שאלת אם יש למישהו עוד משהו להגיד.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 את בסדר, רונית.     מר ניר ים:

 

 זה נושא חשוב בעיניי.    גב' רונית בן רומנו: 

 

מה שאני מבקש זה ככה, להצביע על הקצאת השטח והמבנה לעמותת     מר ניר ים:

"לא מפקירים פצועים בשטח" מי בעד, ירים את היד. תודה רבה, מי נגד? אין מתנגדים. ההקצאה  



 אזורית אשכולמועצה 
 19.10.2020, שני מיום, יאהמלישיבת 

 

 43 
 

 אושרה. 

 

 שטח לעמותת "לא מפקירים פצועים בשטח"ההקצאת : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 

 מינוי מנהל אבטחת מידע למועצה. 9

 

אני אתן   ה.אנחנו עושים מעבר למינוי מנהל אבטחת מידע למועצ   מר ניר ים:

טיפה רקע. נושא אבטחת מידע, זה נושא שכמובן, ככל שהטכנולוגיה הדיגיטלית יותר מתעצבת  

ונפרשת, ככה גם עולות הסכנות לגופים, רשויות, בלהיות חשופים, מצד אחד, לפריצות למידעים  

להיום, ונכון רגישים, מצד שני, להתנהלות לא נכונה פנים ארגונית בכל מה שקשור למדיות האלה. 

כבר קיימת למעשה חובה של רשות למנות ממונה אבטחת מידע. האיש או האישה הזו, לא יכולים  

להיות מתוך צוות המחשב, האינטגראלי של המועצה, זה צריך להיות מישהו מהמועצה, אבל מחוץ 

למערכת, שיוכל לבקר גם את עבודת צוותי המחשב, לתת את ההנחיות המתאימות, לבדוק שבאמת  

 נו לא חשופים לפריצות.אנח

אנחנו נענים לדרישה הזאת של הרשויות, וכן רוצים למנות ממונה אבטחת מידע. את מי שאנחנו 

 מציעים לעניין הזה, זה...  

 

 זאת חובה?    גב' מזל ערוסי:

 

כן, זאת חובה. את מי שאנחנו מציעים לעניין הזה זה את מתן, תיכף    מר ניר ים:

ציג את עצמו, הוא יושב ליד המאוורר בפינה. ואנחנו רוצים לנצל שלוש  הוא ייתן כמה מילים, י

שהוא בקיא בנושא הזה, עשה את זה. העובדה השנייה זה שהוא צוער בשלטון   –אחת  –עובדות 

המקומי, עובד המועצה שלמעשה, מתקדם גם בעניין הזה, לעוד לבל, והדבר השלישי, לא פחות חשוב,  

גרת העבודה השוטפת שלו, בלי פגיעה גדולה מדי בתפקיד שמוטל עליו  שזה יכול להיעשות בתוך מס



 אזורית אשכולמועצה 
 19.10.2020, שני מיום, יאהמלישיבת 

 

 44 
 

 עכשיו, בתור עוזר גזברית, עובד במחלקת הגזברות. 

אז מה שאנחנו נעשה, זה שאנחנו נשמע את מתן, באיזשהו שלב, קצת יותר בהמשך, אנחנו נעשה את  

ידיים, אנחנו נרכז את   ההצבעה, לא צמודה לזה, כי יש לנו עוד כמה נושאים שצריך להרים עליהם

 כולם יחד. אז אם מתן מוכן להציג את עצמו, זה הזמן. 

 

ערב טוב. באמת, בדרך כלל אני יושב כאן במגמת תצפית, בשקט, ואני     מתן:

שמח שניתנה לי ההזדמנות להציג את עצמי בפניכם הערב. אז אני מתן, אני בן שלושים מבאר שבע,  

נה, אני העוזר של כבי. הושמתי במועצה מטעם תוכנית צוערים יליד העיר. אני במועצה כמעט ש

תוכנית הכשרה של משרד הפנים, במקביל לתואר ראשון, ואני כאן לארבע שנים   –לשלטון מקומי 

 בסך הכול, זאת אומרת לעוד שלוש.

במקביל לזה, השבוע התחלתי את התואר השני שלי, במנהל ומדיניות ציבוריות, במסלול משואות  

יינים באוניברסיטת בן גוריון. בעברי, שש שנים במודיעין חיל האוויר, ובתפקידי האחרון, שעל למצט

סמך הניסיון שצברתי בו, אני מגיש את המועמדות לתפקיד הנוסף הזה, הייתי בזרוע המבצעית של 

סיגינט במשטרת ישראל, במשך כמעט ארבע שנים. זרוע שיושבת כאן, במחוז דרום, חטיבת הסייבר 

ם באמת רכשתי גם את הידע התיאורטי וגם את המעשי, כדי לעסוק בנושא הזה. חושב שיש לי את  ש

 היכולות לעשות את התפקיד הזה, שהוא בעיניי הדרכתי וביקורתי, וזהו. תודה. 

 

שאתה מינימום ארבע   –מתן, אני רוצה רק להעיר דבר אחד, ברשותך    מר גדי ירקוני: 

 שנים פה. 

 

 ניר, אפשר שאלה?    : מר איתי ציפורי

 

 כן.    מר ניר ים:
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אז אני מעריך שחלק מהסיפור הזה קשור גם לדו"ח המבקר בנושא   מר איתי ציפורי: 

הזה ואני כן רוצה לנסות להבין, מעבר לזה שמתן נשמע ונראה על הכיפאק, ובטוח יש לו את כל  

ת, להבין לפי איזה  היכולות, אמרתם קודם שזה יכול להיכנס במסגרת התפקיד. זאת אומר

אנחנו דורשים שיהיה מישהו שהוא   –קריטריונים זה נבדק ואם המדינה או משרד הפנים אומר 

אבטחת מידע, אני מניח שיש לזה גם איזה שהם קריטריונים של היקף משרה, או היקף עבודה, או 

ק כיסוי, ולא  משהו מתוך הדבר הזה, ולראות שלא ממנים מישהו עכשיו לאבטחת מידע, שזה עכשיו ר

 .משהו שבאמת מצליח לקרות

כי מה שבוועדת הביקורת ראינו על הדבר הזה, על הדו"ח הזה שצריך להגיע הנה, יש פערים די  

זה יכול להיכנס במסגרת התפקיד, איך זה? מעבר   –גדולים, ובעייתיים. אז הסיפור הזה של להגיד 

ה היקף המשרה שנדרש ממתן, או ממי  ר הזה? מלזה שזה נוח, איך זה הוחלט בפרקטיקה של הדב 

 שיעשה את זה, לטובת אבטחת המידע, ומה לא.  

 

 יש הכשרה.     דובר:

 

בסדר, הכשרה ברגע שמקבלים זה, אבל כן, לצורך העניין, הכשרה של   מר איתי ציפורי: 

 הסיפור הזה, אם כן מתקיים, או לא מתקיים. למרות ששוב, נשמע שבטח ל... 

 

ם כל ככה, הטיפול בנושא הזה, האמת היא שאני מכיר את דו"ח  קוד   מר ניר ים:

המבקר. גם כמובן, שאחד הראשונים שהמבקר בא לשאול אותו מה קורה בתחום הזה, זה הייתי אני,  

אבל הטיפול בנושא הזה של מנהל אבטחת מידע, התחיל עוד לפני שהמבקר התעניין בנושא, עכשיו 

ד לא הייתה דרישה של הרשויות, נכון להיום זו כן דרישה של  אנחנו רק משלימים את זה. אז זו עו 

 הרשויות, אבל זה היה נחוץ אז, כמו שזה נחוץ היום. 

הכוונה היא לעשות את זה ברצינות רבה, הכוונה היא לעשות את זה במסגרת של יום עבודה בשבוע,  

רשאים להחליט את  שנכון לעכשיו אין לנו הנחיה מפורשת של מה היקף המשרה שנדרש, אנחנו די 
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 זה. 

אנחנו הולכים למנות את מתן כממלא מקום ממונה אבטחת מידע במועצה האזורית אשכול, ואני  

הדרישה של משרד הפנים, נכון להיום, קובעת שמי שיכול להתמנות לתפקיד הזה, זה   –אסביר למה 

 מישהו שיש לו תואר כהנדסאי, או טכנאי.  

נו השגות על המגבלה הזאת, וזה קורה לנו לא פעם, שכשיש  עכשיו, מתן הוא בעולם אחר, ויש ל

איזושהי דרישה פה, מהסוג הזה, שנראית לנו מאוד מאוד לא מתאימה, אנחנו במשא ומתן במשרד  

הפנים, ולכן אנחנו גם לא יכולים לעשות מזה מינוי קבע. אנחנו כן רוצים להתייחס לזה ברצינות, 

, מהבחינה הזאת עם המינוי הזמני שלו, במסגרת יום בשבוע,  להתחיל לעבוד על הנושא, להרים אותו

תוך כדי זה לראות איך זה מסתדר עם משרד הפנים, אם זה מסתדר אז להפוך את זה למינוי קבע,  

 ואם לא, לחזור לכאן בצורה כזאת או אחרת.  

לשבע וחצי אבל, בעניין של ההצבעה שלו, ובגלל שאנחנו הזמנו את המועמדים להנהלות, הזמנו אותם 

ועכשיו עוד טיפה מוקדם, אז אני רוצה להכניס עוד שני סעיפים קטנים שקשורים להנהלות, ואז מתן  

 ואני וליאורה נצא רגע החוצה. כבי? 

 

 למה אתה?    מר גדי ירקוני: 

 

 תיכף אני אסביר.     מר ניר ים:

 

 לא עשית לי שיעורי בית.     מר גדי ירקוני: 

 

אנחנו, למעשה, נבחר עוד מעט מועמדים שהם   צריך אותך.כבי, אני    מר ניר ים:

נציגי ציבור לחברה הכלכלית ולמרכז הקהילתי. זה עוד יבוא בהמשך, כשהחברים יגיעו לכאן. יחד  

איתם, אנחנו צריכים לבחור, או יותר נכון רצוי שנבחר, כי כבר בחרנו פעם את האנשים האלה, והם 

ושים איזשהו חיתוך, ואיזשהו סדר חדש מול משרד הפנים בנושא  עדיין מכהנים, אבל כיוון שאנחנו ע
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 הזה, אז אנחנו רואים בזה הזדמנות טובה ליישר קו. 

יש אותי, את ניר שצריך לאשר אותו, או לא לאשר אותו, בתור עובד מועצה בחברה הכלכלית, וגם  

ז הקהילתי. אז  שצריך לאשר אותה בתור עובדת מועצה במרכ –במרכז הקהילתי, ויש את ליאורה 

אני משאיר את הדף הזה, ברשותכם, לכבי ויוצא החוצה, עם ליאורה ועם מתן, כדי לראות אם יש  

 התנגדויות ומה תהיה ההצבעה. 

 

אתה יכול רק להסביר את זאת הארכה? אתם יושבים שם?     מר אמיר פלג:

 הסיטואציה כרגע?  

 

. מועד ההתחלה, למשל, ניקח  זאת לא הארכה, כי אין לנו מועד סיום   מר ניר ים:

אותי בתור דוגמא, ההתחלה שלי הייתה בזה שהמליאה קיבלה החלטה שאני מחליף את מורדי  

בתפקידיו בכל הוועדות ובכל ההנהלות. אין בזה בשר, מבחינת משרד הפנים זה מצוין, אבל אין בזה  

פה הסיפור, ולכן זו בחירה  המעין עירוניים, ובשר מבחינת מי שממונה על התאגידים העירוניים, או 

 מחודשת, 

 

 טוב יאללה, צא.     מר גדי ירקוני: 

 

 היא באה לשפר את הסטאטוס.    מר ניר ים:

 

 סיבכת אותנו, יאללה צא ותחזור כבר. כבי, יאללה.     מר גדי ירקוני: 

 ומתן יצאו מהישיבה*** ליאורה אלפרן  ***ניר ים, 

 

הדרישה לקבל את ההחלטה הזאת, שגם על טוב, כמו שניר אמר,   גב' כבי שקולניק: 

עובדי המועצה, היא דרישה של הממונה על התאגידים במשרד הפנים, אבל זה אגף אחר ממשרד  
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 הפנים. 

אז אנחנו נעשה את ארבע ההצבעות האלה. ההצבעה הראשונה היא על מתן, ממונה אבטחת מידע, מי  

 בעד? תודה. נגד? נמנעים? תודה רבה.

 

 לאשר את מינויו של מתן כממלא מקום מנהל אבטחת מידע למועצה.   : הוחלט ברוב קולותהחלטה

 

 מינוי נציגות לעובדי המועצה בחברה הכלכלית ובמרכז הקהילתי 

 

 מי בעד? נגד? נמנעים?  –כנציג המועצה בחברה הכלכלית  –ניר ים   גב' כבי שקולניק: 

 

 אלה שהצביעו.   את לא סופרת ולא אומרת מי   מר גדי ירקוני: 

 

התקבל ברוב קולות, בשני המקרים הקודמים. הוא נציג, לא מועצה,    גב' כבי שקולניק: 

 הוא נציג עובדי המועצה. 

