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 מידע. 1

 

 ברשותכם נתחיל. גדי, מידע.    מר ניר ים:

 

גדולה    מר גדי ירקוני:  בשמחה  להגיד  יכול  אני  חשוב.   אבל  קצר  מידע  רק  אתן  אני 

התוכנית הזאת נותנת, דבר ראשון, לכל אחד  שאתמול עברה תוכנית הממשלה בשעה טובה בממשלה.  

מי שבעוטף ע עזה,  בעוטף  עזה, הטבות ואחד מאיתנו, כתושב  לעוטף  יישובים שמחוץ  יש  גם  כי  זה, 

לכל  בעצם  שהם  כאלה,  דברים  ועוד  קרקע  ארנונה,  יודעים,  שאתם  כמו  הכנסה  מס  מבחינת  רבות, 

יודע, אני לא אפרט אותם עכשיו. אני  יודע... אני  ועוד כל מיני דברים שאני לא  אחד ואחד, מעונות 

 וליישובים.למועצה עצמה חושב שיש שם גם דברים גדולים 

להביא  הצליח  שלנו  שהביחד  חושב  ואני  העוטף,  של  הרשויות  ראשי  חמשת  הרבה,  זה  על  עבדנו 

בה   שיש  השיכון   29תוכנית  משרד  אחד,  משרד  יש  אליה,  שמחוברים  ממשלה  משרדי  משרדים, 

  והבינוי, אני חייב להגיד, שהפתיע אותנו, אבל לא הצלחנו להכניס אותו לתוכנית, משרד שהיה מאוד 

אלא   הזאת,  בתוכנית  לא  בהמשך,  יתוקן  הזה  שהדבר  מקווה  אני  עזה.  ולעוטף  להתיישבות  מחובר 

 בתוכניות הבאות. 

יודעים,   שאתם  כמו  בתקציב,  ביטחון  גם  לנו  נותנת  לשנתיים,  ביטחון  לנו  נותנת  הזאת  התוכנית 

ה חשוב מאוד  שאנחנו מאוד תלויים בתוכנית הזאת, גם במענקים, וגם בהמון דברים של פיתוח. הי

 להצליח להעביר אותה לאשכול, ואני מאוד שמח שהיא עברה. 

, שאי אפשר שם עדיין לברך על 232בנוסף לזה, מה שלא נכנס לתוכנית, ובשלהי התוכנית, זה כביש  

המוגמר, אבל אפשר לברך על התקדמות גדולה מאוד שעשינו בנושא הזה. גם מבחינת ראש הממשלה  

 המורות הכי ותיקות, אני אוציא אתכן מהשיעור.  משלה.שדיבר על זה בהחלטת המ 

 

בושה     גב' מזל ערוסי: זו  כי  מתאפק,  אתה  בגרון  כחכוח  או  שיעול  איזה  יש  אם  לא, 

 להוציא. 
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ה   מר גדי ירקוני:  על  הממשלה,  בישיבת  זה  על  דיברה  התחבורה  שרת  וגם  שם,  -גם 

יש לנו שרים שלוחצים על זה, גם השר פרץ, גם  מיליון ₪ שצריכים לפחות עד צומת מגן, מה עוד?    280

השר אלון שוסטר, גם שר האוצר מרגיש מחויב לכביש. אני לא רוצה להגיד שהוא רוצה לשים את כל  

, אבל הוא מרגיש מחובר. ואני מאוד מקווה שאנחנו ממשיכים... עכשיו מתחילים לעשות שם  280-ה

ע מראה  שזה  חשוב,  מאוד  דבר  שזה  זמינות,  הכביש קידום  של  הזה  בנושא  שהולכים  ההמשכיות  ל 

 ואני מאוד מאוד מקווה שגם את הכביש הזה אנחנו נגמור מתישהו, לפחות בהתחלה עד צומת מעון. 

התוכנית הזאת, כמו שאמרתי, היא נותנת לנו ביטחון גדול במועצה, ואני מאוד מאוד שמח שהצלחנו  

דברים לחקלאות, כמו ש בה  גם הר  בה  יש  בה.  פה באזור, להעביר  פיתוח  לפיתוח המועצה,  אמרתי 

 לאיכות הסביבה, אם נדע לקדם את התוכניות והכול, זה כבר תלוי בנו.  

רננה הובילה את הצוות הזה של    –אז חשוב שתדעו את זה ותודה רבה לכל מי שעזר לי בזה באשכול  

יא את זה לגמר,  כל חמישה ראשי הרשויות, זה לא פשוט לעבוד עם חמישה כאלה, אבל הצלחנו להב

  כמו שנאמר. לפני שהממשלה נפלה, זה הדבר החשוב. 

 

 . 2021נמשיך עם הצגת מנהלי האגפים, עם התוכניות לשנה הקרובה    מר ניר ים:

 

 ניר, אולי לפני זה נקבל החלטה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 אוקיי, נקבל החלטה רגע לפני זה, ברשותכם.    מר ניר ים:

 

 ₪  806,000הפנים ע"ס  שימוש במענק מ.. 4

 

 

, יש את ההצעה שלנו  28יש לנו, בעמוד האחרון אחרון אחרון, בעמוד     מר ניר ים:

א רק  לשימוש במענק משרד הפנים, מענק שקיבלנו אותו בנוסף למענקים הקודמים שניתנו לנו. הוא ב

 לפני שבועיים, כבי, את רוצה להוסיף כמה מילים?  
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דיחוי    אניכן.    גב' כבי שקולניק:  סובל  ולא  היום,  זה  את  להגיד  דחוף  שזה  להגיד  רוצה 

 למליאה הבאה, כי...  

 

 לא ברור.    גב' מזל ערוסי:

 

 דחוף להביא את זה היום,    גב' כבי שקולניק: 

 

 . 11-10חברי מליאה, אנחנו בקושי, לדעתי,  50%אבל אין  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 כמה יש פה. טוב, ניר תספור   גב' כבי שקולניק: 

 

 . 17   מר ניר ים:

 

 כמה?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 . 17   מר ניר ים:

 

 זה מספיק.  17 : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 . 17   מר ניר ים:

 

ה  גב' כבי שקולניק:  עד  צריכים  אנחנו  כי  היום,  זה  את  להביא  דחוף  זה   30.11-אוקיי, 

. זה מענק ארצי, זה לא מענק רק שלנו, ומה שאנחנו להזין את זה למרכבה, אחרת נאבד את המענק

 מציעים לעשות איתו, וואו, אמרתי שאני אביא את הקריטריונים ושכחתי. 
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מודה   ואני  בהנהלה,  ממני  ביקשו  ארנונה.  למדידות  נכסים  סקר  איתו  לעשות  מציעים  אנחנו  טוב, 

במ לעשות  אפשר  למה  הפנים,  משרד  של  הקריטריונים  את  להביא  אפשר  ששכחתי,  אי  ומה  ענקים, 

 לעשות. 

שהם   נושאים,  להם חמישה  יש  מ...  אחד  זסה  נכסים,  וסקר  מוגבל,  די  זה  לעשות,  הרבה  אפשר  אי 

ועוד   ליבה,  נושאי  לבחור אחד מהם, של  ליבה. אבל מכיוון שזה   6-7חובה  נושאי  לא  נושאים שהם 

ב  שלנו  המטרות  ואחת  אותו,  יאשר  שהמשרד  ספק  לי  אין  אז  ליבה,  באמת  נושא  זה  הבאה,  שנה 

להעמיק את סקר הנכסים למדידות ארנונה, וזה פחות או יותר המחיר. אז אנחנו רוצים לבקש את  

 רשות המליאה להגיש את זה למשרד הפנים. 

 

 מתי נעשה הסקר האחרון?    מר דודי אלון:

 

הסקר האחרון, המקיף, נעשה לפני תשע שנים. במהלך השנים האלה,   גב' כבי שקולניק: 

יישובים, שנמדדו בשנים האחרונות, בערך יישוב    2-3אנחנו מדדנו מדי פעם, יש כמה יישובים, איזה  

איפה  אומרת,  זאת  חדש.  לעשות  רוצים  אנחנו  אבל  לנו,  שהיה  מוגבל  תקציב  לפי  בשנה,  שניים  או 

מעריכים  יישובים, זו כמות גדולה מאוד, ואנחנו    32שמדדנו לפני שנתיים, אז לא נמדוד. אבל יש לנו  

בין   אבל  זהירים,  ללא  הזהירים  בין  יודעת  לא  אני  של,  הכנסה  פה  תוספת    2-4שתהיה   ₪ מיליון 

 לארנונה שלנו.  

 

 אי אפשר להסתמך על צילום אוויר? במקום...    מר חנניה אווקרט: 

 

 אי אפשר להסתמך על מה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 תצ"א?   מר חנניה אווקרט: 

 

ב  לא.  גב' כבי שקולניק:  גם  זה  את  ועושים  תצ"א  על  נשענים  אם  מחויבים GIS-גם   ,
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במדידה. אי אפשר לחייב ארנונה שלא על פי מדידה של מודד סטטוטורי, שיש לו אישור מיוחד של  

 משרד הפנים. זה לא סתם. 

 

 מי שבאים למדוד אצלו משק,   מר חנניה אווקרט: 

 

 כן?  גב' כבי שקולניק: 

 

 ק צריך לחתום על המדידות שלו? לאשר אותן? חבר המש  מר חנניה אווקרט: 

 

הפרוצדורה היא כזאת, אנחנו מודיעים לכל יישוב שהולך לבוא מודד.   גב' כבי שקולניק: 

 תפקיד מזכיר היישוב, או יושב הראש, להודיע לכל התושבים שיבוא מודד ויסתובב ביישוב וימדוד.   

 

 יש לו מלווים?   מר ראובן פרידמן: 

 

היום,   לניק: גב' כבי שקו עד  להיום,  להיות    נכון  יכול  אבל  אותו,  ליווינו  לא  פעם  אף 

יש מדידות. אנחנו, ברגע שמקבלים את  זה. בכל מקרה,  נלווה, אנחנו בוחנים את  כן  שהפעם אנחנו 

המדידות, אנחנו מודיעים לכל תושב ותושב מה תוצאות המדידה, ויש לו אפשרות לבוא ולערער. יש 

 .  תמיד מקצי ערעורים

נגיד שמדדנו לך חממה, ואמרנו שזו חממה פעילה, ואתה טוען שהיא לא חממה פעילה, אז יש ערעור,  

 והמודד הולך ומודד עוד פעם, 

 

חצי עמוד, עם    אחרי השלב שהוא מגיע, והוא מגיש סקיצה בגודל של  מר חנניה אווקרט: 

ה מקום,  באיזה  לדעת  אפשר  אי  סנטימטר,  חצי  בגודל  קוביות  מיני  ממשק כל  בא  שהוא  חשוב  יה 

 שחברים שלו...  
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את    גב' כבי שקולניק:  גם  לנו  שמייקר  מה  גם  וזה  הפעם,  רוצים  שאנחנו  הדברים  אחד 

, זאת אומרת, על בסיס של צילומי אוויר, מעוגן בצילומים. אז GISהמדידות, זה לעשות את זה על  

של המבנה, ותוכלו לדעת בדיוק    ככה כשהוא יבוא, אז יהיה מבנה, כאילו גם את התמונה הסביבתית

 על איזה מבנה מדובר. זאת הכוונה, אני מקווה מאוד שנעמוד בה. עוד שאלות? אוקיי, מאושר?  

 

? תודה 806-ברשותכם, נרים יד ונצביע. מי בעד לאשר את הקצאת ה   מר ניר ים:

 רבה, מי נגד? עבר ללא מתנגדים. תודה. אירית?  

 

 ₪.  806,000ת השימוש במענק מ. הפנים על סך : הוחלט פה אחד לאשר אהחלטה

 

 תוכניות מפורטות של מנהלי אגפים במועצה )חלק ב'(. 5

 

אגף     : חטינה אירית מנהלת  חטינה  אירית  שלי  השם  מכיר אותי  שלא  למי  טוב,  ערב 

 רכש.

 

 ניר, אתה יכול לתת לה את המיקרופון?     דובר:

 

קיי. השם שלי אירית, אני מנהלת אגף רכש אני אחזור, עכשיו כן? או   אירית חטינה: 

 .82ומכרזים, ביטוחים וגינון במועצה. אני עובדת משנת 

המועצה,   ואגפי  מחלקות  מול  עובדת  אני  ברכש,  מחזיקה.  שאני  מחלקה  כל  על  רקע  קצת  אתן  אני 

גבוהה,  ואיכות  נמוכות  עלויות  של  קריטריונים  פי  על  הרכש,  תהליכי  כל  של  בקרה  ביצוע    בתכנון, 

 ובשיתוף עסקים במועצה, על פי החוקים המחייבים את המועצה. 

שיתוף  , אני מנהלת את המכרזים, מעקב ביצוע מול המחלקות, ו2020מכרזים, התחלתי לטפל ביולי  

שוב, של עסקים יותר גדולים שמתאימים למכרזים במועצה. בביטוחים, המועצה עושה את כל סוגי  

אחריות מקצועית. אני מטפלת מול חברות הביטוח, תביעות של צד    הביטוחים, רכוש, צד ג', חבויות,
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 ג' של תושבים במועצה, ומול עורכי הדין ושמאים וחוקרים.

שנפצעים,   התלמידים  הורי  מול  בקשר  עומדת  אני  התלמידים,  של  אישיות  תאונות  ביטוחי  בנוסף, 

 ומול חברות הביטוח. 

לנו  בגינון, אנחנו עושים את האחזקה של שטחי הציבו  יש  ר במועצה, מבארי בצפון, עד כרם שלום. 

מפרט שאנחנו עובדים על פי המפרט. צוות הגינון שלי מונה חמישה עובדים, מנהל עבודה אחד, ועובד  

 קבוע במתחם המועצה, לניקוי תחנות דן בדרום ושירות... ושוטף במתחם של המועצה. 

המכרזים, אנחנו מעודדים כלכלה מקומית,  נושא של  אנחנו ב  –החיבור לתוכנית העבודה של המועצה  

סביבה  ליצירת  לסביבה,  דואגים  אנחנו  המועצה.  במכרזי  מקומיים  לעסקים  עדיפות  נותנים  ואנחנו 

נקייה במסגרת מחלקת הגינון בשטחים הציבוריים, תוך תיאום בין אגפי וחלוקת אחריות עם איכות  

אנחנ התיירות,  אתרי  כל  את  לה  שיש  אסטרטגיה  בהסביבה,  שלנו  המטרה  את  2021-ו,  להגדיל   ,

 רשימת העסקים הקטנים נותני השירות מהיישובים. 

נעשית פניה, ונעשתה פניה לכל אגפי המועצה, לרכוש מעסקים קטנים במועצה. אנחנו משתדלים לתת 

עדיפות לעסקים במועצה. יש לנו ספר ספקים, שאנחנו עובדים עליו, ואנחנו רוצים להגדיל את רשימת 

 ם, במיוחד מהאזור, להשתתף במכרזי פומבי ובמכרזי זוטא של המועצה. העסקי

ה מתחם הבשור, כל בית הספר הישן... זה  בתחום הגינון, יש לנו מספר מתחמים שאנחנו מחזיקים, ז

 קצת לא תואם למה שיש לי, סליחה. אני הלכתי לסוף סליחה.

אנחנו מנסים לשדרג את השטחים   אני קצת ארחיב על הגינון, שזה מאוד חשוב פה להרבה אנשים.

כל מקום שרק אפשרי. אנחנו   ומנסים לשפר  ניקיון  על  הציבוריים ברחבי המועצה. אנחנו מקפידים 

מנקים ניקיון יסודי במרחבים הציבוריים, יש לנו שלושים וחמישה גנים שאנחנו נכנסים אליהם פעם 

אותו שגם  באבשלום,  התעשייה  אזור  את  יש  אותם,  לנקות  ולאחזקה   בחודש  לגינון  דואגים  אנחנו 

 השוטפת בשיתוף חכ"ל. זהו בגדול, אני, אם יש שאלות, אני יכולה לענות.  

 

 ... ראש המועצה, של ה...     גב' מזל ערוסי:

 

 של המנכ"ל.    אירית חטינה: 
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 של המנכ"ל?    גב' מזל ערוסי:

 

 כן.    אירית חטינה: 

 

ל   גב' מזל ערוסי: לסיורים  יוצאים  מצהירים,  אתם  שאתם  מה  אכן  אם  באמת  ראות 

 זה מבוצע? 

 

 בגינון?    אירית חטינה: 

 

 כן.    גב' מזל ערוסי:

 

ביצעו    אירית חטינה:  לראות שאכן  יוצאת  נוסעת עם הרכב,  אני ממש  כן,  ברור.  כן, 

 את זה כמו שצריך ומעירה הערות, משתדלת.  

 

 כוונת למרכז החנויות שם? כשאת אומרת באזור אבשלום, את מת   גב' מזל ערוסי:

 

את     אירית חטינה:  יש  באחריותנו.  לא  באחריותם,  זה  החנויות  מרכז  כן.  לפני  לא, 

הכניסה לאבשלום, מצד ימין, לאזור התעשייה מצד ימין ושמאל, בכניסה, אז זה האזור. אנחנו את 

לום. גם את שביל תלמי יוסף, בתלמי יוסף, את כל מבואת הכניסה, גם בצוחר, גם באבשהכיכר בין  

אבל   הכול,  את  תמיד  מספיקים  לא  אנחנו  ענק,  הוא  השטח  גם.  משתדלים  אנחנו  בצוחר,  ההליכה 

אנחנו משתדלים לעשות כמה שאנחנו יכולים. סך הכול, יש לי צוות מאוד קטן, לשטח של מבארי ועד  

רטאות פה, בעין כרם שלום, וגם אתרי תיירות, וגם אנחנו דואגים לאנדרטאות במועצה, יש כמה אנד

אבשלום  מרפאות,  עלמין,  בתי  להן.  דואגים  שאנחנו  אנדרטאות  כמה  שם  יש  אנדרטת...  הבשור, 

 וצוחר. 
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 הייתם כבר בצמתים החדשים?    דובר:

 

   עוד לא, מקווה שלא.   אירית חטינה: 

 

 גם האזור של סופר אשכול וכל זה, זה גם שלכם?    גב' רבקה בן ארי: 

 

 כל מה שהוא בזה, אירית אחראית אחריו. מה שזז במועצה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אזור של צומת אשכול,    גב' רבקה בן ארי: 

 

  את מדברת על כיכר עמיעוז מבטחים?    אירית חטינה: 

 

 עמיעוז.    גב' מזל ערוסי:

 

 על כיכר עמיעוז גם, כן. כיכר? את מדברת על הכיכר?    אירית חטינה: 

 

 על הכיכר, אני מדברת על סופר, והחנות שיש...  לא   גב' רבקה בן ארי: 

 

 לא, לא, לא, זה שייך אליהם.    אירית חטינה: 

 

 כמו באבשלום.     גב' מזל ערוסי:

 

 כמו באבשלום, זה שייך...     אירית חטינה: 
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 זה לא עניין של גינון, זה עניין של ניקיון וזבל,    גב' רבקה בן ארי: 

 

 יעוז. זה של עמיעוז. זה שטח של עמ   אירית חטינה: 

 

 עמיעוז משכיר להם.      דוברת:

 

 כן, עמיעוז משכיר להם את המקום הזה, זה באחריותו של המושב.     אירית חטינה: 

 

 הגינון בקמפוס החינוכי שלכם?   מר חנניה אווקרט: 

 

מה זה הקמפוס החינוכי? החדש? יש קבלן. לא, זה לא אנחנו עושים     אירית חטינה: 

א זה.  מרכז את  כן,  ביכורים  ממנו,  חלק  הבשור,  נופי  לא.  החדשה?  החינוך  קריית  על  מדבר  תה 

חברי   לכל  במייל  זה  את  אעביר  אני  תרצו,  אם  רשימה,  לי  יש  פסיכולוגית,  תחנה  כן,  הצעירים 

 המליאה, יש לי רשימה מפורטת של כל השטחים שאנחנו אחראיים עליהם.  

 

ת קצת יותר מסודרת וברורה מאשר שיפור פני העיר?  האם יש תוכני : רוויטל דג'אווי בן יעקב

למשל, במתחם הבשור. האם מדובר רק בצביעה? האם מדובר בבניה? האם מדובר ב... זאת אומרת,  

 ... מדובר לקראת שנת התקציב החדשה?  מה מתוכנן? באיזה פרק זמן? על איזה

 

 את מדברת על מתחם הבשור הישן?    אירית חטינה: 

 

כדוגמא. יש פה הרבה דברים, המשך שיפור פני מקום. שדרוג שטחים   : ווי בן יעקברוויטל דג'א

 ציבוריים. זה מאוד לא ספציפי. 

 

 אוקיי.    אירית חטינה: 
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עד מתי, כמה   : רוויטל דג'אווי בן יעקב צריך,  צריך, כמה  מוגדרות, מה  תוכניות ספציפיות  יש 

 זה עולה? 

 

ה זה עולה, אבל בגדול, השיפור שאנחנו רוצים אין לי ממש פירוט כמ   אירית חטינה: 

דוגמא,   לך  אתן  אני  למשל,  עצים,  להוסיף  צריכים  אנחנו  אבשלום,  במבואת  זה  מקומות,  בכמה 

צריכים   אנחנו  בעיקר  העצים,  כמות  את  שם  לשדרג  שם  צריך  גם  הבשור,  של  האזור  בכל  בצוחר, 

 ך.להוסיף עצים וניקיונות וגיזומים, שהמקום יראה כמו שצרי

 

 הטיפול הוא לא במבנים.      דובר:

 

לא   אירית חטינה:  ממש  אני  מבנים,  לא  לאלא,  אני  מה    ,  מבנה,  באף  מתעסקת 

איכרים,   בשוק  גם  הציבורי,  השטח  את  מתחזק  הגינון  שם.   פתאום.  האזור  כל  לשוק.  מסביב 

 מתחזקים אותו.  

 

 עסקים מקומיים? יש לי שתי שאלות, איך מתבטא מתן עדיפות ל  גב' מירב ברקאי: 

 

אני     אירית חטינה:  עסקים,  רשימת  לי  יש  מחיר,  להצעות  בקשות  אליי  כשמגיעות 

 פונה לעסקים הרלוונטיים לאותה הצעה. 

 

 ועדיין הם יתקבלו? יש... והם יכולים לתת גם הצעה יותר גבוהה   גב' מירב ברקאי: 

 

 ?  5%, יש התאמה לתושבי האזור, עד 5%עד    אירית חטינה: 

 

 זה גם מפורסם? הם יודעים את זה?   גב' מירב ברקאי: 



 אזורית אשכול מועצה 
 23.11.2020, שני מיום, מליאהישיבת 

 

 15 
 

 

מפורסם, יודעים, אני יכולה להראות לך איך אני מגישה את הבקשות     אירית חטינה: 

 . 5%-להצעות מחיר, ורשום שתינתן עדיפות לתושבי האזור, גם אם הם יקרים יותר ב 

 

כוונה היא שאם המועצה  יופי. ולגבי המעקב אחר מכרזי מועצה. אז ה  גב' מירב ברקאי: 

 חתומה אל מול קבלן, על איזשהו חוזה, אז את בעצם עוקבת שהוא ביצע את מה שכתוב בחוזה הזה?  

 

לא. זה אותו... מי שעושה את הפרויקט, הוא עוקב אחרי הביצוע. אני    אירית חטינה: 

שצריך, ושומרת  בודקת את החוזים, אני בודקת את אישור קיום הביטוחים, שיש להם ביטוחים כמו  

 את כל החוזים מסודר, שאם יש איזושהי פניה, או יש בעיה, אנחנו מוציאים... 

 

 אז האחריות לוודא שהקבלנים, למשל, עומדים במכרזים, זו...   גב' מירב ברקאי: 

 

 בפרויקטים, זה המפקחים.    אירית חטינה: 

 

 זה נהלי העבודה.    גב' מירב ברקאי: 

 

 ם. יש מפקחים, הנדסה בעיקר עושים פיקוח. המפקחי   אירית חטינה: 

 

 תודה.   גב' מירב ברקאי: 

 

 תודה רבה לכם.     אירית חטינה: 

 

חברתיים.    גב' ליאורה אלפרן:  לשירותים  האגף  את  מנהלת  אני  ליאורה,  אני  טוב,  ערב 

 תוכנית העבודה, אני רוצה להגיד כמה דברים.  לפני שאנחנו נעבור על 
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ם כל לדברים שלא תראו במצגת, והם בכל זאת בתחומי הליבה שלנו, וצריך אני רוצה להתייחס קוד

לקחת בחשבון שבאמת מה שישנו במצגת, בתוכנית העבודה, זה מה שקראנו בזה האבנים הגדולות,  

השוטפת   העבודה  על  תדעו  שאתם  חשוב  גם  שני,  מצד  השוטפת.  העבודה  ולא  חדשניים,  דברים 

להז בחרתי  אני  אז  עושים.  השוטפת  שאנחנו  בעבודה  שהם  פרויקטים  שני  שנקראת    –כיר  תוכנית 

ובגילאי   בסיכון,  לצעירים  תוכנית  זו  יתד,  על  18-25תוכנית  שמעתם  כולכם  אם  יודעת  לא  אני   ,

למסקנה   הגיעה  הממשלה  בעצם  עובד,  לנו  יש  תשמעו.  שאתם  חשוב  מאוד  זה  אבל  הזה,  השירות 

בעצם, הצבא אולי מטפל    18, ומגיל  18מגיעים לגיל  שילדים ונוער מטופלים בצורה מיטבית, עד שהם  

בגילים   להשקיע  החליטו  ואז  בהם.  מטפל  מי  השחרור,  אחרי  קורה  ומה  לא,  אולי  כן,  אולי  בהם? 

מי   מיוחד,  סוציאלי  עובד  שיש  אומרת,  זאת  קיימת.  הזאת  התוכנית  באשכול,  אצלנו  וגם  האלה, 

קופמן, שזה התחום שלו. הו נפגש עם הוועדות שמכיר אותו, את אלישע  א מגיע גם לכל היישובים, 

הרלוונטיות ביישובים, ואפשר להפנות אליו, בעיקר, צעירים שלא מוצאים את עצמם, לא מצליחים  

 להיקלט בעבודה, אולי נפלטו מהצבא, לא מצליחים להתקבל לתוכניות לימודים כאלה ואחרות. 

ם, ואתם רואים כאלה שלא מוצאים אני חושבת שאם אתם נתקלים בכאלה, אתם מסתכלים מסביבכ

אישי,   ליווי  מלווה  מענים,  סל  לו  יש  קיים,  הזה  שהשירות  תדעו  אז  עצמם,  במקביל  את  עובד  הוא 

 במעברים, מסייעים גם בנושא של תעסוקה. חשוב לדעת שהשירות הזה קיים. 

, שזה גם שירות  השירות השני שאני רוצה להציג לכם, זו היחידה לטיפול בנפגעי ונפגעות פגיעה מינית

שקיים אצלנו, אני חושבת משהו כמו שלוש שנים. עוד בתקופה שאני נמצאת פה, שנתיים ומשהו, אז  

  24אנחנו הוספנו עוד תקן, ואני רוצה להגיד שאנחנו מלאים, היחידה שלנו מלאה. זה בעצם אומר,  

סביב פגיעות מיניות    אנשים, רובם נשים, שמקבלים טיפול ללא עלות, במימון, בעצם, משרד הרווחה,

 שהם קיבלו בעבר. 

הטיפולים האלה הם בדרך כלל טיפולים מאוד ארוכים, כי הטראומות הן עמוקות. חשוב לדעת שזה  

 קיים. 

 

 מטופלים?  24    דוברת:
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 מטופלים.  24  גב' ליאורה אלפרן: 

 

 איפה רואים את זה?      דובר:

 

תראו את זה. אמרתי שאת זה לא רואים.  לא, לא רואים, אמרתי שלא  גב' ליאורה אלפרן: 

היה לי חשוב להגיד כמה דברים שאתם לא תראו כאן, וחשוב להגיד שמידת העשייה שלנו, בעצם, זו 

אולי,  תראו  אתם  זה  את  שגם  החיים,  במעגל  משברים  סביב  ומשפחות,  פרטים  עם  פרטנית  עבודה 

המרחב הסוציאליים  העובדים  כל  באמת  אבל  השורות,  בין  ומענה  ככה,  שלהם,  העשייה  ליבת  יים, 

 פרטני. 

עכשיו גם חשוב לי להגיד, אני ככה כן מתחילה להתקרב לתוכנית העבודה, אז חשוב לי גם פה לציין 

אחד   דברים.  בתוכנית    –שני  קל  נורא  אקסלנס, אבל  פר  מדידים  כתבתי, הם  שאני  הדברים  כל  לא 

 שניתן להפוך אותם ליעדים מדידים.

חשוב לי להגיד לכם, זה הנושא של התהליך. כשכותבים תוכנית עבודה, המנהל  והדבר השני שהיה  

יודעת מה, בכמה שעות, אולי פחות, ולגמור   יכול לשבת ולכתוב תוכנית עבודה, ולעשות את זה, לא 

 תוכנית עבודה. 

עד אחרון   להיעשות  צריכה  עבודה טובה,  אני מאמינה שתוכנית  זאת הדרך.  אני מאמינה שלא  אבל 

בערך  העוב עבודה  תוכניות  להתחיל  צריך  ולכן,  העבודה.  לתוכנית  מחויבים  יהיו  הם  שגם  כדי  דים, 

משמעותית,  תוכנית  בנחת  לעשות  זמן  שיהיה  כדי  העבודה,  שנת  של  השני  החציון  בתחילת  בחציון, 

לעשות  הזאת  הנחת  את  לנו  הייתה  שלא  כמובן,  השנה,  רק  אז  משמעותית.  בצורה  אותה  לבנות 

עבוד השולחן,  תוכנית  על  זה  את  לשים  להגיד,  לי  וחשוב  הקורונה,  אילוצי  בגלל  הזאת,  בצורה  ה 

למרות שאני שלמה עם התוצאה שלי, כי בכל זאת עשיתי עבודה עם הצוות, הצוות מעורב. אני יכולה  

אני חושבת   עדיין  ידי הצוות, אבל  על  נכתב  אני כתבתי אותה, אלא הרוב באמת  לא  להגיד שכמעט 

 אמר. שזה צריך להי

אז ככה, אני אולי אציג את זה טיפה אחרת ממה שכתוב פה, אבל התחום הראשון שאני רוצה לדבר 

עליו, על המטרות שלו, זה תחום ההתנדבות. בעצם, התפיסה שלנו את ההתנדבות כערך מאוד מרכזי 
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אחת,   רגל  על  קהילה  של  חוסן  מהו  לדעת  רוצים  אתם  שאם  להגיד  נוהגת  אני  הקהילה,  של  בחוסן 

תשאלו כמה מתנדבים יש באותו יישוב. ולכן, אנחנו בעצם מאמינים שאם זה הערך המרכזי, צריכה  

להיות לו נראות. ולכן, מה שאנחנו מבקשים, זה להקים מרכז לוגיסטי, שתהיה נראות, שיהיה בית  

 של מתנדבים, בית של פעילות ההתנדבות באשכול, שממנו יצאו הרבה... 

קהילה מאוד מאוד מתנדבת, אבל עדיין אנחנו שואפים לפתח את תחום  יש כבר היום, אשכול היא  

ההתנדבות, בעיקר אני יכולה להגיד, בתחום של הנוער. מאוד חשוב לנו שהערך הזה יוטמע גם לנוער,  

ואני בעצם, החלום שלי, שהמרכז הלוגיסטי הזה, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל יש לנו פרויקט  

נזקקות.  שבעצם חקלאים    שנקרא תוצרת אשכול, ואנחנו מחלקים אותם למשפחות  לירקות,  תרמו 

היום הפרויקט הזה עובד על מתנדבים בוגרים, אבל בחלום שלי, שזה יהפוך, בעצם, לאחת מהמטלות 

 שנוער אשכול מבין אותן. 

הנושא השני בתחום של ההתנדבות, זה סביב הקורונה. מה שקרה בקורונה, שכל המתנדבים, לא כל 

החייל,  ה למען  יחד  המתנדבים  אלו  כמו  שלנו,  הוותיקים  מהמתנדבים  חלק  אבל  מתנדבים, 

בסנדביצ'ים פה בתחנה, לא יכלו בגלל הקורונה, בעצם, להמשיך להתנדב והם יושבים, בעצם, בבית.  

כוח מאוד משמעותי, ואנחנו, האתגר שלנו בעצם, למצוא להם התנדבות חלופית, משהו    למרות שהם

 לו לעשות. שהם כן יוכ

ופרטים   משפחות  שהם  אלה  כל  על  באמת  מדברת  אני  הלקוחות,  בעצם  שלנו.  הלקוחות  לגבי 

פרטני. טיפול  עצמם  על  לשחיקה    שמקבלים  ייחודית  תוכנית  איזושהי  לתפור  רצינו  אנחנו  פה,  גם 

אותן   יכולים לחזק אותן, את  איך אנחנו  ולראות, בעצם,  איתו,  והמצב הביטחוני מביא  שהקורונה, 

תוכנית   לפועל  להוציא  רוצים  אנחנו  ובעצם,  שלהן.  במצב  נוספת  נסיגה  תהיה  שלא  כדי  משפחות 

הזאת,  בתוכנית  להיכלל  שירצו  למשפחות  מדריכים  לשלוח  בעצם  זה  הבית',  עד  'תוכנית  שנקראת 

 וככה לתת להם איזושהי מעטפת נוספת.

נוער, זה כבר אפילו, יש לנו  –נוער בסיכון   שם שלושה עובדים ביחידת הנוער,    קיימת אצלנו יחידת 

למען הנוער במגזר הכפרי. ובעצם, מה שאנחנו רוצים בתחום הזה לעשות, אנחנו רוצים   –כולל להבה  

בקול   יצאנו  באשכול,  מינית  מוגנות  שטחי  השנה  הקמנו  אנחנו  בריאה.  מיניות  של  הנושא  על  לדבר 

נו, נראה לי שגם פה יש שתי נציגות, נכון? יישובים נענו, ובעצם עוברים יחד אית  18קורא ליישובים,  
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 ששותפות לצוותים האלה. ועוברים ביחד איתנו איזושהי הכשרה. 

אלימות   ומיגור  בריאה,  מיניות  של  הנושא  ובעצם  חדש,  יחסית  שהוא  מודל  לאיזשהו  יצאנו  אנחנו 

והקוט להכחיד,  צריך  ומה  לא  מה  על  מדבר  כשאחד  רצף,  אותו  של  קטבים  שני  זה  השני  מינית,  ב 

מדבר על איך כן. אז יש לנו עוד הרבה עבודה בתחום הזה, אבל התחלנו ברגל ימין, לפחות בהרגשה  

 שלי.

מיוחדים   צרכים  של  הזה,    –תחום  עגול  השולחן  שבעצם  המוגבלויות,  בתחום  עגול  שולחן  הקמנו 

מטר שלוש  לעצמו  קבע  עגול  השולחן  ובעצם,  אמהות,  וגם  מקצוע  אנשי  גם  סביבו  לשנה  יושבים  ות 

באמת   שתהיה  כדי  מועדונית,  האוטיסטי,  הרצף  על  לילדים  מועדון  פתיחת  היא  מהן  ואחת  הזאת, 

איזושהי תוכנית חברתית לשעות אחרי הצהריים גם באשכול. אני ממש ממש מקווה שאנחנו בינואר  

והזכויות  המידע  של  התחום  כל  הנגשת  באמת,  השנייה,  והמטרה  הזו,  המסגרת  את  לפתוח  נוכל 

 חום של צרכים מיוחדים ומוגבלויות.בת

איזושהי  לבנות  רוצים  בעצם,  אנחנו,  הארגוני.  החוסן  של  בתחום  יעד  לנו  יש  החוסן,  של  בתחום 

גם   באשכול,  המועצה  עובדי  של  האנושי  ההון  לחיזוק  חוסר תוכנית  במצבי  עבודה  מלחצים,  חיסון 

לכל אגף, ובסוף רואה, כל עובד    ודאות, מציאות משותפת, לבנות בעצם איזושהי תוכנית שמתאימה

 ועובד, את הצרכים שלו. 

יש עובדות, למשל, עובדות עם ילדים קטנים, אז הרבה פעמים בחירום הן לא יכלו להגיע, ואז צריך  

לראות איך נותנים להם משימות שהם כן יכולים לבצע אותם מהבית, אבל הדברים האלה צריכים,  

ש ובשגרה, ואי אפשר לחכות איתם לחירום. אז זו מטרה אחת.  כמובן, להיות מוכנים ומאורגנים מרא

הנושא השני, נושא של סקר חוסן, הסקר האחרון נעשה לפני שנתיים, או שלוש, אני כבר לא זוכרת,  

נראה לי ששלוש, ואנחנו רוצים בעצם לחזור אליו. מה שהסקר הזה נותן לנו, זה איזה שהם מדדים, 

ובה שלנו,  החולשות  איפה  יותר  לראות  עבודה  תוכנית  לכתוב  בעצם  בסקר,  שעולים  לפערים  תאם 

מותאמת, בנושא של מנהיגויות של היישובים, אמון במועצה ועוד כהנה וכהנה תחומים שהסקר נוגע  

גם   פה  יש  מותאמות.  יהיו  שהן  העבודה  תוכניות  את  לכתוב  יכולים  אנחנו  באמת,  זה,  ולפי  בהם, 

 גם נכנס משהו בהחלטת הממשלה אתמול. תוכנית בתחום של הנוער, וראיתי שזה

נוער בעוטף עזה, אנחנו   מסתבר, עוד לא מוכח מחקרית, אבל, שהתחום של באמת הגיוס לצבא של 
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מתגייסים ולא מצליחים לסיים   כבר רואים איזשהו קושי סביב הנושא הזה. חלק מהנערים והנערות

ם קצת לחזק את מה שאפשר לחזק,  את השירות הצבאי, ואחרים לא מתגייסים. בעצם, אנחנו רוצי

אבל גם לתת איזושהי, רגע, מה? זה נושא שמדבר אליכם? לקצר? מה? באמת? אוקיי, טוב, אז אני 

 רצה הלאה. 

 

 אמרת שאת מדברת קצר.     מר גדי ירקוני: 

 

עבודה    גב' ליאורה אלפרן:  בסוף.  ממש  אני  אבל  בעיניי.  חן  מצא  כאילו  אבל  נכון, 

תוכנית שנקראת תוכנית היועצים, או תוכנית מאיחוי לבינוי, בשיתוף עם האגף יש לנו    –קהילתית  

האסטרטגי, התוכנית הזאת, בעצם, נכתבה אחרי צוק איתן ובחלוף השנים, אנחנו צריכים להתאים  

של   נושא  לבנות  צריכים  שאנחנו  זה  שלנו  המסקנות  ואחת  העכשוויים,  לצרכים  בעצם,  אותה, 

בייש למנהיגויות  הזה, הכשרות,  בנושא  עבודה  תפיסת  איזושהי  עכשיו  לבנות  מנסים  אנחנו  ובים. 

ולבנות איזה שהן נקודות ליבה, שבעצם צריכות להיות בכל אחת מההשתלמויות האלה. כמובן, אחר  

כך, לפי קהלי היעד נתאים את דברים המקצועיים, שנכונים לכל אחד מהקהלים שבעצם אנחנו נרצה  

ים, אם זה לא יודעת מה, ספרניות ביישובים, אם זה מנהלי קהילה, לתת להם הכשרות, אם זה ועד

 גזברים וכן הלאה. אז אנחנו עובדים עכשיו, בעצם, על תפיסת העבודה. 