 ניר ים כנציג עובדי המועצה במרכז הקהילתי, מי בעד? תודה. נגד? נמנעים? התקבל ברוב קולות.  

 

יג עובדי המועצה בחברה הכלכלית : הוחלט ברוב קולות לאשר את מינויו של ניר ים כנצהחלטה

 ובמרכז הקהילתי.  

 

ליאורה אלפרן, נציגת עובדי המועצה במרכז הקהילתי, מי בעד?    גב' כבי שקולניק: 

   תודה. נגד? נמנעים? תודה רבה. ניר, אתה יכול לחזור, נגמרה ההפסקה שלך.

 

בדי המועצה במרכז  : הוחלט ברוב קולות לאשר את מינויה של ליאורה אלפרן כנציגת עוהחלטה

 הקהילתי. 
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 ישיבה*** חזרו לומתן ליאורה אלפרן  ***ניר ים, 

 

 בחירת נציגי ציבור להנהלת המרכז הקהילתי . 7

 

ככה,  טוב, אנחנו מתקדמים עם בחירת נציגי ציבור למרכז הקהילתי.   מר ניר ים:

ים, אלו הם נציגים שזמן  נציגי ציבור בהנהלות של, כמו שאמרנו, תאגידים עירוניים או מעין עירוני

הכהונה שלהם הוא שלוש שנים, ואחרי שלוש שנים אפשר, כמובן, לקבל החלטה להאריך להם את  

 הקדנציה בשלוש שנים נוספות, או להחליף אותם באחרים.

, יש לנו שני מקומות לנציגי ציבור. יש  17מבחינת המרכז הקהילתי, כמו שאתם רואים בעמוד מספר 

, אחד זה אלי יעיש, מעין הבשור, שכבר מסיים עכשיו קדנציה ראשונה, ומועמד  לנו שני מועמדים

 לקדנציה שנייה, ויש,  

 

ניר, סליחה, אם זה דורש הצבעה, אני יוצא בגלל ענייני ניגוד עניינים,     מר אמיר פלג:

 תודה. 

 

טוב. יש את דרורה, שגם מועמדת לזה, כאמור, יש לנו שני מקומות.     מר ניר ים:

ה שאני מבקש, כיוון שזה רק שני מועמדים, אז שכל אחד יציג את עצמו ממש בקצרה, כי את קורות מ

החיים שלכם קראנו, רק ספרו לנו בכמה מילים מי אתם ואיך אתם חושבים שאתם יכולים לתרום  

ולקדם את ההנהלה שאתם רוצים להיות בה, באמת בקצרה, ואז במקרה הזה, אנחנו נעבור להצבעה 

 נגד ונקבל החלטה.   –בעד 

 

 אוקיי.   גב' דרורה גורדון: 
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 אז אני מזמין אותך, דרורה, בבקשה.    מר ניר ים:

 

ערב טוב, שמי דרורה גורדון ממושב דקל, ומבחינתי, בעצם, כמי   גב' דרורה גורדון: 

שעבדה פה בתחילת דרכה, לפני הרבה שנים, זה כתוב, כן? כעובדת סוציאלית וכמנהלת המחלקה, 

מעשה אני רואה עכשיו הזדמנות מרגשת לחזור, אחרי שפרשתי ממשרד הרווחה כמפקחת, ולמעשה ל

אני מאוד מאוד מחוברת לכל התחום הקהילתי, אותו פיתחתי כאן,  לסגור מעגל ולפתוח, כשבעצם 

והלאה, את הפיתוח הקהילתי ואת החיבור בין הקיבוצים   76/7-בשנים האלה שעבדתי כאן ב

מה שכתבתי, מועדון קשישים כבר היה עם אנשים מניר יצחק, ומהמושבים ואני  והמושבים, וגם 

חושבת שכרגע אני מתרגשת מאוד לחזור ובעצם להביא את הידע שהצטבר לי עם השנים גם כמנהלת,  

גם כמפקחת במשרד הרווחה, בתחום הזה, בתחום שאותו גם הקמתי בגוש קטיף, כל נושא הצח"י,  

 ולמעשה זה הפך להיות מודלים ארציים.   מודלים של המכלול, צח"י 

וזהו, ואני חושבת שפה ההזדמנות שלי לחזור. עברו שנים, אבל עדיין באמת לראות את ההזדמנות  

הזאת, שאני יכולה להביא לביוטי, וכמובן עם אמונה גדולה בכוחו של האדם, וזה הוכיח את עצמו.  

ם המטריה של המועצה, ועם כל שאר  למעשה, בהתארגנות הקהילתית והתושבים למען עצמם, ע

ולהסתכל גם  .הגורמים והמערכות, אני מקווה שאני אלמד, אתחבר, אתקבל לזה ולתת את הפן הזה

בתמונה הכוללת של המועצה, שלמעשה בסך הכול כמי שליוותה גם כמפקחת, זו אחת המועצות  

שהוביל אותי ונתן לי את כל  הטובות, אחרי שבעצם לאורך הדרך, אני רוצה רק לציין משהו מרגש, מי

המנדט בתחילת דרכי, זה שמוליק אבני זכרו לברכה, שייזכר לטוב, ומאז גם זכיתי לעבוד עם עוד  

הרבה ראשי רשויות פה גם בכל התפקידים האלה. ואני מאחלת שאני כן אצליח להשתלב ולתרום את  

 התרומה שלי, תודה.  

 

 תודה דרורה. אלי?     מר ניר ים:

 

 אלי לא פה.     דובר:
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לא פה. אוקיי, אלי לא פה, השעה שבע וחצי כבר הייתה. אלי, בכל    מר ניר ים:

 מקרה, 

 

 אנחנו מכירים אותו.     מר גדי ירקוני: 

 

כן, אנחנו מכירים אותו, הוא נמצא במועצה, בהנהלה הזאת, יש לו     מר ניר ים:

צה, שישבה כמובן לפני ישיבת המליאה את התרומה. אני יכול לבוא ול הגיד שמבחינת הנהלת המוע

הזאת, כדי להכין את החומרים, אז אלי בהחלט היה ראוי ואף מעבר לזה, ומומלץ שימשיך להיות 

 בהנהלה הזו.  

אז מבחינתי, אנחנו יכולים להתקדם להצבעה. אנחנו רק נגיד לדרורה סליחה רגע שנצא החוצה,  

 ואנחנו נקבל החלטה.   

 

 מועמדים.   יש לנו שני    דוברת:

 

נכון, מצד אחד יש לנו רק שניים, תיאורטית אפשר לבחור את שניהם.     מר ניר ים:

מעשית, כיוון שכך, אז אם יש יותר מתנגדים למועמד, אז כמובן שאין לו מקום בהנהלה. אז הוא, אני  

דים, מעלה רגע את השם של אלי להצבעה, לקדנציה נוספת, מי בעד? תודה רבה, מי נגד? אין מתנג

 אלי בהנהלה. דרורה להנהלת המרכז הקהילתי? מי בעד? תודה רבה. מי נגד? דרורה אושרה. 

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את אלי ודרורה כנציגי הציבור בהנהלת המרכז הקהילתי.החלטה

 

 בחירת נציגי ציבור להנהלת החברה הכלכלית . 8

 



 אזורית אשכולמועצה 
 19.10.2020, שני מיום, יאהמלישיבת 

 

 52 
 

ת. פה הדבר קצת יותר אז אנחנו עוברים, ברשותכם, לחברה הכלכלי   מר ניר ים:

 מועמדים,  11מורכב, יש לנו 

 

 עשרה.     דוברת:

 

 למה?    מר ניר ים:

 

 לא קיים.   3כי     דוברת:

 

פה אנחנו נעבוד,  נכון. צודקת. יש לנו עשרה, כי שלוש לא קיים.    מר ניר ים:

וד פעם, קודם ברשותכם, בשיטה אחרת. אנחנו נשמע את המועמדים שירצו להגיד, אני אבקש מהם, ע

כל להיכנס ודבר שני, באמת באמת להשתדל להיות קצרים, קצרים בהצגה של מי הם ואיך הם רוצים 

לתרום, ולא הרבה מעבר לזה. את רוב האנשים, בסופו של דבר, אנחנו מכירים ותודה לכל מי שהציע  

 את המועמדות שלו. 

חברי המליאה, וכל אחד יתבקש   פה אנחנו נחלק דפים, את הדף הזה, כי כמו שאתם רואים, לכל 

לסמן את השניים שהוא רוצה להיות בהנהלה, אנחנו נאסוף את הדפים האלה רגע בצד, אנחנו נסכם 

אותם ואנחנו נבוא עם התוצאה הסופית. אנחנו נחלק דפים ממוספרים, שימנעו הצבעה כפולה. 

 את זה עכשיו במקביל. אוקיי, מי יש לנו פה? אני חושבת שאת גורדון יש לנו. אנחנו עושים 

 

 הנה אלי.    מר גדי ירקוני: 

 

אתה ראשון. אני חושב שאנחנו מתחילים, יש לנו את  אלי בוא,    מר ניר ים:

הדפים, תיכף תקבלו את הדף לסימון, בגדול הם יראו אותו הדבר. אלי, אנחנו ביקשנו מהמועמדים 

ם שיכירו אותך, בעניין מועמדות להציג בקצרה את עצמם, אתה ראשון ברשימה, תגיד כמה מילי
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   הכלכלית.לחברה 

 

ערב טוב לכולם, שמי אלי שבי, אני מתגורר בעין הבשור, יש לי עבר     אלי:

של המון יזמויות, הקמות חברות, כיום מנהל חברה בתחום סטארט אפ לחקלאות, יזמתי קול קורא 

 באזור, גייסנו כספים ואנחנו מתקדמים בפיתוח תחליפי חלבון. 

כול החברות ואני בחברה הכלכלית  יצאתי גם לאיזושהי פגרה לפנסיה, העברתי לדור הבא שלי את 

לא מעט שנים. אני שמח שבכלל החברה הכלכלית היום נמצאת במצבה הנוכחי, כי לפני כמה שנים,  

לא היה מה לבקר כמעט, כי לא הייתה פעילות. בשנים האחרונות יש פעילות אדירה, יש מנהל חברה 

לכלית, ואני מאמין שאם אנחנו נבחר את האנשים המתאימים, אני מאמין שיש הרבה ואני בטוח כ

שיש הרבה, לא פחות טובים ממני. אני מאחל לכל אלה שיהיו בהצלחה, ושיקדמו את החברה  

 אם יש שאלות, אני אשמח לענות.   הכלכלית.

 

 תודה אלי.    מר ניר ים:

 

 ה?  מתי יצאת לפנסי   מר גדי ירקוני: 

 

 שלומית, בואי בבקשה.     מר ניר ים:

 

. אני  2015-הכלכלית מ ערב טוב. אני שלומית, גם נציגת ציבור בחברה     שלומית:

ממושב שדה ניצן. מלבד החשיבות בתרומה לקהילה ולהיות שותפים בהנעת תהליכים, אני מביאה  

ו"חות כספיים, אני גם את הידע מהמקצוע שלי כעורכת דין משפטית, הבנה בקריאה והכנה של ד

, אני חושבת שיש המון פוטנציאל 2015-חברת הנהלה במרכז הקהילתי וזהו. בחברה הכלכלית מ

 בחברה הכלכלית, וכן חשוב להמשיך, לתמוך ולהניע את כל התהליכים ונכון. 

כשהתחלתי בחברה הכלכלית, אני האישה היחידה כנציגה וחברת הנהלה, אני   –אני אסכם ואומר רק 
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קשת מכם וחושבת שזה חשוב, אני מבינה שיש המון מועמדים, ואני אשמח לדעת שיש גם נשים מב

ראוי שיתרום, גם אישה ראויה זה חשוב, שתהיה נציגות   ראויות. קחו בחשבון שמלבד לבחור נציג

 מתאימה. תודה.  

 

 איפה ניר ברח לי?    מר גדי ירקוני: 

 

שב דקל ממייסדי דקל, לאחר פינוי ימית.  ערב טוב, מתי גורדון ממו   :גורדון מתימר 

מאז אני רוב הזמן בפעילות ציבורית, אם בוועד דקל, ואם כמזכיר של יישובים, ואם במליאת והנהלת 

 המועצה. כיום גם חבר במזכירות הארצית של התנועה שלנו, ובהנהלת ברית הפיקוח. 

כל לתרום, כלומר, אני פתוח. אם עברתי גם קורס דירקטורים, ואני מקווה שאם אני אבחר, אני או

   יש שאלות? תודה. 