בתחום אזרחים ותיקים, שני דברים אחרונים ואני מסיימת, ניר. נושא של הפגת בדידות, שעלה מאוד 

את התוכנית למרותקי בית, תוכנית עד הבית    מאוד חזק בקורונה, אז גם פה אנחנו רוצים להרחיב

לקשישים מרותקי בית, ואולי לא רק למרותקי בית, והנושא השני, הוא הרחבת השימוש בדיגיטציה.  

בעצם, יחד עם משרד הרווחה, אבל גם תודות למפעל הפיס, אנחנו נכנסים לתוכנית שנקראת אופק 

בעזרתו, חלק מהקשישים, זה כמובן יהיה לא  עד הבית, שזה בעצם איזשהו מכשיר שנקרא יוניפר, ש

קשישים, יוכלו להשתתף בתוכנית הזאת, הם מקבלים איזשהו    60מספר מאוד גדול, אבל בסביבות  

מכשיר שמתלבש על הטלוויזיה בעצם, והם יכולים ליהנות, בעצם, מתוכניות שמשודרות מפה, מנווה 

 אשכול.

ל  שיש  השלט  כי  פעיל,  חלק  לקחת  גם  יכולים  גם הם  בעצם  הוא  להפעלה,  פשוט  מאוד  שהוא  הם, 
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פעילה,  השתתפות  להשתתף  יכולים  שהם  כך  אותם,  לשמוע  גם  ואפשר  מיקרופון,  של  סוג  איזשהו 

ולראות   איתם  לדבר  לנו  גם  ולאפשר  אשכול,  בנווה  פה  בעצם  שמתקיימת  סדנא  איזושהי  זו  באם 

ג מכניסים  אנחנו  הזה,  בתחום  שלהם.  הטלוויזיה  באמצעות  הדרכות  אותם  נתנו  התוכניות,  את  ם 

יהיה   כנראה  זה  אז  הטאבלטים,  של  הפיס,  מפעל  של  קורא  בקול  נזכה  אנחנו  ואם  זום,  של  בנושא 

 באמת רק ליחידי סגולה, אבל... אבל אנחנו הגשנו את הקול קורא. תודה רבה ואם יש שאלות?

 

מטפל  גב' רבקה בן ארי:  שהאגף  רגילות  פעילויות  יש  הזה.  בסיפור  תוכנית   ...  יש  בהן, 

איפה   היא  השאלה  הבאה.  השנה  לקראת  עושה  שהאגף  תוכנית  ויש  שעברה,  בשנה  עשה  שהאגף 

 האמצע? מה התבצע משנה שעברה? מה לא התבצע?  

 

 איפה היית כשדיברתי על זה?    מר גדי ירקוני: 

 

 אתה דיברת?   גב' רבקה בן ארי: 

 

 איפה היית כשדיברתי על זה?    מר גדי ירקוני: 

 

 לא הקשבתי.   גב' רבקה בן ארי: 

 

 כמו תמיד, את לא מקשיבה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אבל אני הקשבתי, חסר לי...   גב' רבקה בן ארי: 

 

 ביקשנו שתשלח את זה אלינו גם. גדי,    גב' מזל ערוסי:

 

 זה יצא באותו יום של הישיבה, כשביקשתם.     מר גדי ירקוני: 
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 גדי,   גב' רבקה בן ארי: 

 

  איפה ניר? לא הגיע אלייך?    ר גדי ירקוני: מ

 

 גדי, זה חסום...    גב' רבקה בן ארי: 

 

דיברתי     מר גדי ירקוני:  לא  בצחוק,  דיברתי  אני  רבקה,  אלייך?  הגיע  לא  לכם,  נשלח 

 ב...

 

 אני אומרת שהשנה הזאת לא דומה...   גב' רבקה בן ארי: 

 

 רבקהלה, תני לי לענות לך.    מר גדי ירקוני: 

 

 והשנה הבאה לא תהיה אותו הדבר.   גב' רבקה בן ארי: 

 

זה.     מר גדי ירקוני:  את  אומר  סתם  לא  אני  מאוד,  התלבטנו  לך.  לענות  לי  תני 

התלבטנו מאוד איך להציג השנה, בשביל שגם לא ייקח לנו פה ארבע פגישות, וגם שהמנהלים יוכלו 

בר חצי שעה היא מדברת, אבל אני אגמור לדבר לפחות עשרים דקות, היא אמרה אני מדברת קצר, כ

 איתה חשבון אחר כך, לא משנה. 

ואז אמרנו שאת מה שלא הספיקו לעשות, אני אעביר בישיבה אחת, בשביל שהם לא יחזרו על זה. וזה  

   מה ש... ונשלח לך את זה, זה הגיע, יש מצגת במייל.

 

 אפשר לעיין...?   גב' רבקה בן ארי: 
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 ח, בטח. בט   מר גדי ירקוני: 

 

אני רציתי לשאול באופן כללי, מול איזה מחלקות בתוך המועצה, מול    גב' מזל ערוסי:

 איזה אגפים את ממש עובדת? כי הרי הרווחה לא עובדת... 

 

קודם כל, אני לא... אבל יש... הנה יש לך פה את השותפים שלנו, חלק   גב' ליאורה אלפרן: 

... המרכז הקהילתי, עם האגף האסטרטגי, אגף. וכמובן,  מהדברים בשותפות של המחלקות בתוך ה

 עם הביטחון יש לנו לפעמים איזה שהם פרויקטים, כמובן העמותה בנווה אשכול. 

 

שהם   גב' מירב ברקאי:  והצוותים  המוגנות,  צוותי  של  ההכשרה  דברים,  שני  לציין  רק 

מעולה. גם רוויטל נמצאת בה. יישוביים, זה רעיון שהוא יחסית חדש בארץ ומתפשט, וההכשרה היא  

מגיל וממש לפני שבועיים, אני הייתי חלק ממהלך שגם כן, כנראה, הרווחה יזמה, של ביקור בכל בתי  

שבעים פלוס, בכל יישובי המועצה, שלדעתי ממש עברו מדלת לדלת בכל בית במועצה, בתקופה הזאת 

 של הקורונה, כשהדלת לא נפתחת הרבה, אני ממש... יישר כוח. 

 

 תודה.   גב' ליאורה אלפרן: 

   )מדברים ביחד(

 

שיכנסו   גב' ליאורה אלפרן:  היה  שלי  החלום  לכל...  נכנסו  שלא  נכון  זה  משהו.  אגיד  אני 

לכולם מגיל שבעים באמת, אבל עשינו את זה, באמת, ביחד עם היישובים, וחלק מהיישובים אמרו  

, בואו אנחנו ניתן לכם סדרי עדיפויות, ואז  70  בואו, זה לא מציאותי שנכנס לכל הקשישים מגיל  –לנו  

 באמת לא נכנסנו לכולם.  

 

 זה אלה שחילקו את המסכה הוורודה?      דוברת:
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 לא ורודה, שחורה.   גב' ליאורה אלפרן: 

 )מדברים ביחד(  

 

אני רק רוצה להגיד שחלק, המחלקה שלכם עובדת המון, בעיקר מול      דוברת:

השירות סל  במועצה.  לא אזרחים  שאני  כתושבת,  יודעת,  אני  עצום.  הוא  הזאת  למחלקה  שיש  ים 

ידעתי מה אני יכולה לקבל פה, ואחד הדברים הכי חשובים, אתם עושים עבודה מופלאה, אבל אנשים 

וחייל מלש"ב מה   ובדגש כרגע, אני כאימא לחייל משוחרר, חייל בסדיר  זה. במיוחד  יודעים את  לא 

ילדי   של  הזה  הנושא  כל  כן שנקרא,  ואנחנו  לזה,  מודעים  ממש  לא  כולה  שבמדינה  בצבא,  העוטף 

יודעים   אנחנו  אפשר.  כי  אפשר,  כן  למה  ההורים,  את  לחשוף  וגם  דגש,  גם  פה  לתת  צריך  צריכים... 

 שאפשר. 

אבל לי לקח המון זמן להגיע לתוצאה, לאן להגיע. ואני מניחה שזה נכון בעוד תחומים. ולכן, הדגש  

ים שאנחנו נותנים, שהמחלקה, האגף הזה, שהוא עובד מאוד קשה, מה אתם  הזה של מה סל השירות

 יכולים לעשות למען, זה משהו שהוא נורא חשוב לחשוף אותו לציבור.  

 

 זה אפילו נכנס להחלטת הממשלה.     דוברת:

 

 הלו, תסתכלי על השעון, יש לך רבע שעה.     מר גדי ירקוני: 

 

ית, שתוכנית  הפורמאל  ם כל אגיד שחשוב לי לציין, ברמהאז אני קוד  : גב' מיכל עוזיהו פלג

ית אישור של הנהלת המרכז הקהילתי, שטרם אישר את תוכניות העבודה. כך העבודה שלי, היא מותנ

לכם   להגיד  אוכל  אני  העבודה,  תוכניות  את  תאשר  ההנהלה  גם  שבאמת,  תוכנית   –שברגע  זוהי 

ני אכן משתפת וכמו שליאורה גם אמרה, גם אצלנו  העבודה הרשמית, הפורמאלית, מבחינתנו, אבל א

 הצוות עבר תהליך של כתיבה, ובעצם התוצרים שאתם רואים, הם תוצרים של עבודה משותפת.  

הפוקוס  אני ככה, ארפרף על המטרות שהצגנו לכם. הדבר הראשון, זה הנושא של הקיימות, זה לא  

כן להטמיע  העיקרי שלנו, אבל גם בשיתוף המחלקה של איכות הסביב ה, אנחנו, המטרה שלנו היא 
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שפה של קיימות. אנחנו מרכזים, יחד איתם, ועדה של חינוך סביבתי, וכן, יש לנו מטרות, גם להמשיך  

חברתית  יזמות  של  פרויקטים  מיני  כל  ליישובים,  קורא  בקול  יוצאים  שאנחנו  קיימים,  בפרויקטים 

ת לשים איזשהו נושא שהוא קצת מתעמק יותר,  סביבתית, וגם אנחנו רוצים, השנה, הוועדה מעוניינ 

נושא  את  מפתחים  אנחנו  איך  השימוש,  את  מצמצמים  אנחנו  איך  אלא  "מחזור",  סתם  להגיד  ולא 

 הקיימות, וזה אתם רואים פה.

כן להדגיש שזה   יישוב, אני רוצה  יציבות ומתפקדות, בכל  בכל הנושא של קיום תשתיות קהילתיות 

לשנה ה רואים  הדגש העיקרי שלנו  כבר  לכם שאנחנו  להגיד  רוצה  ואני  היישובים.  זו. העבודה בתוך 

את  רואים  אנחנו  ביישובים,  החברתי  החינוך  לחיזוק  שאושר  התקציב  עם  שנעשית,  העבודה  את 

הפריחה שיש בתוך היישובים, יישובים שלא היו מורגלים בכלל באיזושהי פעילות סדירה של חינוך 

 חברתי.

לט יש לו פתאום משאבים לפתח את זה, ולעשות את זה, אבל הרבה מאוד מי שיש לו את זה, בהח

יישובים שבכלל לא הייתה שם תנועה של עשייה חברתית, שאולי פעם בשבוע ילדים הולכים לתנועות 

נוער, פתאום יש שם באמת מפגשים, ברובם, לא בכולם, יש לנו עדיין חמישה יישובים שאנחנו עדיין 

, וגם שלושה מהם יצומצמו בקרוב, ויש לנו שני יישובים מאתגרים שאפילו  32לא נכנסנו ממש, מתוך  

 לא התחלנו תהליך שם, לצערנו. אבל כן, רואים איך זה נותן את אותותיו. 

בתוך   הפעילים  את  לחזק  כל  קודם  זה  היישוביות,  התשתיות  חיזוק  של  המשמעות  מבחינתנו, 

הזה, של איך בעניין  נגעה  ליאורה  וגם  איך אנחנו מלווים,    היישובים,  אנחנו מחזקים את הפעילים, 

דרך תוכנית היועצים, איך אנחנו בעצם, במודל הנהדר הזה של צח"י, באים ומתחזקים את הפעילים,  

את   נותנים  והם  נשחקים,  לא  שהם  מוודאים  השנה,  לאורך  עליהם  שומרים  מתנדבים,  מהם  הרבה 

 המיטב שלהם לקהילה, ועוזרים ממש לפריחה. 

. זה גם  2021המיקום העיקרי, חשוב לי לשים דגש על הדבר הזה מבחינת תוכנית העבודה של  אז זה  

  –בא לידי ביטוי בגישה של ללכת יותר בקולות קוראים, לבחור עוד נושאים לקולות קוראים, להגיד  

אנחנו   סביבה,  איכות  רוצים  אנחנו  אם  אלא  מאצלנו,  לצמוח  צריכות  לא  בנושא היוזמות  יוצאים 

  –סביבה, קול קורא ליישובים ויוזמות בתחום הזה. אם אנחנו רוצים בין דורי, אנחנו אומרים    איכות

קריטריונים  ולפי  דורי,  לבין  יפים  רעיונות  לו  יש  מי  יישובים,  איזה  לנו,  שחשוב  נושא  זה  דורי  בין 
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נ כולנו  וככה  דוריות.  בין  תוכניות  לפתח  מסוים,  תקציב  יקבל  שיזכה,  מי  מראש,  למד. שיפורסמו 

סופרים  כמעט,  מייצר  וזה  השני,  את  אחד  משתפים  איך  היום,  התרבות  בתחום  כן,  רואים  אנחנו 

שככה מרבה חוכמה, זה משהו שאנחנו מרגישים שעובד, אנחנו ממליצים לאמץ את המנגנון הזה, גם  

 למקומות אחרים. 

המדד שדיברה   אנחנו מדברים גם על  –בתחום התושבים מעורבים שמרגישים משמעותיים ושייכים  

עליו ליאורה, משלבים מדד קהילתי שנבנה על ידי החברה למתנסים, עם מדד של החוסן. כשבעצם, 

המטרה היא, אנחנו נשמח גם להתגייסות שלכם השנה, זה בחודש ינואר או פברואר יצא המדד, ככל 

י מצב  תמונת  לכם  לתת  גם  נוכל  אנחנו  עצמם,  ביישובים  מייצג  מדגם  יותר  לנו  על  שיהיה  ישובית, 

לבנות  לנו  גם  שיאפשר  מה  היישובים,  בתוך  הקהילתיות  ומדד  הקהילתי,  החוסן  של  הפרמטרים 

 תוכניות מותאמות ממש פר יישוב. כל אחד לפי הצרכים שלו.

עם  וגם  חינוך,  אגף  עם  גם  פה  עובדים  אנחנו  מיוחדים,  צרכים  של  הנושא  וכל  הפנאי,  בתחום 

נותנים אנחנו  החברתיים.  קהילתית   השירותים  שפה  ולבסס  והחיבור  התנאי,  של  הנדבך  את  יותר 

 שמכילה ומייצרת סביבה מאוד מכבדת ומעצימה עבור המשפחות עם הצרכים המיוחדים.

בתחום הגיל השלישי, זה משהו שאנחנו גם מוסיפים. כמובן, מי שמוביל את זה, זה אגף השירותים  

ה בתחום  שלנו  התכנים  את  רותמים  ואנחנו  של החברתיים,  הנושא  עם  וההעשרה.  וההשכלה    פנאי 

ב שלנו  העבודה  בתוכנית  כתוב  שהיה  משהו  זה  החלוציות,  עם  ב2019-עבודה  מודה  2020-.  אני   ,

שחשבנו שאפשר ככה לזרום על זה, הכול בסדר. השנה אנחנו מבינים שאנחנו עדיין חייבים לשים את 

מודעים, וחושבים ביחד עם החלוציות, זה כל שנה על סדר היום שלנו, כדי לוודא שאנחנו כל הזמן  

כמו   שנה,  כל  אלא  קיימות,  תוכניות  עם  רצים  רק  ולא  שמותאמים  מענים  גם  בונים  אנחנו  איך 

 שרבקה, אמרת, בוחנים מחדש ומטייבים את זה לשנה אחרי זה.

כשהמטרה, באמת, היא לייצר תחושה של כל התושבים, אנחנו כל הזמן שואלים את עצמנו מי מגיע,  

 ל גם מי לא מגיע. עם המשאבים שעכשיו התוכנית הממשלתית הולכת להביא לנו, אנחנו מקוויםאב

מחויב   להיות  יכול  שייך,  שהוא  משמעותי,  שהוא  תושב  כל  של  הרגשה  לייצר  נוכל  באמת  שאנחנו 

 לדברים, זו המטרה. לא רק התנדבות, אלא גם יזמות חברתית מבחינת התושבים.

הקונספט   פה,  מציינת  שאנחנו  אני  משהו  זה  בקורונה,  מאוד  שהתפתח  הבית',  עד  'אשכול  של  הזה 
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רוצים להמשיך לפתח יחד איתכם, כמובן, היישובים. זאת אומרת, לא לעשות משהו שהמועצה עושה, 

אלא יחד עם היישובים לחשוב, אוקיי, אנחנו רוצים להגיע לסטודנטים, לחיילים, לגרום להם להרגיש  

 שהם עדיין קרובים, איך אנחנו עושים את זה יחד איתכם, היישוב. גם כשהם רחוקים מהבית, 

אומרת   מיני   –זאת  לכל  ונרתם  רותם  היישוב  איך  גם  לראות  אבל  השנה,  בראש  ברכה  להוציא  כן, 

 יוזמות, להזכיר לצעירים שלנו שזה הבית, ושאנחנו מחכים שהם יחזרו.  

שיותר כמה  הזמן  כל  אנושי,  בהון  מיטבי  שימוש  של  בהון    הנושא  שלנו,  המקומי  בסיפור  להשתמש 

האנושי הנהדר, בתושבים האיכותיים שיש לנו, שכל אחד מביא לנו תוכן ומשמעות, שהיא הרבה יותר 

גדולה מתכנים שאנחנו מביאים מבחוץ. כמובן שגם תכנים מבחוץ הם חשובים, אבל זה דגש שחשוב 

 לנו לשים.

התרומה שלנו היא, כמובן, לא המובילה פה, אבל    –בנושא המועצה שנהנית מכלכלה עצמאית וישיבה 

שהשאיר   השנה,  שיצרנו  גיפט,  אשכול  תווי  זה   150כן  את  להגדיל  מקווים  אנחנו  במועצה,   ₪ אלף 

את   לחזק  חשוב  כמה  עד  במועצה,  שקורים  והדברים  האירועים  דרך  שלנו  במסרים  גם  ולחזק, 

 העסקים המקומיים שלנו. 

זהות אשכו בנושא של  זה אני אסיים  רונית שהעלית את  רבה  ותודה  ומלוכדת,  לית משותפת חזקה 

מטרה  הייתה  שזו  חושבת  אני  הזמן,  כל  מחזיקים  שאנחנו  מה  שזה  כמובן  וחשובה.  נוספת  כמטרה 

ולנו, כל הזמן, אפרופו המטרה הכי חשובה, ההשקעה  ולזקק אותה ככזו.  שחשוב היה לדייק אותה 

ת לנו  חשוב  גם  ביישובים,  התשתיות  שלו,  בתוך  המקומית  הגאווה  את  מרגיש  יישוב  שכל  כדי,  וך 

זה.   את  לחזק  לנו  וחשוב  ועוצמתית,  וחזקה  ונהדרת,  רחבה  מקהילה  חלק  שאנחנו  יזכור  גם  שהוא 

שנה לאשכול, ואנחנו נרצה, כבר התחלנו עם    70, יפעת תפרט על זה יותר, תהיה בסימן  2021השנה,  

זה. את  לפמפם  שהיה,  הבינלאומי  ההליכה  בחנוכה,   יום  אורות  ספארי  פסטיבל  להיות  הולך  גם 

לאורך   זה  את  נמשיך  ואנחנו  לאשכול,  שבעים  בסימן  וכבר  רעים,  בחורשת  לעשות  הולכים  שאנחנו 

 השנה כולה.

כן, חשוב לנו לחדש את תוכנית מעגלים שגם אתם דיברתם, יכול להיות שבתצורה קצת אחרת, אבל  

שחשוב,   חושבים  אנחנו  ששמענו,  משהו  לעשות  זה  איך  ביחד  נחשוב  שאנחנו  אמליץ  בהחלט  ואני 

  תוכנית משמעותית, שעוזרת לנו לבנות את הגשרים כל הזמן בינינו. אז תודה, ושאלות?
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יש    גב' רבקה בן ארי:  במועצה  מיכל,  ש...  מצטערת  אני  נוסף   32כן,  פה,  יש  יישובים, 

נטים, יש מאה חיילים בודדים, ואין  מכינות קדם צבאיות, יש כפר סטוד  2לתושבים שגרים כאן, יש  

להם שום תשובה באף מקום. אין להם שום תשובה, גם לא בקרב מרכז הצעירים, שישנו כאן, כי הם  

 לא יכולים להצטרף לכל מה שנעשה. 

דיברתי על זה לא פעם אחת, ואני אומרת את זה עוד הפעם. הילדים שלנו מאוד חשובים, והם יודעים 

 יתר הקבוצות שדיברתי עליהן, צריכות לעשות איזשהו חיבור, איזשהו...  איך ולאן לפנות. כל

 

, 200%-אני מסכימה איתך ב  -אז רבקה, אני רוצה להתייחס לזה. א'  גב' מיכל עוזיהו פלג: 

ב  -ב' הגיל הצעירה של  2021-המיקוד של מרכז הצעירים  להיות הצעירים. הצעירים, חטיבת  הולך   ,

 סטודנטים.  –חיילים 

צעירות לאור משפחות  עכשיו,  שלנו  האמירה  צעירות,  משפחות  עם  גם  התעסקות  הייתה  השנים,  ך 

 במועצה, מטופלות, דרך התרבות, דרך פנאי, יש לנו טיפול בזה.

לנו   מחזיר  זה  כי  זה,  על  דגש  לשים  האחרונה,  בשנה  להדגיש  ביקש  גדי  שגם  משהו  וזה  הדגש,  כן 

ם שהיו פה ואנחנו, חשוב לנו מאוד לחבר אותם. גם תחת  צעירים, גם אם הם לא נולדו פה. זה צעירי

, יהיה כן על מענים לחטיבת הגיל הצעירה של סטודנטים וחיילים. 2021-אילוצי הקורונה, המיקוד ב

 , בסדר? 30וסליחה, רווקים עד גיל 

 

 זה פשוט לא היה כתוב ככה.   גב' רבקה בן ארי: 

 

 רים", אבל רפרפתי על זה, את צודקת. זה היה כתוב ב"צעי  גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

מיכל, את יכולה להסביר קצת יותר מה זה המדד הקהילתי שדיברת  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 עליו? 
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למתנסים,    גב' מיכל עוזיהו פלג:  בחברה  שפותח  מדידה  תהליך  זה  הקהילתי,  המדד  כן. 

זה מאוד מאוד, כשאת מסתכלת  חברה שמתמחה בנושא. בעצם פרמטרים של מה בונה חוסן קהילתי.

ולכן אנחנו גם עושים את זה ביחד. לא נעשה שני מדדים    על המדדים של החוסן, יש הרבה הקבלה,

 השנה, אלא נחבר את שניהם ביחד. 

בעצם, זה בא ובוחן אצל קהילה, מהם יחסי האמון בתוך הקהילה, מהי תחושת ההדדיות, הערבות  

בתוך   פרמטרים  חמישה  יש  ואני  ההדדית.  ברחוב,  נופל  אני  אם  החוזק.  את  מייצרים  שהם  קהילה, 

 מרגיש, אני יודע שאני אוכל לפנות למישהו לעזרה.  

 

 זה סקר שהתושבים...   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

של   גב' מיכל עוזיהו פלג:  התהליך  ועכשיו  נכון,  לדגום  נצליח  ואם  התושבים,  של  סקר 

מה נשים, כמה גברים, כמה צעירים, כמה ותיקים, כמה חדשים  כ  –הדגימה זה גם להגדיר בכל יישוב  

ביישוב, כמה מתחילת היישוב, כדי לוודא שגם... מי מההרחבה, בסדר? ומי מהשכונה הוותיקה. ברגע  

 –שנצליח לדייק את זה יחד איתכם, נכון לעבור כל יישוב ולדגום את זה, אנחנו נוכל לבוא ולהגיד לך  

התמונה, אנחנו רואים דווקא קושי בתחום האמון, בואי ננסה לבנות ביחד רוויטל, במושב ישע זאת  

שנתיים   זה  את  למדוד  נוכל  אנחנו  וככה  האמון,  את  לנו  שיחזקו  בישע  קהילתיות  תוכניות  מענים, 

לעבוד   להמשיך  ולא  נתונים,  מבוססת  עבודה  של  מתפיסה  חלק  זה  האם...  ולראות  אחרי, 

 ודברים כאלה.  אינטואיטיבית, על פי תחושות בטן 

 

 הדגימה היא פר יישוב?      דובר:

 

-כן. גם, אני חייבת להגיד, גם המדד של החוסן שהיה לפני שנתיים ל  גב' מיכל עוזיהו פלג: 

הרתמות  2019 חשובה  ולכן,  היישובי.  החוסן  של  יישובית  תמונה  גם  קיבלו  מספיק,  שענו  יישובים   ,

כמו שצריך בתוך היישובים, וזה ייתן לך פר היישוב  שלכם והנהגות היישובים, באמת לדגום את זה  

 שלך. 
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 זה אינטרס של היישוב שלך.     דובר:

 

 ... של היישוב לבנות את השאלות נכון?     דובר:

 

סוקרים,   גב' מיכל עוזיהו פלג:  יש  היישוב,  עם  נבנות  לא  השאלות  חיצוני.  משהו  זה 

   חוקרים, הם יודעים לעשות את זה. עשו את זה...

 

 כל מה שקורה ביישוב אחד, לא קורה ביישוב שני. אחת הבעיות...      דובר:

 

לא, רגע. המדד הזה נסקר גם על ידי קהילות חרדיות, כבר עשו על זה   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

זה. חרדים ודתיים, וערבים ויהודים ועולים חדשים, הוא באמת נדגם על ידי מקומות, כבר היה את 

על  השלב הזה של ה כבר  עובדים  ואנחנו  עשו תיקוף  לזה, תיקוף, בסדר?  איך קוראים  זוכרת  לא   ...

 משהו שהוא בטוח, בסדר? 

 

 כן.     דובר:

 

  טוב, תודה.  גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

מילה קצרה לפני אבי. די בכוונה, מופיעים ביחד עכשיו, במקבץ אחד,     מר ניר ים:

ו החברתיים  השירותים  הקהילתי,  משולש המרכז  איזשהו  מייצרים  הם  דבר,  של  בסופו  החינוך. 

 הטיפול ועובדים הרבה מאוד ביחד.   שבהחלט נוגע בפינות אחד של השני, והם משלימים את סך

 

 ערב טוב. תוכנית העבודה שאני רוצה להציג פה, היא בעצם,    מר אבי יאנוס: 
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 אבי,    מר נועם גל:

 

 כן?    מר אבי יאנוס: 

 

סליחה שנייה אחת. אני ביקשתי, לקראת הפגישה, לקראת ההצגה של    מר נועם גל:

כאן את   פתחו  לפני שנה  לפחות מעודכן,  אני  אנחנו,  על מה קורה.  בריפים  לקבל מהחינוך  האגפים, 

בתי הספר היסודיים, עם איזו תפיסת עולם מהפכנית, עם מרחבי למידה פתוחים, איפה אנחנו? האם  

האם זה, אם זה לא ככה, צריך להחליט מה לא הצליח, מה התוכניות,   האם זו הצלחה...זה הצליח?  

איפה אנחנו עומדים עם זה? ואם תוכל לתת לזה איזושהי התייחסות, לשני דברים שנחשפנו אליהם 

 . ואלכוהול או מהתקשורת, או פה זה עלה בקצה קוצו של עניין, הנושא של סמים

 

אכן מנהלות בתי הספר, יחד איתי, מכינות   אוקיי, אז הדבר הראשון,   מר אבי יאנוס: 

ואחרי   ינואר.  בתחילת  או  דצמבר,  חודש  בסוף  או  במליאה  זה  את  נציג  ואנחנו  הזאת,  הבקשה  את 

וגם   התקציב,  עם  וגם  לשנגמור  מה  מליאה  בדיוק,  תראו,  אתם  ביחד.  המועצתית,  החינוך  לוועדת 

של התוכניות בשנה הזאת, מותאמות לעידן    נעשה בשנה שעברה, אנחנו עשינו גם סיכום, ועשינו עדכון

נציג את  יוצרת. אנחנו  היא  היא מאיצה, חלק מהדברים  הקורונה, שהיא מאתגרת. חלק מהדברים 

לפחות   צריך  זה  במפגש  אני    45זה,  ואלכוהול  סמים  לגבי  לעומק.  לרדת  באמת  כדי  הצגה,  דקות 

 אתייחס בהמשך, יש את זה פה.

ות של החינוך והיעדים, הם אכן נגזרת מהמטרות הרב שנתיות של  מה שרציתי להגיד, שבעצם המטר

ליותר ממטרה אחת. אני שמתי אותה במקום הכי  יעד, מחוברים  וכל  פה,  המועצה, אבל כל מטרה 

ויעדים   מטרות  פה  יש   ... של  למודל  יותר,  לזה  תואם  לא  הוא  הזה,  הליניארי  המודל  אבל  נכון, 

 שחותכים מספר מטרות. 

אז אנחנו הכנסנו את הנושא של חינוך סביבתי מבוסס מקום במוסדות החינוך.    –ות  הנושא של תייר

חינוך  סביבתית שנבנתה בשנת הלימודים הקודמת, היעדים שרשומים פה, הם רשומים מתוך תוכנית 

יחד עם ... שהיא הרכזת של חינוך סביבתי במרכז הקהילתי. הרשת הירוקה שותפה לתוכנית הזאת,  
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 ובתי הספר. 

הקיימות  י וחיזוק  לסביבה,  והאחריות  השייכות  תחושת  חיזוק  ממנה,  לקוחים  שהיעדים  תוכנית  ש 

וסביבה   קיימות  נושאי  של  למידה  גורמים,  שהם  והנזקים  סביבתיים  למפגעים  מודעות  המקומית. 

דרך הסוגיות המקומיות, ויצירת אקטיביזם סביבתי, גם לא רק ללמוד, אלא גם מה אפשר לעשות,  

 שות די הרבה גם בסביבה הקרובה של בתי הספר, וגם ביישובים. ואפשר לע

אז המשימה, בעצם, זה ליישם את התוכנית שבנינו בשנה שעברה, תוכנית מאוד מפורטת, ויש לנו גם  

 תוכנית של הרשת הירוקה שעובדת בגיל הרך, ואנחנו כל שנה מרחיבים אותה ומשפרים אותה.  

הח חיזוק  הקהילתיות,  התשתיות  פורום  לגבי  וניהול  קיום  בחירום,  וגם  בשגרה  גם  ביישובים,  ינוך 

כל הנושא של בינוי מעונות יום    –מובילי חינוך ביישובים, זה פורום שנפגש לפחות אחת לחודש. בינוי  

 וגני ילדים, 

 

אם אנחנו מדברים על מובילי חינוך ומתייחסים לכל הקשת, הוא לא    גב' דנה אדמון: 

 בוקר, זו הערת שוליים.  יכול להמשיך להיפגש ב

 

ביישובים     מר אבי יאנוס:  חינוך  מרכזי  ותפעול  בהתאמה  והסיוע  התמיכה   –אוקיי. 

יש  הצרכים.  פי  על  כתבתי  וזה  יישובים,  במספר  עובד  שכבר  הלימודי,  בבוקר  הנושא,  את  יש  פה 

ל שרוצים  יישובים  יש  שהצטרפו,  יישובים  יש  מההתחלה,  כבר  זה  את  שמפעילים  הצטרף, יישובים 

 ואנחנו נסייע להם להקים, ויש יישובים שזה לא בסדרי העדיפויות, וגם זה בסדר.

ו' ללמידה של ארבעה ימים בשבוע, ורק יום אחד  -אני מזכיר שמחר אנחנו מחזירים את כיתות ה' ו

לל  י"ב, בג–י', יישארו. ביום ראשון חוזרים י"א  -תהיה למידה מרחוק. אבל עדיין, לצערנו, כיתות ז' ו 

 הבגרויות, וצריך לתת להם מענה ואני גם אגיד כמה מילים על זה בהמשך.  

ורגשיים  חברתיים  חינוכיים  מענים  מתן  אז  משמעותיים,  ומרגישים  מעורבים  התושבים  לגבי 

 מותאמים לילדים עם צרכים מיוחדים, זו מטרה ואתגר גדול. 

לל זה פעילות עם הגיל השלישי, גם  שיתוף פעולה בין מוסדות החינוך לקהילה, תרומה לקהילה, בכ

בגיל הרך אגב, מי שראה את התוכנית המקסימה, איך הילדים מסתדרים עם הגיל השלישי בצורה 
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 מדהימה, והעמקת שיתוף הפעולה עם החלוציות, מה שגם מיכל דיברה על זה. 

השנה מרכז  אנחנו גם בתהליך של הקמת מרכז לילד ולמשפחה. פה, בשלב הראשון, אנחנו נפעיל כבר  

 לגיל הרך, אישרנו את זה דרך התוכנית הממשלתית, 

 

 תרחיב קצת על זה... גם ראש המועצה דיבר על זה ואני לא...    גב' מזל ערוסי:

 

 כן, אז אנחנו, בעצם הרעיון הוא לקחת את הגופים, גם ב...   מר אבי יאנוס: 

   )מדברים ביחד(

 

 לא רואים.   מר חנניה אווקרט: 

 

בעצם   –אני אנסה להגדיל. אוקיי. המרכז לגיל הרך, לילך ולמשפחה     נוס: מר אבי יא

ולאחד  החברתיים,  השירותים  גם  המת"ן  גם  השפ"פ  של  גם  נותנים,  שאנחנו  השירותים  את  לקחת 

הנושא   את  לטייב  וגם  השירות,  של  הנושא  את  לטייב  גם  מרכזי,  ניהול  עם  אחד,  במבנה  אותם 

בר הפעולה.  שיתוף  עם  יוכלו המקצועי,  הם  אז  מכובד,  מודרני,  במבנה  מבנה,  באותו  ישבו  שהם  גע 

 לתת שירותים ברמה יותר טובה, יותר ראויה.  

השלב הראשון, זה להתחיל, בנינו תוכנית כזאת, בשיתוף פעולה, כמובן, עם השירותים החברתיים.  

נית, ראינו במספר  המרכז הקהילתי והחינוך, יחד עם יועצת ארגונית שלקחנו וסיימנו לבנות את התוכ

 מקומות שזה כבר קורה, גם במועצות אזוריות, גם בעיר, בדימונה עיר במרכז יפה כזה שקיים. 

אישור  וקיבלנו  הממשלתי,  המודל  פי  על  הרך,  לגיל  המרכז  את  להפעיל  באמת,  הראשון,  השלב 

 ותקציבים לזה. אנחנו נתחיל, דלית כבר מטפלת בזה יחד עם עוד גורמים נוספים.

ו נגיש קול קורא, אפילו לא קול קורא, קול קורא ראשון כבר יש לנו ביד של הביטוח הלאומי,  אנחנ

 להקים את הזה, אבל יהיו עוד קולות קוראים ונגיש אותם. 

 

 כל יישוב יקים מרכז כזה?     גב' מזל ערוסי:
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 לא, לא, לא, מועצתי. זה מועצתי.    מר אבי יאנוס: 

 

 י. אה, מועצת   גב' מזל ערוסי:

 

 זה לא בכל יישוב, זה מועצתי.    מר אבי יאנוס: 

 

 בסדר.    גב' מזל ערוסי:

 

 פה במועצה, ליד השירותים החברתיים. זה הרעיון.    מר אבי יאנוס: 

פיתוח והצמחת מוסדות החינוך, כמודל של בתי ספר קהילתיים, ואנחנו רק בתחילת הדרך של הנושא 

והמושקעים, ואיך גדי אומר? איך    וסדות החינוך היפהפייםהזה, של באמת לנצל את המתקנים של מ

,  16שעות ביום, אז כנראה אנחנו... אז אני לא אומר    16הוא אמר אתמול? אם אנחנו לא ננצל את זה  

 בבוקר, עד שמונה ועד תשע בערב. כן?  8-שעות, מ 12אני אומר 

 

עדיין   גב' מזל ערוסי: האם  ישראלי,  חינוך  החברה,  עדיין  עדיין   האם  הפרויקטורית 

 עובדת במועצה עם בתי הספר? 

 

זה     מר אבי יאנוס:  לזה,  נגיע  אנחנו  בהחלט.  כן  לזה,  אתייחס  תיכף  אני  כן.  כן, 

 בהמשך. 

וחברתיות   רגשיות  פדגוגיות  חינוך  תוכניות  תוכניות    –בניית  ושילוב,  הכלה  חינוך 360תוכניות  גן   ,

יש תוכנית לזה. תוכנית עם יעדים, עם מטרות,   –אומר פה  מיוחד, ועדת אפיון וזכאות, כל מה שאני  

 עם אחראים. חלק גדול מהתוכניות מקושרות תקציב, וזה תקציב מוקדש לכל תוכנית כזאת.  

נוער   נותנת מענה באמת    –יחידה לקידום  יפה מאוד,  וזה הולך ומתפתח בצורה  שהקמנו לפני שנה, 

אבל לא לומדים, יושבים  , היו מגיעים לבית הספר  לאותם נערים שנשרו בנשירה סמויה בבית הספר
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 בדשא. ועכשיו הם לומדים ועושים בגרויות, ואנחנו... ביחידה הזאת. 

הצרכים   עולים  ושם  החברתיים,  השירותים  עם  יחד  המיוחד,  לחינוך  עושים  שאנחנו  עגול  שולחן 

תקשור וכיתת  מיוחד,  חינוך  כיתות  של  והנושא  לתת,  אמורים  שאנחנו  מאוד והמענים  שרצינו  ת 

 להקים השנה, ובגלל מספר תלמידים לא הקמנו. 

בקריית  התקשורת  כיתות  את  נקים  אנחנו  בתקן,  נעמוד  לא  אם  גם  הבאה,  שבשנה  הבטחה  לנו  יש 

 החינוך.

לימור אור באגף החינוך אחראית לזה, יחד עם    -הפעלת תוכניות תרומה לקהילה ומעורבות חברתית  

של   האתגר  את  ויש  הספר,  ולהתאים  בית  האלה,  התוכניות  את  לשנות  אמורים  שהיינו  הקורונה, 

זה,   את  והתאמנו  מקבלים,  שלא  ההתנדבות  ממקומות  מהדברים,  בחלק  מניעה  שיש  בגלל  אותן, 

 ובעצם כרגע יש לנו תוכנית מותאמת בעידן הקורונה, גם של הנושא הזה.  

שענו   שעשינו,  בסקר  מאו  778אגב,  יפה  שזה  הספר,  מבית  שהנערים,  תלמידים  הזה  הנושא  עלה  ד, 

אנחנו מאוד רוצים להתנדב. אנחנו צריכים לקחת את הנתון הזה, ולמנף אותו.    –מהם אומרים    20%

 כלומר, זה חסר להם הנושא של ההתנדבות. 

בבית   כאן  לעבוד,  והתחלנו  כבר התכנסנו  ועדת החינוך המועצתית, אנחנו  עבודת  הובלת  הנושא של 

אנחנ דתי,  הממלכתי  שבועהספר  תוך  בקרוב.  אותו  ונפיץ  סקר  נכין  את    -ו  נפיץ  אנחנו  ימים  עשרה 

 הסקר הזה, שאנחנו עובדים עליו. גם לנושא של החינוך המיוחד.  