 

ערב טוב, שמי אייל מיישוב בארי, אייל בן צבי למקרה ויש עוד אייל,    אייל בן צבי: מר 

...  שנים האחרונות, חבר גם הוועדה הכלכלית של קיבוץ בארי, וגם  7-8-בקורות החיים, בוכתוב 

יאת דו"חות ואסטרטגיה ודברים בסגנון הזה. אני גם  דפוס בארי, אז יש לי יחסית הרבה ניסיון בקר

אני חושב שבתור חבר הנהלה, בדרך כלל אני מביא   ם כמו שציינו לפניי.דירקטוריעשיתי קורס 

הרבה מאוד היפכא מסתברא, בוא נגיד שקשה מאוד להביא דברים בלי שאני אשאל שאלות עליהם,  

 א קול בונה ותורם. וקשה לעבור אותי במובן הזה, ואני בדרך כלל מבי

חוץ מזה, אני חושב שגם באופן אישי, אבל גם באופן קיבוצי של קיבוץ בארי, אני חושד שיש מעט 

מאוד מעורבות של קיבוץ בארי בחיי המועצה, נראה לי דבר חיובי לשלב, בכל זאת היישוב הכי גדול 

 במועצה, נראה לי שמעורב יחסית מעט, אז נראה לי נכון גם בהיבט הזה. 

בפן האישי, אני גם מחפש להתפתח בכיוון של להיות יותר דירקטור במקומות וכו' בעתיד, וזה נראה  

 לי נכון. נראה לי שכולם ירוויחו, אז אם יש שאלות? תודה. 
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ערב טוב, אני פליקס, אני לא יודע, כולם מכירים אותי. מי שלא מכיר,     פליקס:

שנה. מכיר את כל העניינים התכנוניים של המנהל   14אני תושב מושב ישע, מזכיר מושב אוהד כבר 

 ומשרד החקלאות, עסקנו הרבה בזה במשך השנים שהייתי מזכיר. 

הייתי שותף לאחד המיזמים הגדולים של מועצה אזורית אשכול, שזה תחנת כוח חלוציות באוהד,  

תנאי העבודה  ויזמתי, סידרתי והכנתי בשיתוף שתי תב"עות של המושב, ומכיר על בוריים את כל

 במנהל ובמשרד החקלאות.

כמו כן, אני בעיקר הצעתי את מועמדותי עקב העניין הזה של החברה הכלכלית, יוזמת שני מיזמים  

שאני חושב שהם חשובים מאוד. אחד מהם זה המפעל בדיה, והשני זה  המערך לריסוק של גיזום  

הרבה. הייתי חבר מליאה חמש   חקלאי, של שני המיזמים האלה, שהם מיזמים שאני מעורה בהם

שנים, ובוועדת איכות הסביבה, ואני רואה את עצמי כנציג הציבור של החקלאים, שהם כבר שנים 

רבות מתמודדים עם העניין הזה של הגזם החקלאי, הזבל וכו' וכו', יש לי הרבה רעיונות בנושא הזה, 

ני מיזמים מובילים בתוכנית  ואני חושב שאני אוכל לתרום הרבה בנושאים האלה, שהם בעצם ש

 החברה הכלכלית שתהיה. יש עוד דברים, אבל אם יש שאלות או משהו, אני מוכן לענות. 

 

  יגיל.    מר גדי ירקוני: 

 

מקיבוץ ניר יצחק. נשוי, אבא  47אהלן, קוראים לי יגיל, אני בן     יגיל:

האחרונות, מעל עשר שנים אני  לשלושה ילדים שיהיו בריאים, בת ארבע, בן שבע ובת עשר. בשנים 

עוסק בתפקידי ניהול בקיבוצים, גם במועצה, גם במועצות אחרות, בתפקיד של מזכיר, שזה כמו יושב  

ראש הקיבוץ. מנהל הרבה תהליכים אסטרטגיים, הרבה תהליכים רוחביים תהליכים שיש להם  

 השלכות גם כלכליות וגם חברתיות.

ת שלנו, נחשפתי לבני שמעון, לרמת נגב, אני מכיר גם ראיונות ראיתי גם איך עובדים במועצות שכנו

והתנהלות של חברות כלכליות ושל קהילות במרחב הכפרי, נקרא לזה. אני חושב שהתכונות שאני 

מבין לתפקיד הם קול יצירתיות, חשיבה מחוץ לקופסא, אחרי זה ראייה אסטרטגית, ראייה לטווח  
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אורגן, חשיבה מאוד מסודרת ומאורגנת ונראה לי שיש לי מה ארוך, ותהליך קבלת החלטות סדור, מ

 לתרום לחברה הכלכלית. שאלות?

 

 תודה.    מר גדי ירקוני: 

 

, אב 35ערב טוב לכולם, שמי אוריה עשור, חבר קיבוץ גבולות, בן   מר אוריה עשור: 

איכות. כיום לשלושה ילדים, בוקר תואר ראשון בהנדסת מכונות מאוניברסיטת בן גוריון, ומהנדס 

אני, תפקידי הוא מנהל איכות בחברה גלובאלית, ויש לי ניסיון של מעל עשר שנים בתפקידי ניהול  

 ראיתי פה בקול קורא הזדמנות לבוא לידי ביטוי במעורבות במועצה ובקהילה.  שונים.

ת,  אני חושב שאחת החוזקות שלי זה כחלק מהיותי מנהל איכות, לדעת להסתכל בעיניים ביקורתיו

אבל בצרוה בונה ומקדמת, ולא בצורה עוצרת. ובראייה אסטרטגית רחבה, ושותפות בתהליכים  

במפעלים שעבדתי בהם, והוצאה של תהליכים מהרעיון אל הפועל בצורה איכותית, מסודרת  

 ומתפקדת. אני חושב שאני יכולה לייצג, להיות נציג ציבור בצורה טובה ואיכותית. שאלות? 

 

רק להגיד שזאת גאווה שכל כך הרבה אנשים איכותיים, באים להציג     :גב' מזל ערוסי

 את עצמם, ולרצות להיות. 

 

 רגע, עוד לא שמענו את כולם. יזהר?    מר גדי ירקוני: 

 

 כן, תודה.    מר ניר ים:

 

 זה סיכום ביניים.     גב' מזל ערוסי:

 

שדה ניצן, אמא לארבעה  כץ ממושב  עירית תלמינעים מאוד. שמי   כץ:  עירית תלמיגב' 
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ילדים ונשואה לעידן כץ. רואת חשבון במקצועי, בעלת משרד עצמאי שנותן שירותי ראיית חשבון, 

 הנהלת חשבונות, חשבות שכר וייעוץ פיננסי למעלה מעשור. 

ארנסט  EY-כלכלה וראיית חשבון, התמחיתי ב –את תחילת הדרך למדתי באוניברסיטת בן גוריון 

יג פייב בתל אביב, ועברתי לדרום, לאחר שבעלי הפך להיות מג"ד והגשמתי חלום יאנג, משרד מהב

 והפכתי באמת, הקמתי את המשרד.

 –המשרד בעצם חשף אותי, למעלה מעשור, עם לקוחות ממגוון מאוד מאוד רחב מתחומים שונים 

נפים שונים תעשייה קלה, תעשייה יותר כבדה, הייטק, חקלאות, חקלאות תעשייתית, תיירות, גם מע

 וגם מהתאגדויות שונות.  

אם אתם  ץרים שונים, חל"אני מלווה היום עוסקים, החל מהשלב הכי קטן, ודרך חברות בע"מ, מלכ

מכירים, התאגדויות חקלאיות כאגש"חים ובאופן הזה, אני בעצם לוקחת חלק בדירקטוריונים רבים  

 במהלך השנים, וחווה את זה מהצד של רואת חשבון מבקרת.

רצון שלי הוא בעצם לשמש פה בשני כובעים, כובע אחד זה לבוא ולתת באמת ביקורת, בנועם דרך  ה

אגב, בצורה יפה ובטאקט, אבל להטיל ביקורת, לשאול את השאלות, לדרוש בתשובות. ראיתי, על אף  

גילי הצעיר, ראיתי וחוויתי ותמיד תמיד גיבשתי איזושהי דעה עצמאית, אם על סמך באמת ניסיון 

שכבר צברתי, ואם על סמך בירורים, שהלכתי ועשיתי. היכולת לנתח, היכולת לאמוד את הנקודה,  

לראות את הדברים במאקרו ולהיכנס ככה לעומק, זה שלי. אני חייבת להודות. אז זה פעם אחת, 

ככלי מבקר, ככלי ששואל את השאלות ודורש בתשובות. ובפעם השנייה, בכובע השני, זה לתת 

נוני מס, הסתכלות רחבה על צורת מבנה האחזקות, ליווי מול מענקים, תוכניות השקעה. מעצמי, תכ

אני כרואת חשבון, גם מלווה חברות שהן לא לקוחות שלי, והתאגדויות מול מרכז ההשקעות, משיגה 

 מימון, משיגה כספים. 

נה, והשגתי  אני אתן דוגמא קצרה, שאני לוקחת חלק בוועד המנהל של תיאטרון הנגב מזה כחצי ש

מענקים, בכלל בלי שחשבו עליהם, זה ככה בזעיר אנפין, וכמובן בחברה שהיא חברה כלכלית, יש עוד  

הרבה נקודות שאפשר לבחון אותן, וזה על תקן הייעוץ, מה שנקרא, על הדרך כמקצוע שלי, וכמה 

 שאני פוגשת ממש ביום יום.
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להרים את הראש מהמשרד שלי, מהמשפחה,  אני מעידה על עצמי חרוצה, סוף סוף אני יכולה טיפה 

בחברה הכלכלית, לבוא   דירקטוריוןולבוא ובאמת להצטרף למליאה שהיא עם ראש צעיר וכחברת 

 ולתת מעצמי, מהיכולות שלי, ובאמת לתרום בתחום הפיננסי והאסטרטגי. תודה. 

 

 תודה אירית, תודה רבה. מי עוד יש לנו?     מר ניר ים:

 

 יזהר. יזהר ואבי.     מר גדי ירקוני: 

 

שנה במושב שדה   15ערב טוב, אני אבי פרימר ממושב שדה אברהם,   מר אבי פרימר: 

אברהם. אגב, כל מי שהיה קודם לפניי שכנע אותי, אם אני הייתי צריך להחליט, כבר הייתי בוחר בכל 

יהוליים,  האחרים. אני אעשה את זה קצר, אני רוב השנים עובד בתעשייה הביטחונית בתפקידים נ

 ניהלתי פרויקטים פה ושם. 

שנים, הייתי יושב ראש הוועדה למניעת אלימות   10-12בתחום הקהילתי, הייתי חבר מליאה לפני 

במועצה, ועשיתי עוד כל מיני תפקידים בקהילה. בשביל הפורמליסטיקה, תואר שני במנהל עסקים.  

 –וד מצא חן בעיניי, בין הצד העסקי אני בעצם הגשתי מועמדות, כי ראיתי בתפקיד הזה שילוב שמא

 הכלכלי, לצד הקהילתי. ואני יכול להבטיח דבר אחד, אני אלמד את הדברים ברצינות.

אני זוכר, אגב, שכשנבחרתי להיות חבר מליאה, ביקשתי להיפגש עם מאיר שהיה אז מזכיר המועצה,  

צריך לדעת בשביל להיות חבר  תגיד, אני רוצה שתגיד לי כל מה שאני  –נכון? ובאתי ושאלתי אותו 

מליאה. הוא אמר לי 'תשמע, אני כבר המון שנים מזכיר המועצה, וזו פעם ראשונה שמישהו בא 

 ושואל אותי מה הוא צריך לדעת'. 

אז באמת למדתי גם את התפקיד הזה, יש, אגב, מדריך מעולה באתר של משרד הפנים, ואני מבטיח 

מד את הדברים, ואעשה הכול כדי שבסופו של דבר כולנו, שאני אגש לזה ברצינות, אם וכאשר אל

 כתושבים, נהנה מהחברה הכלכלית. תודה על ההקשבה. 
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 תודה אבי, יזהר?     מר ניר ים:

 

שמי יזהר... אני מקיבוץ גבולות. אפשר לראות שאני יותר מבוגר מרוב     יזהר:

 אחזור עליה.  המועמדים, אז יש לי גם קריירה קצת יותר ארוכה, אבל אני לא

אני מסיים, סיימתי עכשיו, לפני חודש וחצי בדיוק את התפקיד של יושב ראש קיבוץ גבולות ארבע  

שנים, המשימה העיקרית, מי שיודע מה הולך היום בגבולות, אז יכול להבין. אנחנו מאוד התקדמנו  

דימה. אוריה  שנים האחרונות, מאוד התקדמנו. ארבע השנים האחרונות היו בכלל זינוק ק 15-ב

התקבל אצלנו לחברות, אגב, שנינו מאותו קיבוץ, ולא מתואמים בינינו בכלל, זה גם כן חלק מהגישה  

 מי שרוצה, מציע את עצמו וזהו.   –של הקיבוץ, אנחנו לא מוציאים נציגים 

ן  אז בהיסטוריה שלי, בקריירה שלי יש ארבע שנים יושב ראש בגבולות. עכשיו, אני הייתי גם, לפני כ

הובלתי את תהליך השינוי, ההפרטה מה שקוראים בגבולות, והגענו מקיבוץ שהוא על סף תת אכלוס,  

לקיבוץ צומח מאוד. היום גם בכמות, גם באיכות, וגם מבחינה כלכלית, תפקיד שביצעתי, תפקיד 

תי  תשע שנים, היי –משולב כלכלי וחברתי, בין שתי התקופות האלה הייתי עובד מדינה במשך שמונה 

המנכ"ל, מנהל אדמיניסטרטיבי של תחנת הניסיונות בגילת, כך שאני מכיר קצת את המערכת הזאת,  

 איך שהיא עובדת, איך שהיא לא עובדת.

עבדתי גם, חלק מהתפקיד הייתה עבודה עם מו"פ דרום בבשור, וכמובן שלאורך כל השנים, הייתי  

פים אחרים. כרגע ההנהלה האחרונה  חבר בהנהלות, הנהלות של הקיבוץ, הנהלות אחרות של גו

שנשארתי בה, זה ועד הנהלה של גדש חלוצה, התפקידים בגבולות עברו, נדמה לי, במלואם לאנשים  

,  ומי שמעל לזה, שימצא אם הוא רוצה דברים אחרים, ואני 50שהגיל המקסימאלי שלהם הוא 

גם מסביבי את החשיבות   בהחלט אשמח להיכנס לתמונה בתחום המדובר. אני גם רואה, אני רואה

של ההחלטות הכלכליות והשילוב החברתי הקהילתי, אם אפשר לקרוא למועצה קהילה, אז השילוב 

 הקהילתי. אני אשמח לקחת בזה חלק. זה הכול.  

 

תודה יזהר. חברים, בלי שנפסיק, אם אפשר לסמן את מה שאתם    מר ניר ים:
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 וף אותם.רוצים לסמן על הדפים, בת שבע תעזור לנו ותאס

. כל אחד, 2021אנחנו נעבור, במעבר חד, מיכל, למצגת של מטרות המועצה, נקרא לזה, לקראת שנת 

 כמובן, מסמן שניים.  

 

 נפתלי, לא?    מר גדי ירקוני: 

 

 נפתלי ורננה.     מר ניר ים:

  ***דיבורים מחוץ למיקרופון***

 

ה, בואו נראה אם אתם גם  חברים, רגע, חברי המליאה, חברי המליא   מר גדי ירקוני: 

יכולים ללכת, גם לסמן, גם ללכת וגם לא לדבר. רגע. חבר'ה, כל מי שעכשיו נמצא פה, יישאר עד סוף  

 הסעיף הזה? 

 

 לא.    גב' מזל ערוסי:

 

 לא? אז לא נתחיל.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני רוצה לשמוע את...     גב' מזל ערוסי:

 

 .. אז,  לא, אבל זה לא.   מר גדי ירקוני: 

 

הסעיף הזה, אני כבר אמרתי את דבריי... שהנושאים החשובים     גב' מזל ערוסי:

 האלה, שדורשים גם ריכוז, גם רצינות, גם מליאה כמו ש... 
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 אבל את רואה שאני הולך לקראתך.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה אתה הולך לקראתי?     גב' מזל ערוסי:

 

 יף.  שאני מבטל את הסע   מר גדי ירקוני: 

 

 לא, גדי הוא איש טוב, רגע,    מר ניר ים:

 

 רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

גדי הוא איש טוב, הוא הולך לקראתך, אני לא הולך לקראתך, רגע,    מר ניר ים:

חברים, דקה, תראו, מליאה כל עוד היא נמשכת שלוש שעות, זה בסדר גמור. גם דיברנו על זה.  

 ור, זה לא ארוך מדי, זה לחלוטין אופטימאלי.מליאה של שלוש שעות, זה בסדר גמ

עכשיו, יש לנו שעה שבשעה אפשר להספיק המון המון המון, ואם לא מספיקים בשעה הזאת, אז  

נמשיך בפעם הבאה. אז יש פה מספיק חברי מליאה, בסדר, מי שהלך, כל אחד יכול, זכותו. אבל אני  

שה את המאמץ. התקופה היא קשה, מזל,  כן מציע שאנחנו נתקדם עם זה, גם אם לא נשלים, נע

 וההכנות על התקציב והתוכנית לוחצות,  

 

אני בעד שעכשיו יהיה פעילות המרכז הקהילתי, שאנחנו באמת באמת    גב' מזל ערוסי:

 זה לא הוגן כלפי מיכל, שכבר פעם שלישית היא באה, וכשיגיע תורה...  

 

 ם נפתלי לא יכעס עליי מאוד. אני, ניר, בוא נעשה החלפה. א   מר גדי ירקוני: 

 

 הוא לא יכעס.     מר ניר ים:
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גמישים אנחנו, כמו פלסטלינה, מי אמר אז אני מציע, תסתכלו איזה    מר גדי ירקוני: 

 שאנחנו לא יודעים לשנות החלטות. 

 

 אבל,    מר ניר ים:

 

 רגע, ניר.    מר גדי ירקוני: 

 

 שבוע הבא.    מר ניר ים:

 

לא שבוע הבא, עזוב אותך, נו? איזה שבוע הבא, לא תצליח, עזוב     מר גדי ירקוני: 

 אותך, תהיה ריאלי, עזוב עכשיו. 

 

 טוב.    מר ניר ים:

 

אתה תחליט אחר כך. אני מבקש, נפתלי יכעס עליי, אבל... זה גם    מר גדי ירקוני: 

 מעכב אותנו קצת בתוכנית העבודה, יכול להיות שצריך לעשות,

 

 גדי, לא.   : הוגב' מיכל עוזי

 

 רגע, מיכל.    מר גדי ירקוני: 

 

 אם זה בשבילי, אני אבוא...   גב' מיכל עוזיהו: 
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 זה לא בשבילך, זה בשבילי.    מר גדי ירקוני: 

 

 גדי,   גב' מיכל עוזיהו: 

 

רגע, תנו לי רגע. זה לא בשביל מיכל ולא בשבילי, זה בשביל, זה יותר    מר גדי ירקוני: 

 העבודה בשעה כזאת.  קל מאשר תוכנית

 

רגע, אני רוצה רגע כמנהלת במועצה להגיד, אני ממש מבקשת, הגיעו   גב' מיכל עוזיהו: 

פה גם מנהלים אחרים חוץ ממני בשביל הנושא הזה. גם אם לא תכריעו על זה, לפחות לבוא ולשמוע  

 את הדברים, כדי שבהחלט תוכלו לקיים דיון גם עם כל מנהלי המועצה,  

 

 זה לא בסדר שהיא מדברת על זה.    ירקוני: מר גדי 

 

קוראים לי מיכל עוזיהו, אני המנהלת של המרכז הקהילתי. קודם כל,    גב' מיכל עוזיהו: 

תודה רבה על ההתחשבות בי, אבל באמת, את יודעת שאני אגיע מתי שאתם רוצים וכמה שאתם  

ות שלי, הנהלת המועצה, ניסינו  רוצים להציג את זה. אבל יש פה איזשהו תהליך שהמנהלים, הקולג

להתחיל איזשהו תהליך של חשיבה משותפת, איזושהי המלצה שהיינו רוצים להביא בפניכם על  

 המטרות הרב שנתיות. 

גם אם לא תקבלו החלטות היום, לנו, בתהליך שבשביל לעמוד בלוחות הזמנים גם שהמליאה  

ים וזה בסדר, אם אפשר כן לעבור גם אם  מבקשת, של תוכניות עבודה ואישור תקציב, היינו כן שמח

לא להתעמק, אבל לעבור, לקרוא ולהסביר. אני מתנצלת, גדי, זו ההמלצה שלי. אבל תקבל, אני אקבל 

 את החלטתך. 

 

 מיכל, מצד שני זה... מהזמן.     דוברת:
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אני חושב שכדאי, אני יודע מה זה תוכנית העבודה, הייתי רוצה    מר גדי ירקוני: 

לזה טריים. יכול להיות שאת הישיבה הבאה אנחנו נעשה בלי שאילתות, במיוחד פעם אחת,   שתבואו

ובלי דברים כאלה, בשביל שנוכל להתמקד בתוכנית העבודה כמו שצריך. יכול להיות שגם נעשה  

 אותה בשבוע הבא, כמו שניר אומר, אנחנו נבדוק את ההיתכנות שלכם.  

 

 נים הקודמות ישיבות רק על התקציב? גדי, לא עשינו בש    מר אמיר פלג:

 

 יהיה, יהיה גם זה.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה בלי קשר?     מר אמיר פלג:

 

 תנו לנו להציג שקף אחד. שקף אחד.    מר נפתלי לדר: 

 

 )נפתלי ורננה( 2021-גיבוש מטרות על לתוכנית עבודת המועצה ב. 13

 

'ה, נפתלי יציג את שקף הלו"ז ואחרי זה הנה, נפתלי הוא איש... חבר   מר גדי ירקוני: 

 אנחנו נמשיך בפעם הבאה. סתם שתדעו מה אנחנו...  

 

ערב טוב, אני נפתלי, אני יועץ שמלווה את המועצה בשנים האחרונות,     מר נפתלי לדר: 

 ובחודשים האחרונים עבדנו לקראת הנושא של תוכנית העבודה. 

איזשהו לוח זמנים שמנסה להגיע לסוף נובמבר עם  נעשתה עבודה יחד עם המנהלים, ובעצם הקמנו

 תקציב שהמליאה דנה בו לפחות דיון ראשון. 

חשבנו היום להסתכל על התוכנית הרב שנתית, ברמה של דגשים ומיקודים. ביום חמישי, פורום 
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המנהלים מתוכנן לשבת, כנראה שזה כבר לא יקרה, על בסיס הדברים שאתם תגדירו, כמליאה,  

, בכל מקרה, יש מפגש עם הנהגות היישובים, בשביל לקבל צרכים 26-את זה מחדש. ב נצטרך לסדר

, מתוכננת להגיע  2.11-מתוך היישובים, כנתון נוסף בבניית תוכנית העבודה של השנה הבאה. ב

 .2020למליאה תוכנית מול ביצוע ברמת המועצה של תקציב 

מפורטת ברמת האגפים, על בסיס התקציב  , מנהלי האגפים יציגו בפני המליאה, תוכנית 16.11-ב

לפגישה אחת   16.11 -החלופה הראשונה היא שניפגש ב –שיהיה דיון עליו, יש פה למעשה שתי חלופות 

, בשביל שאחרי שתראו את  16.11 -ארוכה, החלופה השנייה היא לפצל את זה לשתי ישיבות ב

לראות תוכנית עבודה מחוברת התוכניות המפורטות של מנהלי האגפים, בסוף נובמבר, תוכלו 

 תקציב. 

אני מניח שאם לא נקיים היום את הדיון כפי שתכננו, הדיון שאמור לתת איזושהי אמירה של  

המליאה לתוכנית הרב שנתית, נצטרך טיפה להזיז את לוחות הזמנים. עדיין יש פה שפיל. אני, 

אני לא הייתי ער לזה שזה מתחיל  אישית, חושב שזה דיון ששווה להשקיע בו את השעה וחצי רעננים, 

בשבע וחצי ונגמר ברבע לשמונה, יכול להיות שזה קצת יותר מזה, אבל שווה להשקיע בזה את השעה 

וחצי רעננים, ואם עדיין אתם חושבים שנכון לעשות את זה עכשיו, בשמחה אני אוביל את הדיון, כדי  

 שנוכל לקיים אותו. לשיקולכם. 

 

מציע שנכריע רק בסוגיה הזאת, שנדע איך להמשיך את התכנון, אני    מר גדי ירקוני: 

את המתווה. ניר, קח את האפשרות של מה חברי המליאה מעדיפים, שתי ישיבות, או ישיבה אחת?  

 שאל אותם ותיק תק נגמור עם זה. 

 

טוב, קודם כל ככה, בהמשך למה שנפתלי אמר, אם היום אנחנו לא    מר ניר ים:

ה הזו בנושאים האלה, אז אנחנו את פורום המנהלים במועצה, ואת מפגש  מקיימים את המליא

 הנהגות היישובים, אנחנו עושים להם איזושהי דחייה.