פיתוח תוכניות מותאמות להצמחת החינוך במוסדות החינוך בחלוציות, גם בגלל שהכנסנו שם איזה 

היה   שהוא  הליבה  נושא  את  לקחנו  הליבה,  בשיעורי  כמו  תגבור  במרכז,  אותו  ושמנו  משני,  שמה 

בהחלט   ואנחנו  דיגיטליות,  וגם  פיסיות  גם  תשתיות  ופיתוח  הרך,  לגיל  מותאמות  תוכניות  שצריך. 

 עשינו בשנה שעברה כברת דרך ארוכה שם ויש עוד הרבה מה לעשות.  

לבנ נצרים  בבני  והשני  לבנות,  בנווה  בתי ספר חדשים, אחד  שני  לתכנן  נתחיל  בתי  השנה, אנחנו  ים. 

 ספר חדשים, 

 

 אפשר רגע לשאול שאלה?     חבר המועצה: 
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 כן.    מר אבי יאנוס: 

 

ל   חבר המועצה:  ? לסיים את התכנון? לסיים 2021-בהקשר הזה ספציפית, מה היעד 

 את הבניה? 

 

 לא,    מר אבי יאנוס: 

 

 להשיג תקציב? מה היעדים?    חבר המועצה: 

 

 ן,  לסיים את התכנו   מר אבי יאנוס: 

 

 אוקיי.    חבר המועצה: 

 

 לסיים את התכנון, ואז להתחיל לבנות,  2021-אוקיי? ב   מר אבי יאנוס: 

 

 וכשנקבל את הכסף להתחיל לבנות כמה שיותר מהר.    מר גדי ירקוני: 

 

 ?2021-כל זה ב   חבר המועצה: 

 

 עוד שני בתי ספר?     גב' דנה אדמון: 

 

 כן.  עוד שני בתי ספר,    מר אבי יאנוס: 

 

 יהיו שישה?    גב' דנה אדמון: 
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 לא, לא יהיו שישה.     מר אבי יאנוס: 

 

 לא הבנתי.    חבר המועצה: 

 

כדי, רק עכשיו יש הכרה בצורך  –לא יהיו שישה. רגע, אז לשאלה שלך    מר אבי יאנוס: 

אשר את להיכנס לתכנון, אנחנו נכנסים לתכנון, מגישים את התכנון למשרד החינוך, משרד החינוך מ

התכנון, נותן תקציב לבנייה, וברגע שהוא נותן תקציב לבניה, יוצאים למכרז. זה תהליך של סדר גודל  

 של שנתיים עד שהם בונים. 

 

 ?  2021אז אני שואל מתוך זה, מה היעדים לשנת    חבר המועצה: 

 

 תכנון, תכנון.     מר אבי יאנוס: 

 

 תכנון.    חבר המועצה: 

 

  כן.   מר אבי יאנוס: 

 

 אוקיי.    חבר המועצה: 

 

לבנות,    מר אבי יאנוס:  ספר  בית  זה  דנה,  שלך,  השאלה  לגבי  לתכנן.  אמרתי.  לתכנן, 

 שנבנה מ... 

 

 אתה מדבר על המבנים, בתי הספר הם כבר קיימים.    גב' דנה אדמון: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 
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 יש להם סמל מוסד.     גב' דנה אדמון: 

 

 להם סמל מוסד, ופשוט בונים להם בית ספר חדש. יש    מר אבי יאנוס: 

 

 כי עד עכשיו איפה הם היו? במבנים יבילים כאלה?     גב' דנה אדמון: 

 

בית הספר לבנות במבנים יבילים,  וכל שנה אנחנו צריכים להביא עוד    מר אבי יאנוס: 

 נים הקשיחים...  יבילים ולשים אותם, זה גם לא מעט כסף שאנחנו שמים, וגם זה פחות טוב מהמב

 

 לא הוכר הצורך?  זה בטוח. השאלה היא למה עד עכשיו   גב' דנה אדמון: 

 

כי, בגלל מספר התלמידים לא הוכר הצורך. כל שנה הגשנו, לא הכירו.    מר אבי יאנוס: 

   עכשיו, לשמחתנו הכירו.

 

 אבי, איזה גודל בתי הספר?    חבר המועצה: 

 

שמ   מר אבי יאנוס:  הם  הספר  להם בתי  יש  ח'.  כיתה  עד  א'  מכיתה  זה  כיתות,  ונה 

 כיתה בכל שכבה.  

 

 אם לא הוכר ואמרת שלא... בגלל כמות תלמידים.     גב' דנה אדמון: 

 

 בעבר לא הוכר, ואז הם גדלו.    מר אבי יאנוס: 

 

בנים   מר גדי ירקוני:  ספר  בבית  הצורך  הצורך -הוכר  הוכר  עכשיו  נצרים.  בבני  בנות 
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 מקודם הוכר, בלהגדיל אותו. 

 

 היה, יש בית ספר,     גב' דנה אדמון: 

 

עוד     מר גדי ירקוני:  אסביר  אני  תביני  לא  אם  לך.  מסביר  אני  אבל,  שאלת  את  רגע, 

 פעם, אין בעיה.

אחרי זה, הוכר הצורך לבית ספר בנווה, צומח. ואז נשארו לנו כיתות יבילות, ועכשיו זה כבר בכיתה 

 ' זה הצומח, או ד'?  ג', אני חושב, נכון? כיתה ג 

 

 כיתה ד'.    מר אבי יאנוס: 

 

רגיל,    מר גדי ירקוני:  לנו הצורך לבית ספר  ועכשיו, סוף כל סוף הוכר  ד' זה הצומח. 

 מלא, וזה מה שאבי אמר. עכשיו אני אבנה שם שמונה כיתות. 

 

 אני, לא ענית...    גב' דנה אדמון: 

 

 על מה לא עניתי?     מר גדי ירקוני: 

 

 תלמידים...  600תלמידים,  500יש    נה אדמון: גב' ד

 

 בית ספר צומח, בהכרח לא יהיה בית ספר בנוי?    : חברת המועצה

 

בית ספר צומח, הוא לא בנוי. לא בהכרח, מה שאישרו לנו שם, אני לא    מר גדי ירקוני: 

לנו אישרו רק יביל.    בונים... בית ספר צומח. אין לי ניסיון בזה, אבלרוצה להגיד תמיד, נראה לי שלא  

אני לא מאמין שמשרד החינוך נותן לבנות בית ספר צומח בבניה קשיחה, בגלל שהוא ככה בונה הרבה  
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 לעתיד, והיום צריך לבנות כיתות לעבר. כאילו, יש בתי ספר שאין להם כיתות.  

 

 דתי?  –ממלכתי   מר חנניה אווקרט: 

 

 בבני נצרים זה ממלכתי דתי,    מר אבי יאנוס: 

 

 כיתות בישראל, להגיד לך למי, אני לא יודע.  1600חסרות    מר גדי ירקוני: 

 

 במועצה שלך.   מר חנניה אווקרט: 

 

 לא, במועצה לא חסר.     מר גדי ירקוני: 

 

 במועצה אני יודע להגיד, בנצרים זה ממלכתי דתי, ובנווה זה חרדי.     מר אבי יאנוס: 

 

 אה, חשבתי שב...     מר גדי ירקוני: 

 

 לא לא לא.   מר חנניה אווקרט: 

 

 שמונה ושמונה.     מר גדי ירקוני: 

 

 בתי הספר האלה, הם לכל תושבי המועצה?      דוברת:

 

כן. התשובה היא כן, ובואי נשים את הדברים בפרופורציה. מי שיבוא    מר גדי ירקוני: 

נצרים,   ומי שילמד בבני  בנות.  יהיה צריך ללמוד שם רק  בנווה, הוא  בנים  ללמוד  יהיה צריך ללמוד 

בנווה,   נצרים, מי שירצה לבוא ללמוד  יותר דתי מאשר בבני  בנווה החינוך הוא  ובנות לחוד, אוקיי? 
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   , אוקיי?להגיד לך את זה צריך לרצות שהילדים שלו ילמדו את אותה רמת דת, אני לא יודע איך

 

 בסדר, אבל זה לא...     גב' דנה אדמון: 

 

 לכתי דתי, זה ייתן פתרון...לך על ממ   מר יובל בר:

 

הממלכתי     מר גדי ירקוני:  סדר.  אעשה  אני  בואו,  פעם.  עוד  לא,  שעכשיו    –לא,  דתי 

א'   גם למה.  ואני אגיד  הוא לא קשור.  בו בוועדת החינוך,  יכול    –דנים  יכול להיות קשור, הוא  הוא 

ת ביחד. מה שדיברו עליו להיות קשור, הרגע אמרתי, מה שרוצים לבנות, הוא פה מעורב, בנים ובנו

לפני שנה, אוקיי? אין בית ספר מעורב בחלוציות, נכון להיום. היום בחלוציות יש שני בתי ספר, יש  

בבני נצרים יש בנים ובנות, שהוא בבני נצרים, והוא קצת   –יותר, אבל אלה שאתם מדברים עליהם  

 קיי? פחות דתי, ויש בית ספר בנים ובנות בנווה, שהוא יותר דתי, או

 

 חרדי פרטי.    חבר המועצה: 

 

 והוא בית ספר סלקטיבי?     חבר המועצה: 

 

סלקטיבי?   מר גדי ירקוני:  ספר  בית  זה  שלהם,    מה  דתיות  ברמת  להיות  צריך  אתה 

 בשביל ללמוד...  

 

עם    מר חנניה אווקרט:  שם,  ילמד  שלי  שהילד  רוצה  אני  חילוני,  אני  אליי?  קשור  זה  מה 

 תלמד עם הבנות. הבנים, או הבת שלי 

 

 הם לא קולטים.     חבר המועצה: 
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 רגע, רגע, רגע, את הויכוח הזה עברנו לפני חצי שנה.     מר גדי ירקוני: 

 

 איך עברנו?   מר חנניה אווקרט: 

 

 רגע!    מר גדי ירקוני: 

 

 גדי, אולי... ישפוך לנו קצת אור על זה?     דוברת:

 

   לא עכשיו, לא לא לא.   מר גדי ירקוני: 

 

 אני מציע לא להיכנס לדיון הזה, כי אנחנו לא נסיים. בואו,    מר אבי יאנוס: 

 

ויכוח אחר, שהיה לנו    מר גדי ירקוני:  חבר'ה, רגע... מה שעכשיו חנניה מדבר, זה על 

לפני חצי שנה, ואם נרצה נחזור אליו, לא היום. האם כל מי שרוצה יכול ללמוד בבני נצרים או בנווה.  

טוענים שלא, כאלה שטוענים שכן. אני אומר לכם שמהתקופה שאני פה, שש שנים, אני  יש כאלה ש

לא יודע על המבחן הזה שמישהו בא ללמוד, לא אמרתי שלא היה לפניי, בתקופתי, לא יודע על המבחן  

הזה, שמישהו בא ללמוד ולא נתנו לו. אני גם לא יודע על מישהו שבא ללמוד, אוקיי? אני אומר את זה 

 פתוח,  הכי

 

 למה אתה מסיע את הילדים לאופקים ול...?    מר חנניה אווקרט: 

 

ומבני     מר גדי ירקוני:  מנווה  שחלק  בגלל  לדבר,  יכול  אני  עכשיו,  לזה  נכנס  לא  למה? 

 נצרים אתה מסיע לשם, אתה יודע? 

 

 אבל הפוך, איך לך לשם. מפה לכיוון ההוא אין לך.    מר חנניה אווקרט: 
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 תקשיב, רגע,    : מר גדי ירקוני

 

 גדי,    מר ניר ים:

 

 רגע, תן לי.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה הויכוח בכלל?     חבר המועצה: 

 

 ניר, רגע. עוד חודשיים,     מר גדי ירקוני: 

 

ממשרד     גב' מזל ערוסי: הבטחה  גם  הנה,  עברו  כשהם  עוד  להם  שהובטח  משהו  זה 

ע  שלהם,  אופי  להם  יש  בממשלה,  מ...  גם  יהיה  החינוך,  זה  פה  הדיון  אז  שלהם,  חינוכית  תוכנית  ם 

 בזבוז זמן, אני מצטערת.  

 

 אנחנו לא נעשה פה...     מר גדי ירקוני: 

 

הוא     מר ניר ים: עכשיו  בו  נמצאים  שאנחנו  הקונטקסט  תראו,  אנחנו,  חברים, 

די הוא  נכון,  דיון  הוא  ראוי,  דיון  הוא  שומע,  שאני  הדיון  הקרובה.  לשנה  העבודה  שצריך תוכנית  ון 

הוא מדבר על  לפתוח אותו ולסגור אותו, אבל אני תוהה אם זה הזמן וזה המקום לדבר על זה, כיוון ש

לנו את משרד   יש  למה.  בונים מתי, כמה,  תוכנית, אנחנו, בואו נאמר ככה, מהבחינה הזאת של מה 

מהכספים   בונים  אנחנו  שלנו,  מהכספים  בונים  לא  כלל  בדרך  אנחנו  מעלינו,  פי החינוך  על  שלהם, 

דמים עם התוכנית. זה שהדיון הוא ראוי?  הקריטריונים שלהם, ולכן אני חושב שפה אנחנו לא מתק

 ראוי, אבל בטח לא נגיע פה להחלטות.
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טוב, הנושא של סל שירותים, אז גם פה, טיוב ושיפור שירותי החינוך     מר אבי יאנוס: 

תושבים   רצון  שביעות  מסקר  הלקחים  יישום  לקחים  והמענים,  של  ויישום  הפקה  החינוך,  בתחום 

ממצאים   עם  עליו,  עובדים  שאנחנו  כרגע,  סקר,  לנו  ויש  הקורונה,  בעידן  הספר  ובתי  שפ"ח  מסקרי 

 מאוד מעניינים. 

פיתוח כלכלה משתפת כמודל פעולה במערכת החינוך, שיתוף פעולה בין    –הנושא של כלכלה עצמאית  

א תושבי  של  וקידום  העדפה  הגורמים,  גם  כלל  החינוך,  מערכת  בפעילות  מוגבלת  במסגרת  שכול 

 רתימת הפוטנציאל הקהילתי ושילובו, וגם גיוס כוח אדם, בעדיפות מתוך אשכול.

אקדמאים מאשכול שהשתתפו בתוכנית,    13-אנחנו עשינו, בשנה שעברה, תוכנית הסבת אקדמאים, ו

 ישג יפה מאוד, משדרג את כולם. הם כולם כרגע בתוך מערכת החינוך בקריית החינוך ובנופי, וזה ה

הסביבה   ואיכות  החקלאות  לימודי  של  והאגרוטק    –הנושא  המדייקת  החקלאות  לימוד  פה,  גם  אז 

מרחיבים את התוכנית בנופי הבשור. גם עבודות החקר, שנכנסים  שנכנסנו אליה לפני שנתיים, אנחנו  

 . יותר ויותר תלמידים, גם שיתוף פעולה עם הרשות לחדשנות והמו"פ

נופי   עם  הזאת  התוכנית  את  שמוביל  רם,  ואודי  המו"פ  עם  יחד  קורא  קול  הגשנו  שעברה,  בשנה 

עם  יחד  זה  את  עושים  ואנחנו  רשת,  בבתי  מזיקים  איתור  לחקר  גדול  די  בתקציב  וזכינו  הבשור, 

לוועדת  אותם  להביא  כדאי  אפילו  שאולי  יפים,  מאוד  פרויקטים  כמה  ויש  והתלמידים,  החקלאים 

 הציג אותם, ולראות איזה דברים יפים עושים שמה עם תוכניות ורחפנים.חינוך ול

ילדי אשכול צומחים וגדלים במרחב חינוכי משמעותי ואיכותי, אז פה זה הנושא המרכזי של מערכת  

 החינוך, הובלה וייצוב מערכת, תוך מתן מענים חינוכיים, איכותיים ומשמעותיים.

הקורונה   לעידן  התוכניות  בתשאנ  –התאמת  שעשינו  גם  התוכנית,  את  לקחנו  והתחלנו  "חנו  פ, 

תשפ לשנת  תוכניות  לנו  יש  וכרגע  אותה,  עם  " להתאים  יחד  אותה  שעשינו  המועצתית  ברמה  גם  א, 

החינוך   שמשרד  תקציבים  עם  החינוך,  בנה  משרד  ספר  בית  וכל  כמובן,  הספר  בתי  עם  ויחד  נתן, 

התוכנית המועצתית, וגם את התוכנית, דוגמא  תוכנית שמותאמת לקורונה, יש לי פה אפילו גם את  

 של תוכנית של בית ספר. 

יישום המענים והתוכניות בהתמודדויות עם הקורונה, נכנסנו למודל של בית הספר ההיברידי בנופי 

ל נרחיב Y School-הבשור,  ואנחנו  עליו  שדיברנו  דעת,  לומד  פיתוח  לבגרויות,  מקוונת  למידה   ,
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הפדגוגית, אנחנו נרחיב על זה, למה זה חשוב, ותגבור של תוכניות חוסן. כשאנחנו נציג את התפיסה  

אנחנו אמורים, בנינו כבר יחד עם משרד החינוך ובתי הספר והשפ"ח וגם עם החוסן, תוכנית כזאת  

ובתיכון. אנחנו אמורים לקבל תקציב של מעל שני   ולתלמידים ביסודי  לגני הילדים  לצוותי החינוך, 

 . 2021-ישם את התוכנית הזאת, ואנחנו ניישם אותה במיליון ₪, כדי לי

התוכניות,   עיקר  את  פה  שמתי  ובטכנולוגיה,  במדעים  ומצוינות  שינוי  מחוללי  פרויקטים  הובלת 

נוער   ידע,  תעש  אותה,  מרחיבים  שאנחנו  הנובליסטים  צעירים  תוכנית  יזמים  ודעת,  מים  שותה 

יפה מאוד כן  גם  ו' השנה, תוכנית  ועוד תוכניות מצוינות. שנכנסנו בכיתות  ... המחר,  , קידומטיקה, 

מדעים   של  מערבי,  נגד  אשכול  עם  ויחד  ויצמן,  מכון  עם  יחד  תוכנית  נפתח  הבאה,  בשנה  אנחנו, 

ויצמן, ואנחנו בשנה הבאה נהיה בין התלמידי הראשונים   םומצוינות, כשמי שמוביל אותה זה מכון 

   שיכנסו למרכז הזה, שהוא יהיה בנתיבות.

 

 אבי?    המועצה:  חבר

 

 כן?    מר אבי יאנוס: 

 

 מי במו"פ עובד מולכם?     חבר המועצה: 

 

 במו"פ ליאור, והחוקרים שלו.    מר אבי יאנוס: 

 

 הם עובדים עם בתי הספר?    חבר המועצה: 

 

בוודאי, כן. ואודי רם, הוא מוביל את התוכנית. כל הנושא של שדרוג     מר אבי יאנוס: 

וכיות במוסדות החינוך, ושדרוג ופיתוח תשתיות דיגיטליות, אינטרנט ותקשורת. ופיתוח תשתיות חינ

אלף ₪, כדי    760פה אנחנו קיבלנו סכום מאוד גבוה השנה, כל הארץ קיבלו, אבל אנחנו קיבלנו גם כן  

ואנחנו אמורים להתחיל   וחומרה לבתי הספר,  ולקנות תוכנה  לשדרג את כל התשתיות הדיגיטליות, 
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את זה. השבוע הודיעו לי שאנחנו הצלחנו לקדם, אגב, את התור, כי מחלקים את זה   בדצמבר לקבל

לבתי  לקבל  נתחיל  בדצמבר  ואנחנו  התור,  את  קידמנו  אז  עזה,  עוטף  שאנחנו  ובגלל  אשכולות,  לפי 

 הספר את המחשבים. 

 שכול,  הנושא של הצמיחה הדמוגרפית, כמובן שהחינוך הוא אחד מהעוגנים, אז פה מיקוד החינוך בא

 

 שנייה, אבי?   גב' רבקה בן ארי: 

 

 כן?    מר אבי יאנוס: 

 

שלעובדים    גב' רבקה בן ארי:  מדובר  היה  וכו',  מחשבים  תשתיות  של  השדרוג  לגבי 

מיועד   לא  זה  להם.  לעזור  וצריכים  בזום  לומדים  ושילדים  אינטרנט  שאין  במקומות  שמשדרגים 

 לסיפור הזה? 