, אנחנו נצטרך לדחוס מליאה נוספת לטובת 2.11-וכנן, אנחנו נצטרך בין היום ובין הבכל מקרה, מת
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כשיו אני שואל, היא בנושא העניין הזה, כדי לא לשבש אחר כך את כל לוח הזמנים. השאלה שע

, שמדברת על הצגה מפורטת של מנהלי האגפים, מה הם מתכננים לעשות בדיוק 16.11-המליאה של ה

בשנה הקרובה, והשאלה היא האם לעשות את זה בישיבה אחת ארוכה, או לעשות את זה בשתי 

 ישיבות ברצף, שאלה פתוחה. 

 

 מה זה ארוכה?      מר אמיר פלג:

 

 ארוכה מאוד.     ני: מר גדי ירקו

 

 ארוכה מאוד.     מר ניר ים:

 

 כמה מנהלים?     דובר:

 

 דקות כל אחד.  20מנהלים,  12   מר גדי ירקוני: 

 

בלי להצביע, תוך היענות לרוב שדיבר, אנחנו נחלק את זה לשתי    מר ניר ים:

ילות, ומיכל תציג  מליאות. בגדול, שתי מליאות רגילות, אולי טיפה מורחבות, אבל שתי מליאות רג

 לנו את ה... 

 

 שלא יהיו בהן נושאים נוספים.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 שלא יהיו בהן נושאים נוספים, אם לא נהיה חייבים להביא אותם.    מר ניר ים:

 

הפגישות עם מנהיגות היישובים, תסביר לי מה זה,... שאני אהיה     דוברת:
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 מיושרת, מה זה מנהיגות יישוב? 

 

קודם כל, אנחנו מדברים במונחים של הנהגת יישוב ולא מנהיגות     ניר ים: מר

יישוב. זה לא אותו הדבר מנהיגות והנהגה. רננה, תסבירי לנו כמה מילים על הפורום הזה, מי הוא, מי 

 שייך אליו ואיך הוא עובד, כמושג כללי. 

 

נציגויות של ההנהגות  פורום הנהגות יישובים זה פורום שיושבות בו   גב' רננה יעקב: 

הפורמאליות, הנבחרות של היישובים. מכל יישוב, היישוב בחר את מי הוא שולח. בחלק מהיישובים  

 זה נציג אחד, בחלק מהיישובים בחרו לשלוח שני אנשים, 

 

 אני שאלתי משהו מאוד ספציפי,     דוברת:

 

זה או  –שתדעו מי הם  לא, זאת שאלה טובה מאוד, רגע, אני גם רוצה   גב' רננה יעקב: 

 מזכיר היישוב, או מנהל הקהילה, בחלק מהקהילות יש כזה, או יושב ראש הוועד, יש גם כאלה.  

 

 האם מוגדר ליישובים מי צריך להגיע?    גב' דנה אדמון: 

 

כן, אנחנו הגדרנו סט של בעלי תפקידים, שמתוכם היישוב צריך     גב' רננה יעקב: 

 לבחור, כי בכל יישוב גם,  

 

 מה הסט? אני רוצה לדעת.     דוברת:

 

אז אני אומרת, זה או מנהל הקהילה, או מזכירים, או יו"רים.  עכשיו,    גב' רננה יעקב: 

זה פורום שהמטרה שלו היא בעיקר למידת עמיתים, בעיקר להעשיר אותם בתכנים שהם תכנים  
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 שרלוונטיים לניהול היישוב... 

 

 אצלנו... אני רוצה,      דוברת:

 

רגע, אני לא פותחת דיון, זה לא שלי. זה שלכם. אתם רוצים לעשות    גב' רננה יעקב: 

 דיון על הנהגות יישובים? לא נראה לי שזה היום.  

 

לא, זה לא זה, רננה תדייקי, תגידי להם שזה לא או, הם יכולים גם     מר גדי ירקוני: 

 כולם. 

 

שוב. אנחנו לא הגבלנו אף יישוב את מי נכון, רגע שנייה. זה בדיוק ח   גב' רננה יעקב: 

 אלה האנשים שבדרך כלל, לשלוח, אנחנו המלצנו לשלוח מהסט הזה של האנשים, כי 

 

אבל למי אתם פונים ביישוב? אני שוב אחדד את השאלה. יש פה   גב' רונית בן רומנו: 

 בעיה... 

 

קר של מיכל שוב, ניר, אתם תחליטו. אתם מבזבזים את הזמן הי   גב' רננה יעקב: 

 עכשיו. 

 

אני אין לי בעיה, אני מאוד קצרה, ואני מאוד נקודתית במה שאני   גב' רונית בן רומנו: 

 רוצה להגיד.  

 

 לא בטוח שהתשובה שלי תהיה קצרה.    גב' רננה יעקב: 
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 רננה, אני לא מכוונת את השאלה שלי אלייך.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 ת.  כן, אני יודע   גב' רננה יעקב: 

 

אני מבקשת, אני ממושב תלמי אליהו ואני מבקשת להיות מוזמנת   גב' רונית בן רומנו: 

אישית, אישית. מכיוון שמאוד חשוב לי היישוב, ומאוד חשוב לי לתרום ליישוב. ואצלנו יש בעיה, אז  

 הנה, אני לא אומרת יקבלו החלטה, אני רוצה להיות מוזמנת, ולהיות שותפה לתהליך. אישית.  

 

 תסגרי את זה ביישוב. רננה, היא צריכה לסגור את זה ביישוב.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני רק אגיד כלום,     גב' רננה יעקב: 

 

 זה לא אישי...  גב' רונית בן רומנו: 

 )דיבורים מחוץ למיקרופון( 

 

אני רוצה להבין לפי מה מחליטים מה זה הנהלת יישוב, באמת. אם   גב' רונית בן רומנו: 

 נו... אנח

 

 אני אומר לך עוד פעם, הנהלת היישוב זה או יושב ראש הוועדה,    מר גדי ירקוני: 

 

  איזה ועד?  גב' רונית בן רומנו: 

 

 או המזכיר, או מנהל הקהילה אם יש כזה דבר באותו יישוב.    מר גדי ירקוני: 
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 ואם אין?   גב' רונית בן רומנו: 

 

 ה אין? שלושת התפקידים האל   מר גדי ירקוני: 

 

 יש מזכיר יישוב. על איזה ועדה אנחנו מסתכלים? ועד מקומי? ועד...    גב' רונית בן רומנו: 

 

 אז המזכיר הוא מתפקד והוא בא.    מר גדי ירקוני: 

 

 טוב, אז אני לא מקבלת את זה.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 אוקיי.    מר גדי ירקוני: 

 

 מצטערת.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 בנושא הזה... כולם חיצוניים, כל ההנהלה היא חיצונית.   לביה גרין: גב' סי

 

 זה בכלל לא קשור.     מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו לא בדיון על...     מר ניר ים:

 

 סליחה ניר, אני חושבת שיש יישובים שכל ההנהלה חיצונית, אוקיי?    גב' סילביה גרין: 

 

 כן.    מר ניר ים:
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כל הכבוד לחיצוניים שלנו, אוקיי? אני חושבת שמי שגר במקום   עם  גב' סילביה גרין: 

 יש לו גם כן, ואנחנו נציגים של הקיבוץ, או של המושב במליאה,  

 

 אנחנו נבחרנו.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 נבחרנו.   גב' סילביה גרין: 

 

 זה לא קשור, חבר'ה, זה לא קשור לחברי מליאה.      מר גדי ירקוני: 

 

 אני חושבת שזה מאוד קשור.   בן רומנו: גב' רונית 

 

אין קשר, לא יודע מה קורה בכל יישוב. לכל יישוב יש הנהלה     מר ניר ים:

פורמאלית, שנבחרה על ידי היישוב. זו הקבוצה שאנחנו מכוונים אליה כשאנחנו מכוונים להנהגות  

 יישובים. 

 

גש הזה. אני רק אגיד, על ניר, תן לי רגע עוד מילה להגיד על המפ   גב' רננה יעקב: 

 המפגש המתוכנן להם,  

 

 אין בעיה, אני רוצה פשוט להיות מוזמנת. גם אם זה יהיה חיצוני.    גב' רונית בן רומנו: 

 

מבחינתי, כולכם יכולים לבוא לכל מה שהצגנו פה, זה   –א'    גב' רננה יעקב: 

ד את האמירה הזאת. הפורום,  לבחירתכם. אני אומרת עוד פעם, מיכל פה הדגישה ואני מקבלת מאו

אנחנו קראנו לו פורום הנהגות, כדי להעצים את האנשים האלה שיושבים שם הוא נקרא פורום  

הנהגות. אבל למעשה, מי שיושב שם, זה הנהלות היישובים. הנהלות שנבחרו כבעלי תפקיד  
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 שממלאים תפקיד רשמי. 

דבר איתם על מטרות לביצוע, סקירה של התוכנית שלנו, מבחינת המתווה של תוכנית העבודה, היא ל

ביישובים, ותוכניות לביצוע, אני ב כוונה מדגישה את זה, מטרות אופרטיביות   2020תוכנית ביצוע 

, שהם רוצים ביישובים. זה לא דומה למה שאתם נדרשים לעשות, אתם מדברים בלוול  2021לשנת 

יע בתור אינפוט של מי שיושב  אחר ממה שאנחנו מצפים מהם לקבל, והאינפוט שלהם הוא מג

 ביישובים ומכיר את השטח. 

 

 גם אנחנו מכירים את השטח.   גב' רונית בן רומנו: 

 

אני לא אומרת שלא, תקשיבי, המטרה, אני לא מבינה... אני יודעת     גב' רננה יעקב: 

 בדיוק מה קורה אצלכם, אני חושבת שזה לא לכאן.  

 

 עמוק,   זה דיון יותר  גב' רונית בן רומנו: 

 

חבל על הפיצוץ, המטרה בסוף של תוכנית העבודה, היא להרחיב את     גב' רננה יעקב: 

משהו שאתם בדרך כלל ממש רוצים אותו ומבקשים אותו. אז בואו תנסו לשתף  מעגלי השיתוף. שזה 

 עם זה פעולה ונראה לאן זה ילך. בכל מקרה, זה לא יקרה היום. 

 

 דיון בנושא.   אני רוצה  גב' רונית בן רומנו: 

 

 זה לא קשור למליאה.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה קשור לכולם.     גב' רונית בן רומנו: 
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 תפתרו את זה ביניכם ביישוב.     דוברת:

 

 זה לא קשור רק ליישוב שלי.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 טוב, מיכל, יאללה. חבר'ה, זה לא קשור לכולם.     מר גדי ירקוני: 

 

חבר'ה, אני אומר לכולם לילה טוב, אני צריך לצאת עקב ניגוד      מר אמיר פלג:

 עניינים. 

 

 מה ניגוד עניינים פה?    גב' מזל ערוסי:

 

 ערב טוב, אתה רוצה להגיד משהו לפני, ניר?    : גב' מיכל עוזיהו

 

 קצר.    מר ניר ים:

 

 לא, למה?    מר גדי ירקוני: 

 

פשוט בסיכום הנבחרים להנהלת  לפני שמיכל,ככה, קצר. שנייה    מר ניר ים:

 החברה הכלכלית, מי שיצא לנו, זה אייל בן צבי מבארי וזאת עירית תלמי משדה ניצן. תודה רבה. 

 

 הצגת פעילות המרכז הקהילתי )מיכל( . 12

 

: הוחלט ברוב קולות לאשר את אייל בן צבי ואת עירית תלמי כץ כנציגי ציבור להנהלת החלטה

 החברה הכלכלית.   
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אני אציג עוד פעם ככה בקצרה, וכמובן פתוח לשאלות  שלום לכולם,  ' מיכל עוזיהו: גב

והתייחסויות, זה סיכום עד כאן של המרכז הקהילתי בכותרות כלליות. אם יש דברים שתרצו קצת 

 יותר ספציפית, אז אני מניחה שתשאלו.

רים שהיו חשובים לי כן הוספתי ככה כמה דבהתבקשתי להציג את זה בהנהלה על ידי אלי אהרון, 

לחדד, אפרופו כיוונים כלליים להמשך. המרכז הקהילתי, בעצם, המבנה הארגוני לפני טרום הקמת 

 המרכז הקהילתי, בעצם התחומים השונים שנמצאים היום תחת המרכז הקהילתי, 

 

 מתי הוא התחיל לעבוד?     מר גדי ירקוני: 

 

  מה?  גב' מיכל עוזיהו: 

 

 מתי הוא התחיל לעבוד?     מר גדי ירקוני: 

 

 הוא התחיל לעבוד לפני שנתיים, אבל הצגתי את זה כבר.   גב' מיכל עוזיהו: 

 

 כן?    מר גדי ירקוני: 

 

, 2018בפעם הקודמת. המרכז הקהילתי התחיל לעבוד בספטמבר   גב' מיכל עוזיהו: 

, והתנסויות  חשבנו שהשנה תהיה לנו כבר חזרתיות על הדברים –סיימנו שנתיים, האמת היא 

מחודשות ושיפור וקיבלנו אתגרים חדשים שמובילים אותנו גם למקומות נהדרים מבחינתנו, כמה 

 שזה קשה, אבל זה באמת מאוד מעניין ונכון. 