 

זה נכנס בבתי הספר, שדרוג התשתיות בבתי הספר, וגם  אז בסיפור ה   מר אבי יאנוס: 

 מחשבים. אנחנו נחלק מחשבים לילדים, יש פה, אנחנו הולכים לחלק...  

 

 יש ילדים שאין להם מחשבים?   מר ראובן פרידמן: 

 

 כן, כן.   גב' רבקה בן ארי: 

 

ל   מר אבי יאנוס:  שיש  משפחה,  היא  הבעיה  מחשבים,  לו  שאין  ילד  לא  זה  ה הבעיה 

 ארבעה ילדים, ויש מחשב אחד.   –שלושה 

 

... מחשב, כשהתשתיות באזור שלנו הן כאלה בעייתיות, אז לא    גב' רונית בן רומנו:  אבל 

 עשית בזה שום דבר.  
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נכון, אתם צודקים, אבל זה לא כאן, זה יושב בתוכנית עבודה אחרת    מר אבי יאנוס: 

 שהציגו פה, איך משפרים את תשתיות האינטרנט והסולארי במועצה בכלל, וזה לא יושב פה.  

 

 זה לדעתי נושא מאוד חשוב.   גב' רבקה בן ארי: 

 

לא יושב   כן, זה נושא מאוד חשוב, אבל הוא לא מהתקציב הזה, והוא   מר אבי יאנוס: 

 פה. 

 

 אנחנו עובדים על זה עם משרד התקשורת.     מר גדי ירקוני: 

 

על זה מול משרד התקשורת,    מר אבי יאנוס:  בפעם הקודמת הציגו את זה שעובדים 

 צריך בהחלט, ביישובים פה עובדים עם תשתית, ובחלוציות זו בעיה רצינית. 

ניית תוכנית חינוך חברתית, המבוססת תקציב  אז גם פה, ב  –אוקיי, הנושא של הגדלת החוסן וה...  

לנו את תוכנית   יש  ופסיכולוגיים.  ייעוציים, חינוכיים  ויש  360לחיזוק החוסן, המשך פיתוח מענים   ,

לנו שפ"פ ואת המת"ם שאנחנו עובדים עם תוכניות שנתיות וכל שנה מפתחים אותן, והשותפות, מה  

הפע  ... תוכניות  בבניית  שותפות  פה,  בני שנשארתי  ומוגנות  אלכוהול  סמים,  אלימות,  בנושאי  לתם, 

 נוער. 

גם יתכן... ענת... שמחזיקה בתפקיד הזה. לצערנו, השנה, בגלל שלא עבר תקציב, אז לא נתנו לנו את  

התקציבים שרצינו, נתנו לנו רק חלק מהתקציבים בביטחון קהילתי, וגם להבה, זה שיתוף הפעולה 

תו לנו  עשו  הקהילתי,  המרכז  זה,  של  את  לעשות  נציג  אנחנו  שהפעם  מציע  גם  ואני  במליאה כניות. 

אחת על החינוך, גם בתי הספר יציגו, וגם נציג את הלהבה בביטחון הקהילתי, מה נעשה ונעשה לא  

 מעט.

בבית,   נמצאים  הילדים  הקורונה.  בגלל  אצלנו,  גם  זה  ואלכוהול,  סמים  של  בנושא  עלייה  יש 

 ן, אז יש עלייה.  כשהילדים נמצאים בבית הרבה זמ
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 אין מה להגיד כש...    גב' מזל ערוסי:

 

 זה תירוץ,   מר חנניה אווקרט: 

 

אולי זה תירוץ, אבל אנחנו מסתכלים על הסקרים, גם בארץ שנעשו,     מר אבי יאנוס: 

בסמים,   משתמשים  שהם  אומרים  באמת  לא  הילדים  כי  והם...  הנושא,  על  שאלנו  אצלנו,  וגם 

יותר   הם  על  ובאלכוהול  זה  את  לשים  צריך  תירוץ,  לא  זה  זה,  את  מנתחים  אנחנו  אבל  אומרים, 

 השולחן ולהתמודד עם זה. יש שימוש באלכוהול, ויש שימוש בסמים, צריך להתמודד עם זה. 

על   גם  היסודיים  הספר  ובבתי  שעברה,  בשנה  בנופי  סדנאות  עשינו  אגב.  פעולות,  מעט  לא  עושים 

להורים. וגם  יישובים, להבה הובילה את הפרויקט   הנושא של אלכוהול,  היינו ביישובים, בלא מעט 

הזה, הציגו לכם, אני הייתי בכמה מפגשים כאלה, ולירון היה בכמה מפגשים, ועדי היה באיזה מפגש  

 טוב, אם יש עוד שאלות? כן.  כזה...

 

אני שמח לראות את תשומת הלב והאנרגיה שאתם משקיעים בתחום    מר נועם גל:

ה תכנות פיתוח  מכונאות,  כמו  מקצועיות?  מגמות  פתיחת  עם  מה  וכו'.  מו"פ  ויצמן,  מכון  מצוינות, 

 שבבים וכו', שיוכלו לתת מענה גם למגוון... בדרך כלל זו גם אוכלוסיה שצריכה לא פחות תשומת לב.  

 

 חקלאות.     דובר:

 

 חקלאות, לא משנה.     מר נועם גל:

 

השולחן,     מר אבי יאנוס:  על  זה  מגמה  גם  הייתה  היא  בנופי,  מכונאות  מגמת  הייתה 

אנכרוניסטית, עם סדנה אנכרוניסטית, לא רלוונטית, ואנחנו סגרנו לבד, אנחנו סגרנו אותה בצדק כי  

היו   לא  שם  הדברים  וגם  למגמה,  באו  ולא  ברגליים  הצביעו  הילדים  גם  רלוונטית.  הייתה  לא  היא 
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 תיחת מגמה טכנולוגית, אנחנו בוחנים את זה.  רלוונטיים למה שצריך בקידמה. זה על הפרק לפ

 

גם    מר גדי ירקוני:  עכשיו,  שציינתם  הדברים  ששלושת  מזה,  יותר  להגיד  רוצה  אני 

ועיבוד    , סי  אנד  סי  אומרים  מחרטות,  אומרים  לא  כבר  היום  סי,  אנד  סי  גם  הזאת,  הטכנולוגיה 

וגם המכונאות, בטכנולוגיה אחרת   שבבים מה שאני למדתי פעם, לשייף, אז היום זה הכול ממוחשב.

א'   יחזרו.  האלה  המגמות  שלושת  החקלאות.  וגם  בבניין    –לגמרי,  גם  לראות  אפשר  ,  11עכשיו 

ומדפסות   וגם    CNCמחרטות  זה,  את  ללמוד  שיבואו  ילדים  מחפשים  אנחנו  שהגיעו,  ספר  בבית 

 מבוגרים, דרך אגב. 

יקט, יש שם בחורה בשם מידן שמרכזת את יש שם, מידן אתמול הציגה לנו בדיוק אתמול את הפרו

זה, השקענו הרבה מאוד כסף, וכמו שאמרתי, כסף זה לא חוכמה להשקיע, החוכמה היא שזה יהיה 

בשימוש. ועכשיו אנחנו צריכים למשוך את הילדים עם המורים, לכיוון הזה. אני חייב להגיד שנראה  

ולכ למחרטות  קרוב  מאוד  זה  מימד,  תלת  המדפסות  שגם  אותה לי  זו  האם  האלה,  הדברים  ל 

   טכנולוגיה של מחשבים?

 

 ועדיין, אין מסלול בבית ספר,   חברת המועצה: 

 

שגם     מר גדי ירקוני:  זה  בשביל  צריכים  אנחנו  לפתוח.  רוצים  אנחנו  יהיה,  רגע, 

 המורים, 

 

 היום לילדים הבינוניים ומטה אין...  חברת המועצה: 

 

אנחנו צריכים שהמורים ירצו את זה, המנהלות ירצו    רגע, בשביל זה   מר גדי ירקוני: 

 את זה, הילדים ירצו את זה, ואותו הדבר לגבי מכונאות.

הטכנולוגיה   עם  חדשה,  מגמה  פה  להקים  המוסכים,  סוכנויות  המוסכים,  מנהלי  עם  בקשר  היינו 

עליהם, מנועים עם קרבוראטורים שאני למדתי  היה  זה  לפני שנה,  עד  פה  שאין    החדשה, מה שהיה 
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המקצועות   שלושת  את  להחזיר  הכוח  את  לנו  שיהיה  מקווה  מאוד  ואני  בעולם,  כבר  כאלה  דברים 

האלה, חקלאות, ושני הדברים הנוספים, בגלל שזה חשוב מאוד, גם לתלמידים הטובים, וגם ליותר  

לא  חלשים. אבל היום, חבר'ה, לצערי או לשמחתי, הכול זה מחשבים, וצריך בשביל זה רמת לימודים  

 נמוכה. 

 

 אם לא ישימו את זה כיעד,    מר נועם גל:

 

ואבי     מר גדי ירקוני:  שאני  זה  חייבים,  שאנחנו  להגיד  חייב  אני  כיעד,  זה  את  שמנו 

לוחצים זה לא מספיק. אני מעריך שלא השנה, אבל בשנה הבאה, נצליח לדחוף את הדברים האלה.  

ים חדשים. אבל עוד פעם, לכל דבר כזה צריך  הקורונה קצת האטה בדברים האלה, ראיתם הרבה דבר

 גם מורה משוגע לעניין. בלי מורה משוגע לעניין, לא ימשוך ילדים משוגעים לעניין. 

 

 גדי, יש היתכנות לדבר הזה? אתם...    חבר המועצה: 

 

 מה זה היתכנות?     מר גדי ירקוני: 

 

 יש ילדים שרוצים בכלל ללמוד?    חבר המועצה: 

 

יש הרבה מאוד ילדים שירצו את זה, היום זה הטכנולוגיה, דרך אגב,     ני: מר גדי ירקו

היום זו טכנולוגיה שגם של נערות וגם של נערים, ואני חושב שהיום זה אחד המקצועות המבוקשים  

וילמד את זה, יש לו מקצועות, לא כמו החרטים של פעם   בשוק, כל הדברים האלה. מי שהיום ידע 

 מעט, היום זה מקצועות מאוד מאוד מבוקשים, שזה ההייטק של העתיד.  מרוויחים אולי שהיו 

 

 ₪ לשעה, אין בנרות למצוא כאלו.  500-400יש רתכים היום ש...    חבר המועצה: 
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כולן מיועדות לשכבה הגבוהה, כולל   חברת המועצה:  בנופי הבשור,  כל המגמות שהיו 

ה גבוהות.  מאוד  מאוד  הן  שם  שהדרישות  חקלאות  מענה  מגמת  להם  אין  ומטה,  הבינוניים  ילדים 

 מקצועי בנופי הבשור.  

 

 לא, לא, לא, לא נכון.     מר גדי ירקוני: 

 

אין לילדים שלא מסוגלים לעמוד בדרישות האלה שום פתרון במועצה    חברת המועצה: 

 האזורית אשכול.  

 

ה כסף אני מבין את הצורך, אני רק אומר, אנחנו הולכים להשקיע הרב   חבר המועצה: 

שירצה  מי  באמת  יהיה  האם  שם?  לגור  שיבוא  מי  יש  האם  הסביבה.  את  הפלטפורמה,  את  ולבנות 

אני   הזה?  הדבר  את  לעשות  נכונות  הביעו  ילדים  להם?  שחסר  אמרו  שאלון, אנשים  זה?  את  לעשות 

 מבין את הצורך.  

 

 הילדים האלה מונשרים מנופי הבשור היום. אין להם פתרון.  חברת המועצה: 

 ברים ביחד(  )מד

 

יש הרבה ילדים שלא מוצאים את עצמם בתוך המערכת, הם שורפים   חברת המועצה: 

 שנות הלימוד, כי אין להם מענה אחר.  12את 

 

 הבטחתי לכבי לעשות את זה קצר.   גב' יפעת ליפנר: 

 

 לא שומעים.    מר גדי ירקוני: 

 

התחלנ  גב' יפעת ליפנר:  שבעצם  משהו  זה  אז  הקיימות,  כבר בתחום  התחלנו  ממש  ו, 
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קמפיין...   איזשהו  יצרנו  בעצם,  דברים.  מעט  לא  ועשינו  הנוכחית,  לשנה  כשהתכוננו  שעברה,  בשנה 

ואנחנו   מטמיעים אותה באשכול של... ותחומים  דמות הסברה עם כל הנושא של הסביבה באשכול, 

 שאנחנו הולכים להטמיע. 

את   להטמיע  וכדי  אחת,  שנה  מספיק  לא  שזה  הוא  צריכים  העניין  אנחנו  התחומים,  ואת  המסרים 

להמשיך גם בשנה הבאה. כמו למשל כל מיני פרויקטים חדשים שיצאו השנה לדרך בתחום של איכות  

צריכה   צמצום  של  בכלל  הנושא  אלקטרונית,  פסולת  המכולה,   ... בניין,  פסולת  פינוי  של  הסביבה, 

וסים הצהובים שלנו מסרים של תחום  שלקחנו אותו. אני לא יודעת אם שמתם לב, שילבנו גם באוטוב

 איכות הסביבה. 

אני רוצה לציין שקיבלנו פוש מאוד רציני מוועדת איכות הסביבה, ואנחנו כן בקשר ושיתוף פעולה, 

 ואנחנו נחזק את התחום, גם בשנה הבאה.  

אז בהיבט שלי, אני רואה בכל המרחב   –בנושא של תושבים מעורבים מרגישים משמעותיים ושייכים  

גם,  ווטסאפ  קבוצת  וזה  האינסטגרם  הפייסבוק,  שזה  בעיקר,  החברתיות  הרשתות  של  הדיגיטלי 

כפלטפורמה מאוד מאוד חזקה, בעצם, ליצירת תחושה של שייכות. אנחנו, בחסות הקורונה, הצלחנו  

ברשתות,   האחוזים  את  מאוד  להגדיל  הצלחנו  בדיגיטל,  ערה  מאוד  הייתה  שהפעילות  בגלל  מאוד, 

ויותר    וראינו גם ביטוי של אנשים שבעיקר בקרב הגיל השלישי, שלא היו עד עכשיו מחוברים, יותר 

 לוקחים חלק בפעילויות השונות, ונוצר שיח מאוד מעניין.

אחד הדברים שהגדרתי לעצמי בתחום הזה, זה קודם כל להגדיל את מספר העוקבים, זו מטרה חד 

העוקבי  גם  יותר,  עוד  להגדיל  רוצה  שאני  פתיחת  משמעית,  של  והנושא  בפייסבוק.  גם  בווטסאפ,  ם 

פייסבוק   קבוצת  לנהל  אתגר.  חתיכת  זה  אבל  משפט,  כאיזשהו  כאן  מופיע  זה  פייסבוק,  קבוצות 

הזמן   כל  ולהגיב  חופש הביטוי,  פרשנויות של  ביטוי,  חופש  מגוון של מגבלות של  עם  לציבור  פתוחה 

אבים. זה משהו שאני בעצם כבר התחלתי  ולתת מענה על כל דבר שעולה שם, זה מצריך מאיתנו מש

שתי  בעצם,  לפתוח,  רוצים  אנחנו  כי  הקהילתי,  למרכז  חברתיים,  לשירותים  האגף  עם  איתו  לעבוד 

קבוצות ייעודיות. קבוצה, זה אומר שבעצם זה מרחב פתוח, של שיח פתוח בין התושבים והגורמים  

 במועצה.

וטסאפ, שאנחנו מפרסמים לתושבי הגיל השלישי,  למשל, יש לנו קבוצת וזה לא כמו קבוצת ווטסאפ,  
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אבל רק מנהלים יכולים לכתוב בה, אין שם איזשהו היזון חוזר, שכאילו החברים יכולים לקיים שיח  

ישירות איתנו. ואנחנו רואים, בקבוצות פייסבוק, פלטפורמה שכן יכולה לאפשר את ביניהם, וגם שיח  

 ע, בעיקר בתקופות קורונה, הסגר ותחושות הבידוד.  זה, ואנחנו חושבים שגם יש לזה צורך כרג

הנושא של סל השירותים, אז באמת, גם שרון הזכירה את זה מקודם, ואני מאוד מאוד התחברתי,  

מאוד מסכימה לזה. אנחנו באמת נתקלים ביותר ויותר תושבים שלא יודעים מה המועצה נותנת בכל  

א עצמי,  על  לקחתי  ואני  ומחלקות.  אגפים  בעצם, מיני  לייצר  המנכ"ל,  ניר  עצמנו,  על  לוקחים  נחנו 

באופן ככה מאוד מעמיק, חוברת שתכלול את כל האגפים ואת כל השירותים שהמועצה נותנת, החל  

מ... סתם, דיברתי, התושבים לא יודעים למשל, שהם זכאים לשירות וטיפול חינם במרכז החוסן. יש  

ש  בתחום  או  זה.  את  יודעים  שלא  תושבים  של  הרבה  בתחום  הצעירים,  אנחנו  ל  הסביבה,  איכות 

של  מטעמים  חומרים,  מלהדפיס  נמנעים  קצת  אנחנו  עכשיו  עד  נכון,  שזה  חושב  ואני  לייצר,  רוצים 

איכות סביבה, אבל נראה לנו שמשהו שאנחנו הולכים להוציא לא כל שנה, אלא חוברת שתשמש את  

נכון להדפיס את זה דווקא, ולחלק  התושבים ככה לכמה שנים, לשנים הבאות, אז זה נראה ל נו גם 

 שיהיה בכל בית במועצה את החוברת שמקיפה את כל השירותים.

בתוך זה, אני כוללת גם חוברת תוכנית העבודה, ... משנה שעברה, את אשכול וצמיחה, שזה בעצם גם 

שיותר   לכמה  להגיע  במחשבה  השקעה  וגם  לתושבים,  מסודר  ככה  משהו  שהוצאנו  ראשונה  פעם 

תושבים, לעשות אותה כמה שיותר מונגשת, פשוטה, לפשט את הדברים, לא טבלאות ואקסלים על 

גבי... אף אחד לא יקרא. ועובדה שזה כן היה נכון, כי קיבלנו הרבה פידבקים על זה, אז אנחנו נמשיך  

 .21באותו קונספט, גם בחוברת של 

ת לפתחי, אלא לתחום של הדוברות  בתחום של המועצה שנהנית מכלכלה עצמאית, אז זה באמת פחו

מבחינת עשייה, ליותר, אני רואה את זה כתפקיד של להנכיח את זה, להטמיע את המסרים סביב זה,  

לעבוד   התחלנו  שאנחנו  תחומים  כמה  כבר  יש  פנימה.  וגם  הממשלה  משרדי  מול  גם  החוצה,  בעיקר 

איזה פולואפ תקשורתי, וגם    עליהם, כל הנושא של אזורי התעשייה המשותפים, שכבר קיבל לעשות 

, שהוא מאוד מלווה את 2הנושא של אתר דיה, שאנחנו בקשר ... עם גיא ורון, שהוא כתב של חדשות  

 ומחכים קצת להתפתחות. הנושא של איכות הסביבה, והוא מאוד מתעניין במה שקורה באתר דיה, 

החקלאית   המועצה  של  ניתן  –הנושא  שפחות  משהו  שזה  לציין  חייבת  שלנו    אני  במסרים  ביטוי  לו 
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פנימה,   גם  כן מזהים צורך להתחיל יותר להטמיע את זה במסרים שלנו.  ואנחנו  בדוברות המועצה, 

וגם החוצה. מבחינת התקשורת החוצה, זה תחום שהוא מאוד חזק, אנחנו מועצה חקלאית, זה משהו  

זה מקור למשיכה   גדולים,  הישגים מאוד  גם  לנו  ויש  גאווה,  אז אנחנו שמעורר המון  להיות,  שיכול 

 ניתן לזה יותר דגש.  

החינוך   מיני    –מבחינת  כל  עושים  אנחנו  פעולה,  בשיתוף  החינוך  אגף  עם  עובדת  אני  אנחנו,  אז 

החינוך   של  האלה  ההיבטים  את  מחזקים  מאוד  ומאוד  השנה,  לדרך  לצאת  שהולכים  פרויקטים 

ההמשמעותי,   החדש.  לאמנויות  המרכז  של  המתחם  של...  גדי,  המתחם  גם  שלב  באיזשהו  פה,  צענו 

לעשות סיור לחברי המליאה בשני המתחמים, בקרוב. כי הם באמת עונים על התחום הזה. וכל המשך  

 התהליך של חיזוק ה... מבחינה הסברתית. 

זה   מטפלת,  שהדוברות  הראשונים,  מהפרויקטים  שאחד  כמובן  אז  ניידות,  מאפשרת  גם  המועצה 

 איזושהי בשורה מהימים האחרונים, גדי אתה...  , יש קצת 232הנושא של כביש 

 

 דיברתי, תדלגי.     מר גדי ירקוני: 

 

אני, לא, אני רק היה חשוב לי כן להגיד שזה נושא שהוא מרכזי אצלי,    גב' יפעת ליפנר: 

כן להטמיע את המסר. עם זה שאנחנו מועצה אזורית   כן חושבת שהצלחתי  ואני  מבחינת הדוברות, 

הזמן וכל  לנו    אשכול,  מה    –אומרים  תראו  הכביש?  על  שנוסעים  אנשים  מהעשרה  רוצים  אתם  מה 

כביש   מודעות.  ולהטמיע  אני חושבת שכן הצלחנו לקבע  הוא מותג, הפכנו    232קורה במרכז הארץ? 

אותו למותג, לצערנו, אוקיי? אבל זו עבודה מאוד מאוד סיזיפית, שכל הזמן אנחנו מפמפמים את זה,  

עכ ייקח  ואנחנו מתחילים  וגם במקביל, אחד הדברים שאנחנו מבינים שזה  למצוא...  סוף,  שיו, סוף 

הסברתית  פעולה  איזושהי  לעשות  צורך  מזהים  ואנחנו  יורחב,  הכביש  שכל  עד  שנים  ייקח  זה  זמן, 

 קדימה, מבחינת שינוי תרבות הנהיגה. 

ה  עם משאבים ועם  אנחנו חברנו עם עמותת אור ירוק, יצרנו קשר עם עמותת אור ירוק, שהיא עמות

 לובי מאוד גדול משלה, ואנחנו הולכים לעשות איתם איזשהו שיתוף פעולה בנושא.

גם פרסמנו  ראיתם,  אם  יודעת  לא  אני  לאחרונה,  עוד    גם  שמגייס  הדרך  שומרי  של  המיזם  את 
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 מתנדבים מאשכול, לקחנו על זה חסות ואנחנו פרסמנו את זה כמועצה, מתוך חשיבות העניין. 

אז אני חושבת ששנות השבעים, זו באמת   –ל הזהות האשכולית המשותפת חזקה ומאוחדת  הנושא ש

פלטפורמה מעולה לחזק את ההיבטים האלה. הנושא של שנות השבעים, אנחנו צוות שהתחיל כבר 

לקיים חשיבה, אני לא אכנס לכל הדברים, אבל הדברים שאנחנו רוצים לעשות, זה באמת, על קצה  

משמעותיים, ומעוררי גאווה, שייכות וזו באמת הזדמנות השנה הזאת  ברים מאוד  המזלג, כל מיני ד

 לעשות את הכול. 

הנושא של הצמיחה הדמוגרפית, הוא באמת תחום שיווקי בפני עצמו, וזה    –מועצה צומחת דמוגרפית 

  לא משהו שלדוברות ולהסברה, יש לנו את כל הכלים בתחום הזה, כי זה באמת תחום בפני עצמו, של 

שיווק ואיך הם מגיעים למקלטים. מה שכן, התרומה שלנו בעניין, התרומה של הדוברות בעניין, זה 

באמת לחזק ולהטמיע את המסרים, זה גם צורך שעלה בישיבת פורום היישובים, להטמיע כל הזמן 

את המסרים שאשכול היא מועצה צומחת, היא מועצה קולטת, לחזק את הדברים הטובים שקורים 

 .  וקד משיכה. זה נעשה בעיקר בעקבות יח"צמפה, 

עובדת   אני  עובדים,  שאנחנו  חושבת  אני  הביטחון,  של  הנושא  אז  וחוסן,  מוגנות  תחושת  של  בנושא 

להיעזר   מאוד  יודעים  והם  המוקד,  ועם  הביטחון  ענף  עם  הדוק  מאוד  מאוד  פעולה  בשיתוף 

יר הודעות מיידיות, ואנחנו רואים  בפלטפורמות שלנו, שזה קבוצות הווטסאפ ואנשי צח"י כדי להעב

שבאמת יש לנו תפוצה מאוד גדולה, וזה מחזק עוגן. ברגע שאנחנו נותנים דגש על הזריזות, לתת את  

נכונות,   מאוד  מאוד  האלה  שההודעות  רואים  כן  ואנחנו  מהר,  שיותר  כמה  האמין,  המדויק,  המידע 

ו קורה,  מה  יודעים  שאנשים  פידבקים,  עליהן  מקבלים  להם  אנחנו  נותן  מוגנות  זה  של  תחושה 

 ושליטה, אנחנו נמשיך עם זה.

גם זה משהו שעלה מאוד בתקופה של הקורונה, עשינו קצת יותר שיתופי פעולה עם    –הנושא הכלכלי  

היזמות והעסקים, אנחנו נגביר את זה בתקופה הקרובה. בין היתר, הולך לצאת לדרך בקרוב מאוד,  

נגב   של  יקבל  19הפרויקט  והוא  וזהו.  ,  משמעותי.  מאוד  והחוצה,  פנימה  והסברתי  פרסומי  בוסט 

 תודה. 

 

אותו    מר דני ברזילי:  שהפעילו  אשכול?  רדיו  פעיל  היה  חודשים  כמה  במשך  שאלה, 
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כמה אנשים מפה? למיטב ידיעתי, הוא כבר הפסיק. אני חושב, לפי מה שאני יודע, ההיענות לא הייתה 

היו הרבה מאזיני לא  או גדולה במיוחד,  הזה?  הנושא  לדחוק את  בכלל להמשיך?  כוונה  יש  ם. האם 

 למה זה הפסיק? תתייחסי לעניין הזה. 

 

שבאה    גב' יפעת ליפנר:  יוזמה,  פרויקט,  איזשהו  היה  באמת  זה  הרדיו  אתייחס.  אני 

כאן   כולם מכירים אותו, שעובד  יודעת אם  לא  אני  דניאל אלטר,  יוזמה של  בנווה אשכול,  מלמטה, 

 ים נהדרים בתחום של התרבות לגיל השלישי.ועושה דבר

ובעצם  הדרך,  ברכת  את  נתן  וגדי  הקהילתי,  המרכז  דרך  ניסה  וככה  הזאת,  היוזמה  עם  בא  דניאל 

לא  וגם  המשאבים,  ואת  האמצעים  את  לנו  היו  לא  המתנדבים,  טהרת  על  היה  התחנה,  של  הבסיס 

יות. אבל ברגע שבאה כזאת יוזמה בהכרח שזה היה משהו שמבחינת הדוברות הוא בראש סדר העדיפו

 את הכלים.ורוח התנדבותית, קיבלנו בברכה, ואנחנו באמת נתנו 

יצאנו לדרך, ממש איך שהתחילה הקורונה, וזה היה מאוד נחמד בהתחלה. לאט לאט הרגשנו שזה לא  

דיגיטלית של תכנים. אני חייב יש כזאת הצפה  ה... הפלטפורמה שהיא פחות,  ת תופס, אולי זה סוג 

לציין שהיו גם קצת אי הסכמות פנימיות בין המתנדבים. מכיוון שזה משהו שהתבסס על התנדבות, 

ראשון,  בשבוע,  פעמים  שלוש  רצינו  היה,  שזה  שרצינו,  כפי  זמן  לאורך  זה  את  להחזיק  קושי  היה 

 וי.  שלישי ושישי, אם אני לא טועה, והמחויבות של המתנדבים לאורך זמן, גם פחתה וזה בא לידי ביט

 

 אין כוונה לדחוף את זה...     מר דני ברזילי: 

 

 יכול להיות,   גב' יפעת ליפנר: 

 

 לא, זה לא אסון,     מר דני ברזילי: 

 

אבל אנחנו מנסים איזשהו משהו אחר דווקא עכשיו, יש לי קשר עם    גב' יפעת ליפנר: 

צולם, של כמו חדשות, כמו  אייל... ממגמת התקשורת, לנסות לייצר איזשהו מגזין של אשכול, מגזין מ
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שעושים חדשות השבוע, אז חדשות של אשכול, עם שיתוף פעולה עם בני נוער ממגמת התקשורת, יחד 

 עם אייל, זה משהו שאנחנו עכשיו... 

 

אשל הנשיא, יש להם גם כן מגמת תקשורת, והם מפעילים את הרדיו,     חבר המועצה: 

יום. אני מבין את הבעיה של המתנדבים, שלא הצליחו  בני נוער, זה חלק מהשיעורים שלהם במהלך ה

יעור בבית  בגלל הזמן, וצריך להכין את התוכנית לקראת הזה, וגם הזמנים... אם זה חלק ממערך הש

 הספר, זה מאוד...  

 

יכול להיות, אני חושבת שזה משהו באמת, קודם כל אני חייבת לציין    גב' יפעת ליפנר: 

יא אחת מהמפוארות בארץ. ממש. אני עוקבת, הם כל שנה כמעט  שמגמת התקשורת של אשכול, ה

שיש   הציוד  מבחינת  גם  מדהימה.  השקעה  שם  יש  עושים,  שהם  הגמר  בסרט  ראשון  פרס  מקבלים 

 להם, וגם מבחינת ההשקעה והליווי של אייל, שהוא ממש כמו מנטור. 

ותנים את הדגש על זה. לא  ויכול להיות, שזיהו במגמת התקשורת, שזה התחום החזק. ולכן, כאילו, נ

דיברתי איתו מעולם על הנושא של הרדיו, ואנחנו גם רואים שכשניסינו גם לצאת עם הרדיו, זה לא 

 משהו שסחף ובאמת אנשים ככה חיכו לזה... אבל שווה לבדוק, נבדוק איתו. תודה. זהו? תודה רבה.  

 

 ר . ביי. ניר, לאן אתה הולך? ניר, אתה לא מדב   מר גדי ירקוני: 

 

אפשר הערה בנושא הקודם? לנושא הקודם שדיברנו, על החינוך, אתה    מר חנניה אווקרט: 

 ציינת בכמה מקצועות שהקמתם ולא היה עניין.  

 

 לא. אמרתי שנקים.     מר גדי ירקוני: 

 

לא    מר חנניה אווקרט:  שילדים  דעתי,  לפי  העובדה,  את  להפנים  שצריך  חושב  אני  נקים. 

ותם. אם נצליח לעניין אותם בתחום מסוים, נצא נשכרים מהרבה מאוד כיוונים.  יודעים מה מעניין א
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מגמה   להתנסויות.  מגמה  להקים  צריך  אלא  להקים,  מגמה  איזו  להחליט  צריך  לא  חושב,  אני  לכן, 

 שיהיה בה את כל המקצועות הטכנולוגיים, למשל.  

אCNCמחלקת   מלמדים  ולא  ביתית,  תפירה  מכונת  של  בגודל  היום  יש  אלא  ,  במכונה,  עובדים  יך 

למה   לראות  צילום,  זה  אם  חיישנים,  זה  אם  תהליכים,  בקרת  ממנה.  להפיק  אפשר  מה  מראים 

מגיעים. כשאני הולך להזמין אירוע באולם אירועים, אני רוצה לדעת מה הם מגישים, מה טעים, אז  

די שבסוף התהליך  אני הולך לטעימות. הילדים צריכים לטעום מכל הדברים, מקסימום התנסויות, כ

בתחום  ולהשקיע  להמשיך  יהיה  אפשר  אז  ניצחנו.  עניין,  להם  שיהיה  ברגע  אותם.  מעניין  מה  יבינו 

 הזה. 

מרחב פתוח, יש ילדים שמתאימה להם למידה במרחב פתוח, כאלה    –אותו הדבר גם בתחום הלמידה  

אחר לגמרי. ברגע   שמתאים להם בלשמוע, יש כאלה שמתאים להם בזוגות, ויש כאלה שבכלל משהו

שעושים את ההתנסויות האלה, אפשר להשיג הרבה מאוד דברים, שאנחנו לא מצליחים, ולעניין את  

וגם   מלמדים  גם  מעולים,  סרטים  היום  יש  היסטוריה,  הילדים  את  ללמד  צריכים  לא  הילדים. 

שצריך   הכיוון  חושב,  אני  וזה,  בהם.  וללמוד  עניין  לגלות  יכולים  שהילדים  אליו,  מדויקים,  ללכת 

 מקסימום התנסויות, כדי שבסוף התהליך, מתישהו, ילד ידע מה הרצונות שלו, מה השאיפות שלו.  

 

 גדי, לי חסר לי את הקטע של חינוך לערך העבודה.    גב' סילביה גרין: 

 

 צריך בשביל זה לפתוח רפת בנופי הבשור.     גב' רננה גומא:

 

 ך לערך העבודה.  אני חושבת שצריך חינו  גב' סילביה גרין: 

 

 כששמיל יקבל מכסה מועברת, אז הוא יעביר אותה לרפת נופי הבשור.     גב' רננה גומא:

 

אני רוצה להגיד ככה בקצרה, מה שאתה אומר זה נכון כתפיסה, אבל    מר אבי יאנוס: 

חיצוניים  פרויקטים  כמה  דרך  אגב,  זה,  את  לעשות  התחלנו  אנחנו  בעייתי.  מאתגר,  הוא  ביישום 
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, בניין חלום, שלצערנו הוא לא עובד בגלל הקורונה, 11נחנו מביאים לתוך בית הספר, ודרך בניין  שא

ל נחשפים שם  נמצאים, אבל הם  לא  ואפילו    CNC-התלמידים פשוט  לצילום עם רחפנים,  ונחשפים 

וכמובן מגמת הצילום, מלמדים אותם הרבה דברים, סרטים   עשינו להם קורס צילום דרך רחפנים, 

 ומים, וגם טכנולוגיות.וציל

גם כשנחשוב על המגמה, נראה איזו באמת מגמה שתקנה להם מיומנויות טכנולוגיות, שיאפשרו להם  

 מיומנויות רחבות, להשתלב בכמה סוגים של עבודה, ולא דווקא באיזה תחום,  

 

 קודם כל שהוא יהיה תלמיד, יבין מה מעניין אותו, ורק אחרי זה...   מר חנניה אווקרט: 

 

 כשאתה חושף אותם לזה,     מר אבי יאנוס: 

 

 ולכן צריך לחשוף אותו למקסימום התנסויות.   מר חנניה אווקרט: 

 

 כן, רננה.    מר גדי ירקוני: 

 

מאוד    גב' רננה גומא: הרבה  שיש  ואגיד  אפתח  אני  אסטרטגי.  אגף  רננה,  טוב,  ערב 

 ...דברים, כמו ש... אמרה קודם לגבי השוטף של האגף, שבעצם לא

 )דיבורים טכניים(  

 

של    גב' רננה גומא: השוטפת  מהפעילות  גדול  חלק  שבעצם,  קודם  להגיד  התחלתי 

בפעילויות  אחרים,  אגפים  שבין  בתפרים  במקומות,  כלומר  'חריצים',  מכנה  שאני  במה  יושב  האגף, 

קידום  שהן באמת מתכללות יותר, כול זה לא רשום פה. כל הדברים שהם יותר אינטגרטיביים, של  

דרך   כוללנית,  מתוכנית  אסטרטגיות,  יוזמות  מיני  כל  של  232של  אחרים  תחומים  מיני  כל  דרך   ,

אגרוטק, החלטות ממשלה, יש באמת אינספור דברים שמתעסקים בהם, אז זה, בעצם, לא מופיע פה.  

זה מה שאני מנסה להגיד.   זה חלק מהעבודה. העבודה השוטפת של האגף, היא עבודה אסטרטגית, 
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אחת ל כל  מחלקה,  כשכל  האגף,  של  המחלקות  דרך  לעבודה  התוכנית  את  חילקתי  אני  מעשה, 

כל   עם  וישבתי  הרשותיות,  המטרות  רשימת  את  קיבלה  בעצם  באגף,  שעובדות  החברות  מהבנות, 

היא   והתוצאה  ביניהן,  ההצלבה  את  וגם  שלה,  בתחום  העבודה  את  גם  לעשות  צריכות  והיינו  אחת, 

 לפניכם:

מחלקת הפיתוח הנופי ושטחים פתוחים, שמובילה אותו ביד רמה אושרה גבאי מדקל,    אז בתחום של 

באמת עיקר העבודה היום, או עיקר הזרקור, הוא על נושא של מודעות, לנושא של מורשת ושל שימור  

 אתרי מורשת.

יש לנו תפר, גם בהיבט הזה של אחזקת האתרים מול אירית חטינה, ששמעתם אותה ראשונה היום, 

גם באופן כללי, ההסתכלות על אתרי המורשת ואתרי התיירות, שגם פה יש תפר, כי תיירות הרבה ו

שלא   במועצה,  מורשת  אתרי  מעט  לא  לנו  יש  תמיד.  לא  אבל  מורשת,  אתרי  עם  יחד  באה  פעמים 

גם   בהם,  להשקיע  יהיה  צריך  תיירות,  מוקדי  להיות  יהפכו  שהם  כדי  תיירות,  מוקדי  היום  מהווים 

וגם ברמה של לתחזק אותם, שפה  ברמה של   לנו כבר כמה רעיונות כאלה בקנה,  לפתח אותם, שיש 

 תמיד עולה השאלה... זה בסוף עולה כסף, ותמיד עולה השאלה של מקורות. 

ולכן הרבה מאוד פעמים האתרים   אני אגיד בצער, שלצערי, זה אף פעם לא ראשון בסדר העדיפות, 

א אני  לטיפול הראוי.  זוכים  לא  של  האלה  בהקשר  נכון  זה  גבולות,  מצפה  של  בהקשר  זה  את  ומרת 

מכפיל, זה נכון בהקשר של כל מיני אתרים שלנו, שאנחנו לא מצליחים לתת שם את המענה, למרות 

 מאמץ מאוד גדול, גם של אושרה, גם של בשמת וגם של אירית, וזה נעשה בשיתוף פעולה. 

 

 מה חסר?    גב' דנה אדמון: 

 

כסף. כסף ומודעות, כי מודעות הרבה פעמים מביאה גם את זה, אבל     גב' רננה גומא:

גם   בו משאבים  זה תחום שקשה להשיג  אני לא מתכוונת רק לכסף רשותי,  'כסף',  אגב,  מורכב.  זה 

מבחוץ, כי הוא תחום שלא מקבל עדיפות, גם בסדרי העדיפות של המדינה. אנחנו עד עכשיו מגרדים  

בחשבון שזה משהו, שזה לא... נניח פיתוח תיירות, שהוא דווקא תחום  מכאן ומשם, אבל צריך לקחת  

אתם   הסתם  מן  קמה,  שגם  העובדה  לאור  בעיקר  מורשת,  של  הנושא  אז  משאבים.  יותר  לו  שיש 
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בו השנה.   רוצים להשקיע  הוא תחום שאנחנו  ועדה סטטוטורית, שמופעלת מתוך המליאה,  יודעים, 

סקר של  בנושא  בעצם,  התחילה,  את    הוועדה  השנה  לסיים  מעוניינים  אנחנו  ובעצם  מורשת,  אתרי 

 המיפוי.