אתם יכולים לראות שבעצם התחומים השונים היו תחת אגפים שונים במועצה. אם זה תחום המרכז 
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בעצם צמח ונולד, ועבר תחת המרכז הקהילתי. כל   הקהילתי שהיה תחת האסטרטגיה, הוא שם ככה

 התחום של מדור ילדים ונוער, הקייטנות, צהרונים, היו תחת אגף חינוך ועברו למרכז הקהילתי. 

כל התחום של הספורט, והתחום של התרבות, היו שני תחומים שלא היו כפופים לאגפים במועצה.  

הנחיות, ובעצם לקחנו את כל התחומים האלה  הם עבדו תחת מזכיר המועצה, תחת ראש המועצה עם 

בואו נשים אותם תחת קורת גג אחת, שמייצרת תפיסה רחבה והוליסטית של העשייה  –ואמרנו 

 הקהילתית.

בעצם, אתם יכולים לראות היום, זה פחות או יותר המבנה הארגוני שלנו, שבעצם יצרנו הנהלת  

אתם יכולים  ים שונים ואיחדנו את המשאבים. חשבונות, מזכירות משותפת, לקחנו מזכירות מתחומ

לראות בסגול, זה תחומים חדשים שצמחו מתקצובים חיצוניים שקיבלנו. למשל, תוכנית של  

מעורבות חברתית מהמשרד לשוויון חברתי, כמשהו שנוסף למרכז הצעירים. רכז נוער להט"ב, משהו 

 מדור ילדים ונוער. שקיבלנו מהחברה למתנסים תוכנית מתוקצבת במלואה, היא תחת

כל הנושא של מנהל מדעים וטכנולוגיה, משרד המדע והטכנולוגיה תקצב לנו את הנושא הזה, וגם 

 הנושא של התנדבות ומעורבות בני נוער, זה משהו שקיבלנו מתרומה חיצונית.  

התפקיד היחיד שאנחנו יצרנו, אבל גם מתוך משחק, בתוך התקציבים פנימה, זה מנהל אחזקה, 

ום מחזיק את כל המתקנים והמבנים שהם תחת המרכז הקהילתי. אנחנו מדברים, אוטוטו, על  שהי

מבנים שונים, עם המבנים החדשים שהולכים להצטרף, אם זה הדיונה בדרום המועצה, אם זה   17

אולם הספורט באזור יובלי הבשור, שהופך להיות המקום להתעמלות קרקע, הולך השנה אם אנחנו  

 כלשהי, אבל אמור היה השנה לפעול שישה ימים בשבוע.  נחזור לשגרה 

ילדים שהם משתתפים בחוגים, אלא אפילו לייצר תוכניות מצוינות וכו',   130-לא רק להביא למעלה מ

עומד להיפתח בימים ואם זה המתקנים החדשים שעומדים להיפתח, אולם היכל הספורט החדש ש

 ליו את הפעילות ועוד.  אלו, מבנה האומנויות שאנחנו כבר מעבירים א

קצת על התפיסה הארגונית המטריציונית, בסדר? אנחנו בעצם עובדים בתחומים שונים, התחום של 

המנהלה שמשרת את הכול, אבל חוגים ופנאי, חינוך חברתי, זה כל הנושא של ילדים ונוער, נושא של  

הקהילתי, הוא לא מקום. זה  תרבות, מרכז הצעירים ואנחנו פועלים, אנחנו תמיד אומרים על המרכז 
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בואו למקום הזה, ופה המרכז הקהילתי פועל. המרכז הקהילתי הוא  –לא שאנחנו אומרים לכולם 

 תפיסת עולם.

מכיוון שזו תפיסת עולם, הוא יכול להתקיים בכל מקום, אם זה בתוך היישוב, אנחנו רואים את 

וגם ברמה רשותית. כך שאפשר לראות  האחריות שלנו גם בדברים שקורים בתוך היישוב, גם מרחבי 

תלמידים נמצאים פה, המתקנים המשמעותיים   2500שבעצם לב המועצה, היות שבתי הספר פה, 

 נמצאים פה באזור המועצה, ולכן זה לב המועצה, זה הקמפוס המרכזי. 

יש את המתקנים שמשרתים את בתי הספר לאורך היום, ואחר הצהריים משרתים את כל הציבור.  

 נחנו מסתכלים על זה בצורה שבלב המועצה ישנם שירותים שאנחנו נותנים בלב המועצה. אז א

עם זאת, גם בדיונה שהיא בעצם שלוחה בדרום המועצה, גם שם אנחנו מנגישים פעילויות שונות. 

למשל, סתם דוגמא לשיח שהיה היום, התיאטרון, תיאטרון השפ"מ של בני הנוער, של התוכנית של  

התלבטנו, עכשיו בימי קורונה, מה אנחנו עושים? אם אפשר להנגיש  –ם חברתיים האגף לשירותי

 אותו?

ויש הרבה מאוד ילדים מדרום המועצה שמשתתפים בו, אין שום סיבה שנמשיך לקפוא על השמרים  

בואו נקיים אותו פה. יכול להיות שאנחנו רוצים לקיים אותו דווקא במקום שהוא קרוב, עוד   –ונגיד 

 פיסה הזאת של מרכז קהילתי כתפיסת עולם.פעם, הת

יש לנו גם את אזור הבשור, שכבר יש לנו את מתחם הגילדה של האומנים, עומד להיפתח שם מרכז  

שבעצם ייתן מענה לפעילויות ופרויקטים של נוער בצורה מרחבית. אנחנו גם רואים,  נוער בימים אלו, 

ה, ככה שאנחנו נוגעים גם בתחום האומנויות, גם חוגי אמנות שם באזור הגילד התחלנו להפעיל השנה

בחינוך החברתי, גם בתרבות אנחנו מקיימים שם אירועים, והיינו רוצים לראות, איך אנחנו נפתח 

 בעתיד את המקום הזה, אולי לעוד תחומים כפי שיידרש, מתוך תהליכים שנעשה עם הקהילה.  

גם   –ם קשר אנחנו מפעילים היום ויש לנו גם את אזור חלוצה, בעצם בשלומית, בלי שו

הקונסרבטוריון פעיל בחלוציות, בנווה הוא מפעיל שיעורי מוסיקה, גם חוגי ג'ודו שאנחנו מפעילים  

בשלומית, גם חוג לכל ילדה וילד, חוגים של מדעים, טכנולוגיה שקיימנו שם, מותאם לצרכים של 

מית, שאנחנו רואים אותו כשלוחה הקהילה, ובימים אלו מוקם מבנה מאוד משמעותי ביישוב שלו
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 עתידית של המרכז הקהילתי שאמורה לקום שם. 

מבנה שבעיקר מגיוס כספים, אני מניחה, אני מקווה שבקרוב הוא גם יבוא להחלטת המליאה, כי יש 

שם גם צורך של משאבים מקומיים שאנחנו נשים שם, אבל באמת אנחנו גם תופסים את השלוחה 

התמחות אחרת, חלקם עדיין לא מוגדר,  יה. וכמו שאתם רואים, כל אחד עם בחלוציות, כמרכז לעשי

שאנחנו דיברנו, אבל כשאנחנו נגדיר את זה, זה יהיה יחד עם הציבור, אבל למשל, אם   זה דברים

אנחנו נבחר את הבשור כאקטיביזם, שם יקרו יותר דברים בתחום של אקטיביזם ופרויקטים 

 חברתיים.

שמנסה לגבש מה הכיוונים שהם רוצים. לאורך השנים, זה יותר התבסס  בדיון היום יש קבוצה

 כמקום למשפחות, גם בגלל שהאזור הזה מאוד צומח דמוגרפית.

גם בחלוציות אנחנו נצטרך יחד איתם להגדיר סוגיה מורכבת שאנחנו גם נביא אליכם, מה מודל 

 עים מה השאלות השונות. ההפעלה של זה. אנחנו מכירים, בתוך עמנו אנו חיים, אנחנו יוד

  2019כן להגיד מילה וחצי על הנושא של התקציב השנתי, הצגתי לכם אותו גם בדו"חות הכספיים. 

מיליון ₪, כשנתון מאוד יפה מבחינתנו, ששליש מתוך זה היה ממשתתפים.   15סיימנו עם תקציב של 

ש מהמועצה ושליש זה נתון שהוא חשוב ברמת היציבות, האיתנות הכלכלית של העמותה, שלי

 מהתקציבים שגורמים מממנים ממשלתיים, אבל גם פילנתרופים.

מטרות העל שלנו, יש לנו ארבע מטרות   –קצת על העשייה, בסדר? אני אעבור את זה ככה בכותרות 

על עיקריות. אחת מהן זה הנושא הזה של לראות ולחתור כל הזמן, לראות כל תושבת ותושב.  

אים ומנתחים כל הזמן מי מגיע לפעילויות, אנחנו שואלים את עצמנו, המשמעות היא שאנחנו רו

 באותה נשימה, מי לא מגיע לפעילויות.

-משתתפים בחוגים, ל 870-עלינו בצורה משמעותית במספר הנרשמים, מ 2019-אנחנו גאים להגיד שב

דה וילד,  . הקפיצה המשמעותית היא גם בגלל ההתרחבות, וגם בגלל פרויקט של חוג לכל יל1500

... והביא, כל המטרה של הפרויקט הזה, זה להנגיש העשרה לכל שהפעלנו בתוך היישובים. מה ש

 ה'. -ילדה וילד בכיתות ד' ו

הפקנו הרבה מאוד אירועים, גם בקיץ שעבר, גם אירועי הקורונה שאנחנו קיימנו. אני חייבת להגיד  
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ועים הרשותיים, זה גם מה שקורה בתוך שאנחנו עוברים הרבה אירועים, מבחינתנו זה לא רק האיר

 היישובים, אני אגע בזה במטרה של חיזוק התשתיות בתוך היישובים. 

אני לא יודעת אם אתם שמתם לב כבר ליוזמות של חודש המודעות לסרטן השד בתוך היישובים,  

כל   המטרה שלנו היא לא רק לעשות יוזמות רשותיות, אלא באמת לעודד את הקהילות בתוכן ליזום

 מיני יוזמות תרבותיות, קהילתיות, חברתיות. 

קחו,  –נושא של חיבור עם החלוציות. אם בעבר המועצה הייתה מעבירה תקציב מסוים לחלוציות 

היום אנחנו יחד איתם חושבים ולומדים את הצרכים השונים, מנסים   –תעשו את הפעילויות שלכם 

ספציפיים שלהם, אבל גם כבוד לעקרונות לעשות את ההתאמות, תוך כמובן כבוד גם לצרכים ה

 הברורים שאנחנו מגדירים פה ברמה המועצתית. 

הנושא של צרכים מיוחדים, ההובלה היא, כמובן, של האגף לשירותים חברתיים, אבל אנחנו  

מוסיפים את הנדבך שלנו בחיי הפנאי של ילדים עם צרכים מיוחדים. ממש הקיץ, הייתה לנו קייטנה  

לילדים עם צרכים מיוחדים בתחום הטכנולוגי שהיו, אני מסתכלת על רוויטל כי היא, ראשונה מסוגה 

אני חושבת שהבן שלך היה בקייטנה המקבילה שנוצרה גם דינאמיקה נהדרת, אבל כל הזמן לחשוב  

איך אנחנו יכולים גם לשלב בחוגים הקיימים, גם לייצר פעילויות מותאמות, וכל הזמן לראות איך,  

העשייה הנהדרת שהתקיימה גם קודם, ולראות איך אנחנו מוסיפים את הערך  ום בשטח. מה קיים הי

 המוסף בתחום הפנאי והקהילה. 

הנושא של הגיל השלישי, עוד פעם, חודש האזרח הוותיק מתקרב. שימו לב, אנחנו גם עושים דברים  

 ברמה רשותית ומקווים גם לייצר דברים ברמה הפנים יישובית.

הוביל את זה גם בשנה שעברה, אנחנו מתחברים עוד פעם, בנדבך שלנו,  –חברתיים  האגף לשירותים

העלו את הצורך בתוכניות ספורט לוותיקים שעכשיו נמצאים כבר הרבה זמן יחסית בסגר, אנחנו 

גורם שיודע להפעיל תוכניות ספורט. הרעיון, הצורך עולה מהשטח, ואנחנו יודעים להתחבר ולתת את  

 דת שלנו. התוספת המיוח

, התחלנו, עוד פעם, כל התוכניות 2020-הנושא של אמהות חד הוריות, זה עוד קהל יעד שהגדרנו ב

האלה, חשוב לי להדגיש את זה, כי אלה תוכניות שברוב הדברים אנחנו עובדים עם האגף לשירותים  
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 אליו.  חברתיים שמובילים את הדברים, אבל זה באמת משהו שעלינו עליו, אנחנו רוצים לכוון

לשנה הבאה, אני כן רוצה לשתף שאנחנו הולכים לניפוי של מדד קהילתיות ביישובים, אנחנו מאוד  

נוכל לתת לכל יישוב ויישוב את המקום  נשתדל, ככל שיהיו לנו יותר עונים לסקר הזה בכל היישובים,

ות להתמודד  שלו, את המדד הקהילתי הספציפי שלו, ובהתאם לזה נוכל לבנות תוכניות עבודה שבא

 עם האתגרים של כל יישוב ויישוב. 

 

 כקהל יעד,   40-את יכולה להגדיר שם את גיל ה   גב' דנה אדמון: 

 

קהל יעד. אנחנו מדברי םעל זה, אני מודה שזה תמיד, כאילו, קהל   גב' מיכל עוזיהו: 

 אחוז.  200-טוב, אני קודם כל יש דברים אחרים, אבל את צודקת ב –היעד אתה אומר 

הנושא של העשרת תחומי הפנאי והחוגים, גם נכנסנו לתחומי... לפני שנתיים התחלנו עם כל חוגי 

הטכנולוגיה והמדעים, השנה נכנסנו גם לתחום האומנויות, נושא של יזמות, בני נוער, שהתחלנו לפני 

 שנתיים ואנחנו מחזקים את זה.

ים אליו מאוד, מנסים באמת גם לקחת,  כל הנושא של מצוינות בספורט, מצוינות כערך שאנחנו דוחפ

, אם תבנה את המתקנים, הילדים  If you'll build it, they will come –יש משפט באנגלית שאומר 

יבואו. אז לא רק שהם יבואו, הם גם יכירו את המסורת עתירת השנים של מה נעשה פה בעבר,  

במיוחד עכשיו עם ימי ל הילדים, ובאמת לדחוף אותם להתמדה ומצוינות. זה דבר שקשה לנו עם כ

הקורונה. וכמובן, כמו שציינתי קודם, כל המתקנים החדשים שהוקמו, זה גם אתגר בפני עצמו,  

 לתחזק אותם ולוודא שהם יהיו עוד לדורות רבים הלאה. 

מטרה שנייה, זה הנושא של בניית מרחב חינוכי של חינוך פורמאלי, וחינוך חברתי משלים. יש פה  

ינוכי נהדר, יש בחלוציות בתי ספר, איך אנחנו מוודאים שאנחנו מדברים באותה שפה?  קמפוס ח

אנחנו מתעסקים עם אותם ילדים, כולם הילדים שלנו, וחשוב שאנחנו נעצים את התכנים. אם הולך  

להיות תוכן העשרתי משמעותי בבתי הספר, בתיכון לדוגמא, בשבועות הקרובים סביב הנושא של  

ת והתנהגויות סיכוניות, חשוב שהחינוך החברתי ביישובים, ייקח את אותן סוגיות מוגנות, מיניו
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 משמעותיות, וגם יקדם, כדי להגיע באמת להעמקת המסרים.

קשה לו גם אחר הצהריים. איך אנחנו יכולים, באמת, לתת  –בנוסף לזה, אם יש ילד שקשה לו בבוקר 

ל הילדים שלנו, לתת להם את המענים הטובים מעלות, ולשמור ע 360מענים לילדים ולראות אותם 

 ביותר עבורם. 

מועדוני הילדים שהקמנו, שאני מודה שזה פרויקט מורכב מאוד. התחלנו לפני שנתיים, עוד ביובלי  

הבשור, להפעיל את הצהרונים שם. רונית הייתה שותפה לחשיבה. לפני שנה פתחנו את מועדוני  

 הקורונה, זה אפילו עוד יותר מורכב. הפרדס פה, בקמפוס החינוכי. היום עם 

המטרה שלנו היא באמת, לתת קודם כל מוגנות מלאה לילדים, אבל לא רק, לא להסתפק בזה, אלא 

באמת מקום שהוא משמעותי מאוד עבור הילדים. אני חייבת להגיד שמבחינתי, מבחינת מטרות של 

 כים לעשות יותר טוב., אנחנו בדרך, אנחנו עדיין לא שם. מגיע לנו ואנחנו צרי2019

כל הנושא של מרכז חלום, המרכז הטכנולוגי שבנופי הבשור, עוד פעם, חיבור בין משאבים שאנחנו 

 הבאנו לנופי הבשור, הם משתמשים בזה בשעות היום, אנחנו אחר הצהריים בשיתופי פעולה.

תוכנית שבעצם יש  זו –זה למען הנוער במגזר הכפרי  –כל העבודה של להב"ה, להב"ה למי שלא מכיר 

עובדת סוציאלית בשם הילה הלוי, שיושבת באגף לשירותים חברתיים עם קרן   –לנו שתי זרועות 

נדבר את השפה ונראה את  שריקי שיושבת במרכז הקהילתי, ושתיהן ביחד בעצם פועלות, שכולנו

 הילדים כמכלול וניתן מענים.

ת המדריכים. כי גם המאמנים שלנו, המורים  וכל הנושא של פיתוח, פנאי והעשרה וחוגים, ללוות א

בחוגים, הם דמויות מבוגרות מאוד משמעותיות, ואנחנו צריכים לתת להם את הכלים להיות  

 רגישים, ולהצמיח את הילדים שלנו כמה שיותר. 

כל הנושא של עידוד יזמות ומעורבות חברתית, אני אעבור על זה ברפרוף, אבל באמת, כל מיני 

שלנו היא לא שאנחנו נבוא ביוזמות לקהילה, אלא שהקהילה תיזום ואנחנו נזיז את  יוזמות. המטרה

זה יוצא הרבה יותר   –א'  –המכשולים מדרכם ונאפשר להם. כי כשתושבים יוזמים ועושים בעצמם 

  התושבים מרגישים מאוד מאוד משמעותיים. –טוב, ב' 

ו, ומי שלא היה, אני מציעה לעשות  מי שמכם היה בגילדה, אני בטוחה שהוא חווה את זה בעצמ
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ישיבת מליאה אחרי הקורונה בגילדה, כי זה באמת פרויקט שצמח מהשטח. הקרדיט הוא לאומנים,  

 ולזה שאנחנו לא הפרענו, ותמכנו וחיזקנו את זה.  

אם יש שאלות ספציפיות על הפרויקט, אם אני אמשיך, אני רק אסיים עוד כמה שקפים. הנושא של 

אני חושבת שהקורונה הבהירה לנו עד כמה זה הרבה יותר חשוב. אני   –ת ביישובים חיזוק תשתיו

, המטרה שלנו הייתה יחסית צנועה בתחום הזה, גם לפתח איזשהו מודל של 2020-חייב להגיד שב

יישובים, שאין לנו בכלל עיניים על הילדים  17-לוודא שיש מדריכי נוער ביישובים. יש לנו למעלה מ

שובים, אז קודם כל המטרה הייתה להכניס. אבל הקורונה הביאה אותנו למקום אחר  והנוער ביי

  –לגמרי של עבודה, אני חייבת להגיד, מרגשת ופורה מול נציגים שלנו בכל תחום. בתחום התרבות 

אנחנו עובדים מול אנשי התרבות ביישובים. אנחנו לא רק עושים דברים מרכזיים, אנחנו גם מעבירים 

 משאבים לתוך היישובים. ומובילים 

גם אנחנו, כמועצה, כשהגענו עד הבית, כשהרגשנו שאשכול עד הבית, שהגענו עם חבילה ליום  

העצמאות, או בשבועות עם זרעים, גם אותנו המגע האישי הזה, ולהגיע לשטח לתוך היישובים היה 

 מאוד מאוד משמעותי. אנחנו עושים הכול עם ההנהלות של היישובים.  

אנחנו לא   –זה חלק מהתפיסה, החוג לכל ילדה וילד, שמראש אמרנו  –לוותיקים ביישובים  הספורט

 עושים חוגים ברמה רשותית, אלא כן יישובית, זה מה שחשוב. 

היה עשרה  2019ובגדול, אני כן אשתף שכל הנושא הזה של משיכת תקציבים, התקציב המתוכנן של 

י באמת כשאתה מפוקס כל הזמן על נושא הקהילה, קולות  מיליון, כ 15-מיליון. אנחנו כן הגענו ל

קוראים צצים לך בדרכך. היוזמות שאנחנו יזמנו בעצמנו, שהביאו להכנסות שאפשרו לנו לעשות יותר  

פעילות, היו מאוד מאוד משמעותיות, וזה אחד מההישגים שאנחנו מאוד מאוד מתגאים בהם. אבל  

אוד מאוד מיוחדים, שיצרנו, אירוע הפרידה לפני הכניסה  היו עוד כל מיני יוזמות, גם אירועים מ

קהילתית הראשונה  לקורונה, שזו גם יוזמה קהילתית שצמחה מהשטח, האשכולוידע, העדלאידע ה

באשכול שהייתה מרהיבה, גם הדרייב אין שהתחיל באשכול, גם הספארי תרבות שהיה, באמת, 

 חוויה מיוחדת. 

הו שאנחנו מדברים הרבה בצוות, ככל שאנחנו עושים את זה עם אני חושבת שבסופו של דבר, וזה מש
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יותר שותפים מקומיים, עם תושבים, אנחנו מגלים שהמשאב הבאמת אדיר ביותר שיש לאשכול, זה  

התושבים שלנו. אם אנחנו נעשה את זה איתם, אנחנו נגיע הרבה יותר רחוק. זהו. אז אני אשמח 

 לשאלות, התייחסויות.  

 

 כל הכבוד.    ן: גב' דנה אדמו

 

 יש לי שאלה.    מר דודי אלון:

 

 אני רוצה להגיד כמה מילים, לפני שאתם הולכים, ברשותכם.    מר גדי ירקוני: 

 

באיזשהו אופן   יוניסטריםהאם הנושא של  –אחת  –שתי שאלות    מר דודי אלון:

ורה עם התשתיות של מה ק –ממשיך בשנים הקרובות, הבנתי שיש עם זה איזושהי בעיה. הדבר השני 

 מגרשי הספורט, איפה זה בתוכנית העבודה?  

 

 בתוך היישובים אתה מדבר.   גב' מיכל עוזיהו: 

 

 כן.    מר דודי אלון:

 

 אוקיי. אתה רוצה שאני אענה על הכול ביחד? או שאני אענה כל פעם?    גב' מיכל עוזיהו: 

 

ת לנו בהנהלה, וגם במליאה ... אני אשאל אותך על התקציב. כשהצג   גב' מזל ערוסי:

 את המתוכנן, אז הבנו אז שיש משהו, גירעון של בערך, 

 

 . 150  גב' מיכל עוזיהו: 
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 . חשבתי יותר, לא שזה לא הרבה. 150   גב' מזל ערוסי:

 

   זה גם גירעון.  150  גב' מיכל עוזיהו: 

 

כדי לוודא, ואמרת שיש לך עוד כמה חודשים עד סוף שנת הכספים,    גב' מזל ערוסי:

או לברר איך זה בדיוק יסתיים. הבנתי למה נוצר לך הגירעון הזה, אבל תגידי איפה את נמצאת  

 עכשיו בעניין?  

 

אוקיי, אז אני אתחיל קודם כל מהנושא של יוניסטרים. יוניסטרים זו    גב' מיכל עוזיהו: 

עם מלווה, שדרך אגב, היא תוכנית יזמות של בני נוער. בעצם בני נוער מאשכול הקימו חברה עסקית, 

 גם אישה מדהימה שגם היא מאשכול, מעיין צווייג משדה אברהם.

זו תוכנית שהיא תוכנית של ארגון ארצי עם חברות סטארטאפ. השנה נפרדנו מיוניסטרים אנחנו 

עדיין ממשיכים עם תוכנית היזמות, לוקחים את זה אפילו צעד אחד הלאה, של מעין תנועת נוער 

 ם. לנוער יוז

ח', -הילדים שהשתתפו בתוכניות של יוניסטרים הם עכשיו הולכים לחנוך ילדים צעירים בכיתה ז'

ויחד איתם, הם יהיו הגורמים שמובילים בעצם את הנושא של תוכנית היזמות. וגילינו, אני חייבת  

את   , שאמרנו וואו. מזל,לדירקטוריוןלהגיד, שיש כאן כמה דמויות, אתם ראיתם את מה שהציגו 

מדהים לגלות. אז גם בהקשרים של התחומים העסקיים והאפשרויות לשותפויות עסקיות,   –אמרת 

גילינו שיש פה אנשים עם מערך קשרים מרשים מאוד, ואנחנו מתחברים אליהם ומנסים לעשות  

 איזשהו פיילוט, שדרך אגב הצטרפו אלינו גם רשויות אחרות עכשיו.  

תוכנית לנערות  SIS- Sister in Scienceבת להגיד שזו הולכת להיות תוכנית מעניינת נוספת, אני חיי

בכיתה ו', שהולכות להיות יזמיות טכנולוגיות. לעודד את הבנות הצעירות שלא יוותרו על הטכנולוגיה 

ועל המדעים, ולנסות לדחוף אותן לעולמות האלה. אנחנו רואים בנופי הבשור את הירידה שיש 
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אז אנחנו רוצים לעודד את זה. אז בעצם, אנחנו עדיין   ולים המדעיים,בהשתתפות במגמות ובמסל

נאחזים בהון האנושי, ממשיכים את הדברים שאנחנו מאמינים בהם, גם אם אנחנו מחליטים לעשות 

 אותם קצת אחרת. מה השאלה השנייה, תזכיר לי, סליחה? 

 

 על מגרשי הספורט.     מר דודי אלון:

 

רשי ספורט. אני חושבת שכל הנושא הזה, אני מניחה שאתם  על מג  גב' מיכל עוזיהו: 

תראו את זה גם במטרות הרב שנתיות, ההמלצה שלנו, מקולות גם שעלו אצלכם פה במליאה. הנושא 

הזה של חיזוק התשתיות בתוך היישובים, הוא אחד מהנושאים המאוד מאוד מרכזיים שכולנו 

 בהתכוונות, כולנו במועצה בהתכווננות כלפיו.  

גם אתם, אני הייתי במקרה בהנהלה הקודמת, בעיקר בדו"חות הכספיים, וראיתי שהחלטתם 

זה משהו שדורש משאבים אדירים. מתקציבי מפעל הפיס לנתב גם ליישובים. זו חלק מההתכווננות. 

אני חושבת שאתם, כמליאה, מובילים אותנו בדרך לשם. אני חושבת שאנחנו המנהלים, מאוד מאוד 

 כיוון הזה, אבל זה ייקח זמן, אנחנו נגיע לשם. מתחברים ל

כרגע, נראית טוב. אנחנו מתנהלים מאוד מאוד בזהירות. יש לנו גם   2020קודם כל,  –מזל, לשאלתך 

ליווי פיננסי, אני לא יודעת עד כמה שיתפתי במפגש הקודם, אבל בעצם התחלנו לפני שנתיים, ומאז 

קשה לנהל ולשלוט, והיום אנחנו בשליטה הרבה יותר חזקה   החלפנו שני מנהלי כספים. זה היה יותר

 על התקציבים.  

בסופו של דבר, מה שהכריע את הכף, היו סוגיות של הפרשות של ימי חופשה וימי הבראה, בעיקר על  

עובדים שקיבלנו מהמועצה, בעיקר המאמנים והזה, שלא חישבנו את זה נכון, וזה מה שהוביל לפער,  

לי. כי סך הכול, גם בתקופות המורכבות, עדיין ידענו ולא חרגנו ממסגרות  לפחות ככה הוסבר 

 התקציב. 

אבל כשאתה מחשב בסוף השנה, פתאום אתה מבין שאתה צריך גם לשים כספים בצד בשביל  

וזה לא תקין. ואני מאמינה שזה לא יקרה, כי יש לנו   150-ההפרשות העתידיות, הגענו לגירעון של ה
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לפחות כרגע מרגישה שאני בידיים עם ליווי מאוד מאוד הדוק וצמוד, ובידיים  היום אנשים, שאני

 טובות. חנניה? 

 

האם את יכולה במפגש עם הנהלות היישובים להתחיל איזושהי טבלה    מר חנניה אווקרט: 

 של יישובים, שתכלול מה מידת המעורבות והשימוש של כל הרעיונות שאתם מיישמים ביישובים?  

 

 למה השנה? למה לא במליאה?   זיהו: גב' מיכל עו

 

 רגע,   מר חנניה אווקרט: 

 

 אוקיי.   גב' מיכל עוזיהו: 

 

לא כדי לחטט... אלא כדי לדעת איך באופן יחסי היישוב שלי צורך את   מר חנניה אווקרט: 

 הדברים האלה, ושיהיו נתונים שאפשר לכמת אותם ולדעת מה קורה.  

 

 דה על ההערה, אז חנניה, תו  גב' מיכל עוזיהו: 

 

אני רוצה לדעת עם מי, בישוב שלי לפחות, את בקשר בשביל להפעיל    מר חנניה אווקרט: 

 נושאים מסוימים כאלה.  

 

אוקיי. אז מי ביישוב שלך אני אדבר איתך בשיחה אישית, אני לא   גב' מיכל עוזיהו: 

ני יכולה לשלוח לכם  חושבת שאני צריכה לציין את זה פה ליד כולם. אבל אני בקשר גם עם... א 

 רשימה של אנשי הקשר שלי בתחום החינוך, בתחום התרבות ובהנהלות היישובים, בשמחה.

אני כן אגיד לך שהניתוחים שלנו היום הם ברמת כמה משתתפים בחוגים אפילו מכל יישוב ויישוב,  
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חוגים פרטיים  כדי לנסות להבין באילו יישובים יש השתתפות נמוכה יותר, והאם זה פשוט בגלל שיש 

 ביישוב, או בגלל שיש, אולי, פער שאנחנו לא מודעים אליו. וזה חלק מהעניין. 

אתה יודע, בתחילת הדרך אמרו לי על קיבוץ מסוים, שהייתה ירידה משמעותית במספר הנרשמים  

מה העניין? הם עושים לעצמם חוגים? גילינו שהקיבוץ הזה עבר הפרטה איזה שנה  –בקיבוץ. אמרנו 

י לפני, וזה הכניס את כולם לאיזה שוק כזה של לחץ, פתאום אתה צריך לנהל את התקציבים  וחצ

 שלך, את תקציבי משק הבית בעצמך, והיינו צריכים לראות איך אנחנו רגישים לזה יותר.

אז אני אומרת, שאנחנו באמת מנתחים את זה, ואין לי בעיה לתת נתונים מדויקים לכל יישוב ויישוב,  

שאנחנו אוספים את הדאטה הזה, כי אנחנו באמת מנסים לפעול גם בצורה מבוססת   וזה משהו

 נתונים, ולא מתוך אינטואיציות, בסדר?

אנחנו עובדים איתו צמוד, מנסים לעורר כמה שיותר   –לגבי היישוב שלך, ספציפית, איתן היקר 

עם מתנדבים נהדרים,  מתנדבים גם, פעילים נוספים, זה משהו שחשוב לנו מאוד. יש לנו יישובים

תמיד מודאגים שזה לא יהיה מתנדב אחד שישחק ויעלם בהמשך, וזה חלק מהעבודה שאנחנו עושים  

 מול היישובים. כן, רבקה?  

 

קודם כל, אני רוצה להגיד שבתור אחת שהייתה בחבלי הלידה של כל    גב' רבקה בן ארי: 

 הדבר הזה שקוראים לו מתנ"ס, 

 

 קהילתי.   מרכז   גב' דנה אדמון: 

 

בתקופתה זה היה מתנ"ס, זה היה לפני הרבה שנים. היה מותר אז,    גב' מיכל עוזיהו: 

 אוקיי. 

 

ממש חם לי בלב לשמוע ולראות מה שנעשה. אני חושבת שאנחנו   גב' רבקה בן ארי: 

צריכים לברך על זה, שזה אכן פעיל. יש המון המון בעיות... אבל אחד הדברים המאוד מאוד  
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ם, שאנחנו ממש צריכים להתייחס אליהם, זה נושא התחבורה. מאוד קשה לילדים, אני בעייתיי

 מדברת על תנאים נורמאליים, לא תנאים של קורונה.

בערב הביתה, בשביל שעה וחצי של   18:00-ולהגיע ב 14:00 -קשה מאוד לסיים את יום הלימודים ב

ורם לא להשתתף בחוג. נושא שהוא ניכר חוג. זה דברים מאוד מאוד מפריעים לילדים להירשם, זה ג

 וצריכים להתייחס אליו.  

 

טוב. אני רק רוצה להגיד שיש לי את הזכות, באמת, גם לעבוד עם   גב' מיכל עוזיהו: 

צוות נהדר. אני חייבת להגיד גם, חוץ מישראל כולן נשים מדהימות שאנחנו עובדות ביחד. אז קודם  

 ה אני באמת מרגישה את הזכות לעבוד איתן.כל, הן לא פה, אבל להגיד לכם עד כמ

ובנימה זו, אפרופו נשים, אני כן רוצה להזכיר לכולכן ללכת להיבדק, ומי שלא צריך ללכת להיבדק,  

לוודא שבת זוגו הולכת להיבדק. הסטטיסטיקות הולכות ומתחזקות, אחת מארבע אפילו אמרו לי, 

להפיץ את הבשורה, ותוודאו שכל הנשים, הבנות  גילוי מוקדם הוא מאוד מאוד חשוב. אז תעזרו לנו 

 שלכם, השכנות שלכם, הנשים שלכם הולכות ונבדקות. תודה רבה.  

 

 עוד מישהו? חבר'ה, תודה.    מר גדי ירקוני: 

 

תודה לכם ותתכוננו, הזימון למליאה הקרובה שיהיה, תודה מיכל.    מר ניר ים:

 כנית הפעולה של המועצה לשנה הקרובה.תו, יועבר בקרוב. 2021יעסוק רק בתוכניות של 

 

 

 __________________ 
 גדי ירקוני

 המועצהיו"ר 

__________________ 
 ניר ים

 המועצהמנכ"ל 
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 ריכוז החלטות
 

  
 14.9.20מיום  2020#9אישור פרוטוקול מליאה . 3

 

 : הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבה קודמת. החלטה

 

 2020קריטריונים לתמיכות . 6

 

   2021: הוחלט פה אחד לאשר את הקריטריונים לתמיכות לשנת החלטה

 

 אישור תב"רים  . 11

 

 גן ילדים –כרם שלום   1202: הוחלט פה אחד לאשר את השינויים בתב"ר החלטה

 

התקנת מתקנים סולאריים על גגות  – 600: הוחלט פה אחד לאשר את השינויים בתב"ר החלטה

 במועצה

 

 גן ילדים בישע  – 611אחד לאשר את השינויים בתב"ר : הוחלט פה החלטה

 

 הקמת גן ילדים –ניר עוז  – 1027: הוחלט פה אחד לאשר את השינויים בתב"ר החלטה

 

 מבנה יביל –תלמוד תורה  –נווה בנות  – 1179: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

הקמת יבילים בתי   –בנים  –בני נצרים  – 1209: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה
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 ספר

 

 17יח' מתוך  1תשתיות ל  –כיסופים  – 1072: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 

חיבור למגן ת.  –נירים וניר עוז  – 1066 : הוחלט פה אחד לאשר את השינויים בתב"רהחלטה

 שאיבה וקווי סניקה. 

 

 תכנון תב"ע בישובי המועצה – 1100 : הוחלט פה אחד לאשר את השינויים בתב"רהחלטה

 

 2019סימון כבישים והתקני בטיחות  –1265 : הוחלט פה אחד לאשר את תב"רהחלטה

 

 ציוד צח"י  –בארי ורעים  – 1266 : הוחלט פה אחד לאשר את תב"רהחלטה

 

 הלוואה מנהל מקרקעי ישראל – 1267 : הוחלט פה אחד לאשר את תב"רהחלטה

 

 מפקירים פצועים בשטח" הקצאת שטח לעמותת "לא. 10

 

 שטח לעמותת "לא מפקירים פצועים בשטח"ההקצאת : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 

 מינוי מנהל אבטחת מידע למועצה. 9

 

 : הוחלט ברוב קולות לאשר את מינויו של מתן כממלא מקום מנהל אבטחת מידע למועצה.  החלטה
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 רכז הקהילתימינוי נציגות לעובדי המועצה בחברה הכלכלית ובמ 

 

  

: הוחלט ברוב קולות לאשר את מינויו של ניר ים כנציג עובדי המועצה בחברה הכלכלית החלטה

 ובמרכז הקהילתי.  

 

: הוחלט ברוב קולות לאשר את מינויה של ליאורה אלפרן כנציגת עובדי המועצה במרכז  החלטה

 הקהילתי. 

 

 בחירת נציגי ציבור להנהלת המרכז הקהילתי . 7

 

 הוחלט פה אחד לאשר את אלי ודרורה כנציגי הציבור בהנהלת המרכז הקהילתי. :החלטה

 

 בחירת נציגי ציבור להנהלת החברה הכלכלית . 8

 

: הוחלט ברוב קולות לאשר את אייל בן צבי ואת עירית תלמי כץ כנציגי ציבור להנהלת החלטה

 החברה הכלכלית.   

 

 

 

 