כשאנחנו מדברים על מיפוי של אתרי מורשת, גם בתוך היישובים. כמו שאמרתי, גם בתוך היישובים  

יש היום, פה צריף ראשונים, באמת, לכל יישוב יש כזה, צריף שמירה וכל מיני דברים כאלה, ואנחנו 

הד את  למצוא  בעצם,  יגיעו  מנסות,  שאם  פקודה.  ליום  פרויקטים,  תיקי  ביד  לנו  שיהיה  גם  רך 

 משאבים, נוכל לעשות עם זה משהו.

כשאנחנו מדגישים שזה בעיקר קולות קוראים של מדינה ורשויות מטעמה,   –תחום איגום המשאבים  

   עוסקת בזה שרון...

 

 גיליתי שיש מחלקה כזאת, לא ידעתי.    גב' דנה אדמון: 

 

 כן.    א:גב' רננה גומ

 

 שהיא מוכרת...     גב' דנה אדמון: 

 

 אז יש כזאת,    מר ניר ים:

 

 זה נקרא מחלקה?      חבר המועצה: 

 

והתפתח.     גב' דנה אדמון:  שהלך  תחום  בעצם  זה  בסיל,  שרון  היום  אותה  מחזיקה 

העובדה   גם  אבל  אצלנו,  למחלקה  זה  את  להפוך  של  בתחום  גם  והתפתח,  הלך  שהכול  להגיד  צריך 

הנושא של משאבים דרך קולות קוראים, או הנגשה של כספי המדינה בדרך הזאת לרשויות, היא  ש

יחסית חדשה. היא משהו שהלך והתפתח, והיום כמעט אין דרך אחרת לקבל כסף ממשלתי, זו כמעט  

 הדרך היחידה, ולכן צריך מאוד מאוד להתמחות בזה.
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שוא לשם  דבר  של  ובסופו  ויותר,  יותר  למעשה,  אגפי שרון,  לכל  רוחבי,  שירות  נותנת  שנגיע,  פים 

המועצה. היא הפונקציה שמתמחה בלהגיש ובלעקוב אחרי קולות קוראים. אני אומרת שוב, זו ממש  

תעיד   כבי  הכסף.  וקבלת  החשבוניות  של  ההגשה  אחרי  כך  אחר  שעוקבת  זו  גם  היא  התמקצעות. 

 שנעשית שם עבודה רבה, מקורות רבים,  

 

 , זה מספיק בן אדם אחד לדבר כזה?  רננה   חבר המועצה: 

 

זו שאלה טובה. אם תשאל את שרון, אז בטוח שהתשובה תהיה לא.    גב' רננה גומא:

בעיקר כי יש שם המון המון המון עבודה אדמיניסטרטיבית וטכנית, שממלאה המון זמן. כאילו, זמן  

להתמקצעות נוספת. כי   שאפשר היה להקדיש אותו לאיתור של עוד, לחיפוש של עוד משאבים, וגם

מה שקורה, שאתה בעצם, כל קול קורא כזה, אתה הולך איתו לאגף הרלוונטי, אתה צריך לאתר את 

 אנשי המפתח, אתה צריך לשבת איתם, אתה צריך לקבל נתונים.

יעידו ששרון   יומיומי, וכל האגפים פה  זו עבודה שהיא עבודת נמלים מאוד מאוד ככה זה, על בסיס 

ככה באופן מאוד אינטנסיבי, אם זה אבי עם מעונות היום, ואם זה... באמת, כל אגף,   יושבת אצלם

איזושהי  לייצר  של  עניין  כאן  יש  ובאמת  אני,  לא  מגיעה,  שרון  הדברים,  עם  לשם  מגיעים  אנחנו 

מאוד   חלק  זה  בחריצים,  עבודה  כשאמרתי  שוב,  זה,  המשאבים.  על  אינטגרטיבית  הסתכלות 

ודה של האגף האסטרטגי, לראות איך מתכללים ואיך מוצאים מקומות שבהם משמעותי בעיניי, בעב

אין מישהו אחר שירים את הכפפה, כי זה לא שייך באופן חד חד ערכי לאף אגף אחר. אבל כשמרימים 

משאב   סביב  פעולה  משיתוף  ליהנות  שיכולים  אגפים  מאוד  הרבה  שיש  מגלים  הזאת,  הכפפה  את 

 ם יודעים לקרוא. מסוים. אני לא אקריא, כי את

 עוד איזה זום אין משמעותי, 

 

מחלקה?     מר אמיר פלג: דבר  לכל  קוראים  למה  להבין,  באמת  קצרה?  שאלה  רננה, 

 זאת אומרת, אם יש אדם אחד, זה נקרא מחלקה?  
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 כן.    גב' רננה גומא:

 

ואם כן, מה זה אומר? אם זה נקרא מחלקה, או זה נקרא תפקיד, מה      מר אמיר פלג:

 ההבדלים? 

 

זה לא לי לענות, זה יותר עניין רשותי מאשר שלי, אני אומרת את זה     גב' רננה גומא:

 בכנות. ההגדרה אם זה מחלקה או פונקציה, היא לא שלי. 

 

 מי אמור לענות על זה?      מר אמיר פלג:

 

 אני מניחה שניר?     גב' רננה גומא:

 

 הבדל בין מחלקה לבעל תפקיד? ניר, אתה יכול להעיר מה ה    מר אמיר פלג:

 

אבל אם אפשר, אני מציעה, כן? נראה לי הגיוני פשוט להשאיר את זה     גב' רננה גומא:

 לסוף, כי זה משהו שהוא נכון לכל האגפים. 

עוד זום אין שחשוב להגיד, שאנחנו מאוד משקיעים בו, זה גם מיכל דיברה על זה קודם, זה גם באמת  

ים, אלא ייעודיים באמת גם  יקוראים ומשאבים ייעודיים שהם לא רק רשות  להנגיש ליישובים קולות 

לא תמיד הקולות קוראים מותאמים ליישובים, אבל איפה שכן, אנחנו מאוד רוצים לייצר    ליישובים.

מצב שהם יגיעו לשם, וגם שיהיה מי שידע לקבל. זאת אומרת, זה גם כן חלק מהסיפור, לדעת לבנות  

שיהיה לך ביד כבר משהו מוכן ליום שבו יגיע קול קורא רלוונטי, לדעת לזהות    תיקי פרויקט, לדעת 

גם   הזה,  לעבוד מולנו בתחום  היישוב, שידע  וגם שיהיה מישהו בתוך הארגון, מישהו בתוך  זה,  את 

 בזה אנחנו משקיעות מחשבה ואנרגיה.

על עצמי קצת, כי זו לא  טוב, פיתוח עסקים ויזמות, זו מחלקה שבעצם הייתה היסטורית, אני חוזרת  

שנה ראשונה שזה המצב, אבל בכל זאת, הייתה מקבילה לפעילות של מעברים בתחום הזה, ובעצם  
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עשינו פה איזשהו איחוד כוחות, ועובדת שם היום דנית נעים, שהיא עובדת של מעברים בחצי משרה,  

אגף, ונותנת את השירות  ובחצי השני, בעצם עובדת מטעם מעברים אצלנו, היא יושבת פיסית אצלנו ב

 לעסקים קטנים ויזמויות באשכול.

נגב   ואנחנו מקוות מאוד 19אנחנו השקענו הרבה מאוד אנרגיה בשנה האחרונה, בפיתוח של מיזם   ,

 משרות בשנה הראשונה.   25-נוכל להתניע אותו, כשהיעד הוא להגיע ל 1.1-שב

ם מהמרכז באופקים, היינו בתחרות מי יש לנו, בעצם, כבר חמישה עובדים של אשכול, שעובדים היו

 יפתח קודם, ניצחו אותנו. זה ניב דומני אשם, רק שתדע, אתה יודע?  

 

 כל הכבוד לו, לא לנו.     מר גדי ירקוני: 

 

מקום     גב' רננה גומא: השנה  קיבל  יזמים  ליווי  של  הנושא  שכל  כמובן  שתדע.  בסדר, 

הקורונה של  המשבר  סביב  ומשמעותי  חזק  מאוד  רעיונות מאוד  על  לחשוב  ניסיון  הזמן  כל  היה   .

שוב,   דברים שהם  זה  ברור,  זה  וזה,  ללהנגיש את מענקי הארנונה  לסייע, מעבר  איך אפשר  חדשים, 

לתת   יכולים  שקצת  דברים  על  הזמן  כל  לחשוב  ניסינו  אנחנו  מאליהם.  ומובנים  משותפת  עבודה 

את זה גם בהיבט של תיירות, ובאמת  איזשהו בוסט. גם בתחום של עסקים קטנים, ואתם תיכף תראו

היה ניסיון לשתף פעולה בין המחלקה הזאת של עסקים ויזמות, למחלקת התיירות, כדי לחשוב איך  

 מייצרים כל מיני רעיונות ייחודיים.

עוד משהו שאנחנו משקיעים בו לא מעט אנרגיה בחודשים האחרונים בהקשר של הקורונה, זה לייצר  

ות מקוונת, שהמועצה בעצם תסבסד את ההשתתפות של עסקים קטנים שלנו, פלטפורמה מקוונת, חנ

אם   יודעת  לא  אני  "דרומה".  שנקראת  כבר,  קיימת  פלטפורמה  בתוך  מקוונת  חנות  להקים  שירצו 

אנחנו  ובעצם  עזה,  עוטף  של  פלטפורמה  ארצית,  פלטפורמה  לה  יש  שכן,  מניחה  אני  בה,  נתקלתם 

 של אשכול. מקימים בתוכה איזושהי פלטפורמה 

תוכנית הפלח, שאם יש משהו שאנחנו עושים אותו בהובלה של אגף ההנדסה ושלנו יחד, ודיברנו על 

אבל   אותה,  מובילים  שאנחנו  תוכנית  זו  מבחינתי  אז  אחראי,  מי  אחריות,  של  העניין  כבר,  זה 

ב היא  בה  העבודה  שרוב  תוכנית,  להיות  הפך  כבר  זה  בו,  נמצא  שזה  במקום  כרגע,  היבט  ההנדסה, 
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מקווה  ואני  לוועדה,  ההגשה  לפני  האחרונים  בשלבים  ממש  אנחנו  התכנוני.  בהיבט  הסטטוטורי, 

שבאמת, לקראת סוף השנה זה יוגש, ולקראת אמצע השנה הבאה זה יאושר, וברגע שתהיה תוכנית  

של   יישום  עם  בהתמודדות  קטנים  עסקים  מלווים  שאנחנו  מצב  לייצר  בעצם  רוצים  אנחנו  פלח, 

הפלח, כי המשמעות היא שהם יצטרכו לעשות הסדרת שימושים, וללכת ולבדוק את הגודל תוכנית  

של העסק, והאם הוא עומד בשימושים שהוגדרו וכן הלאה, ואנחנו נרצה להנגיש ייעוץ וליווי לעסקים 

 הקטנים, כדי לאפשר להם להצליח להתמודד עם האירוע הזה.

לה אחת, שיש ניסיון ליצור איזשהו שיתוף פעולה אזורי  דיברו כאן על אודי רם, אז אני רק אגיד במי

אותו   זה  מדייקת.  חקלאות  של  בתחום  לחקלאות,  שירות  נותני  של  וגם  חקלאים  של  גם  להכשרה, 

אודי רם מבית הספר, אותו אחד, אבל כאן מדובר על הכשרות למבוגרים. זה יקרה, זה יתחיל לקרות  

א שזה יפעל לאורך השנה הבאה באופקים, ואנחנו ננסה  חודשיים הקרובים, הרעיון הו  –ממש בחודש  

 לראות איך אנחנו גם מגייסים תושבים שלנו לתוך ההפקה הזאת, וגם מגייסים מלגות, 

 

 עובדים באופקים ולא אופקים עובדים פה.  אנחנו את לא מדייקת,   גב' דנה אדמון: 

 

ני   גב' רננה גומא: דיון ארוך, אנחנו  לנו איזה  בואו,  סינו להביא אותו לפה,  נכון, היה 

 אתם רוצים? אני יכולה לפתוח את זה, בשמחה.  

 

 אנחנו פה.    גב' דנה אדמון: 

 

להשקיע    גב' רננה גומא: החליטה  האופיינית,  בדרכה  ישראל  שמדינת  כבר  אגיד  אני 

כבר  שהיא  אחרי  לדגל,  נקראנו  בעצם  ואנחנו  באופקים,  הזה  המערך  הקמת  של  המשאבים  את 

אגרוטק.  החליטה כמעצמת  באופקים  שתתמוך  ממשלה  החלטת  איזושהי  להעביר  מנסים  ועכשיו   ,

להרוויח  מה  הרבה  לנו  יש  כי  ממנה,  לרדת  מאשר  הזאת,  העגלה  על  לקפוץ  מעדיפים  אנחנו  אבל 

מהדבר הזה, וגם הרבה מה להציע. הם לא יכולים בלעדינו, כמו שאנחנו כרגע לא יכולים בלי המיזם 

 הזה.
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ה היא שתוכנית ההכשרות, יש כבר סילבוס לדבר הזה, ותוכנית ההכשרות חלקה יהיה, הנחת העבוד

באופקים, וחלקה הפרקטי יקרה בשטח, כולל אצלנו. אז זאת התוכנית. ושוב,  חלקה האקדמי יקרה  

בגלל שמוביל את זה אותו אדם שמכיר היטב את השטח שלנו, אז אני סומכת עליו שזה אכן יקרה.  

יד את  רואה  אגיד  אני  רק  אני  דיברנו.  התיירות,  על  זה  טוב.  יותר  מרגישה  כבר  אני  מהנהן,  ידיה 

בהקשר של תיירות, שאחד הפוקוסים העיקריים בהקשר של הקורונה, זה חיזוק של האירוח הביתי, 

של ממש לאפשר לכל עסק, גם עסקים שלא היה להם שום קשר לאירוח, להפוך את העסק שלהם,  

ות קטנות ולהנגיש, אפילו תכשיטנים. אני בכוונה אומרת, בגלל זה אמרתי  לעסק שיכול להביא קבוצ 

מייצרים   איך באמת  לראות  בניסיון  לתיירות,  בין מחלקת עסקים קטנים  פעולה  קודם שיש שיתוף 

 חיבור שיביא לקוחות, שבסוף מביא עסקים לקבל עוד עבודה. 

 

 מי מוביל את המחלקה?     גב' דנה אדמון: 

 

את המחלקה הזאת? לבנת. טוב, מחלקת יישובים, היא מחלקה שהיא     :גב' רננה גומא

שמי   מקווה  אני  דמוגרפית.  צמיחה  של  תקן  באותו  תאויש  היא  עצמה,  בזכות  מאוישת  לא  בעצם 

וגדולים מאוד. אבל   כבדים מאוד  להקיף את שני התפקידים שהם תפקידים  ויצליח  ישכיל  שיבחר, 

לאיזשהו,   מהשטח,  הצורך  עלה  איך בעצם,  לזה  תקראו  אבל  קונטקט,  אוף  פוינט  לזה  קוראת  אני 

ליישובים במועצה. שהיא סוג   שאתם רוצים, אבל תקראו לזה חוליית קשר, שמנגישה את המועצה 

של חוליית שטח, שמכירה מאוד מאוד לעומק את היישובים, את ההליכים הארגוניים שהם עוברים,  

תת קרקעיים שלהם, שמכירה את הפרסומת, גם  את הפוליטיקה המקומית שלהם, את התהליכים ה 

ברמה של מנהיגות פורמאלית, גם ברמה של מנהיגות לא פורמאלית, שיודעת לחבר את ההנהגות של 

 היישובים, בכל מיני תחומי תוכן לעשייה המועצתית, ולהנגיש את העשייה המועצתית אליהם.

יך להיות מאוד מאוד בתוך השטח. זה  הרעיון הוא בעצם לייצר חיבור מאוד מאוד חזק, מישהו שצר

מחלקה   זו  גדול.  אתגר  כאן  יש  ולכן  קיים,  חצי  שהוא  משהו  להקים  גם  באמת  וזה  הרבה,  ידרוש 

הוא  אבל  לכאן,  אותו  מייחסת  שאני  האתגרים  אחד  בעיניי,  שאמרתי.  כמו  אוישה,  לא  עוד  שבעצם 

של עוגנים כלכליים ליישובים אתגר משותף עם הרבה אגפים אחרים, כמו שאפשר לראות, זה הנושא  
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הקהילתיים, זה נושא שכבר נמצא הרבה זמן בחשיבה, אבל נדמה לי שזאת הדמות שיכולה להוביל  

 את זה.

פעם   כל  אני  בעיניי היא מחלקה,  אחרון חביב, צמיחה דמוגרפית, שוב מחלקה שכרגע לא מאוישת, 

התפק ובאמת  במועצה,  חשובה  הכי  הפונקציה  זו  שמבחינתי  לדאוג  אמרתי  כל  קודם  הוא  שלה  יד 

את  ירה  כבר  הוא  עכשיו  אבל  התוכנית,  מהי  החליט  כבר  גדי  אומר.  שגדי  כמו  תוכנית,  לנו  שתהיה 

החץ, עכשיו צריך לבנות תוכנית מסביבה, נכון? ככה אתה מגדיר את זה? תהיה תוכנית, כי קיבלנו, 

ם על זה כבר, ואנחנו בימים אלה סוף סוף קיבלנו כסף לבצע תוכנית מקצועית, נדמה לי שסיפרתי לכ

ממש, שרון ואני, עובדות על לאתר גורם ייעוצי שילווה את זה, ובעצם מי שיכנס לתפקיד, מי שזה לא  

יהיה, ירוויח פלטפורמה ראשונית, תהיה לו איזושהי הזדמנות לקבל ממש תשתית שאיתה הוא יוכל  

שגם תהווה אחר כך, אני מקווה, תשתית   לעבוד, של תוכנית, סליחה, דמוגרפית, מקצועית, מסודרת,

 לכוללנית.

 

  איפה עומד, באמת, הנושא של גיוס ... לנושא, באיזה שלב?   מר דני ברזילי: 

 

נשאיר את זה רגע לסוף, אבל התוכנית תהיה, והיא תהיה תוכנית רב    גב' רננה גומא:

זה, זה לטעמי לפחות, יומרני.  שנתית. ההגדרה שלנו כרגע היא תוכנית של חומש, כי להגדיר יותר מ

 אנחנו רוצים שזה יהיה משהו אופרטיבי, תוכנית שהוא יוכל לעבוד איתה. 

קשב   למקד  משתדלים  אנחנו  שבאמת  אגיד  רק  אני  מיקוד,  ביישובי  קליטה  קידום  של  הנושא 

יצירתיים,  פתרונות  מיני  כל  לייצר  ולנסות  האחרונות,  בשנים  להם  קשה  יותר  שקצת  ביישובים 

סטודנטים  מקבו כפרי  עליהן,  דיברה  לי,  נדמה  רבקה,  קודם,  כאן  עליהן  שדובר  שונות  צעירים  צות 

 שאחר כך דרכם אפשר גם להגיע לקבוצות בוגרים, זה בעצם מה שקורה כרגע. 

אני יכולה להגיד שיש פה שני גופים שמסתובבים בשטח, שאנחנו כבר מתחילים לראות את הפירות 

, והשני זה קדמה, עמותת קדמה, שמחזיקה את כפר הסטודנטים בני  פרת-שלהם, אחד זה מכינת אל 

הלימודים,   אחרי  כבר  והם  צבא,  אחרי  שכבר  חבר'ה  של  בוגרים  קבוצות  יוצאות  כבר  משתיהן  עוז. 

והם מחפשים בית, ומתחילים לחפש פה באזור, ולא בהכרח מתיישבים ביישובים שהם יישובי האם 
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לאזור, מנגיש אלינו אנשים שכנראה לא היו מגיעים לפה בדרך    שלהם, ממש לא. אבל זה מביא לכאן,

 אחרת, וזה מייצר כאן איזשהו רצף של מרחב צעיר, שבאמת, צריך לשים לב אליו ולהשקיע בו. 

גדי ואני נפגשנו בשבוע שעבר, עם אחד החבר'ה שמובילים את גרעין החיילים של צוחר, שהוא באמת, 

יש שם היום, לפחות ברשימות  רציתי להגיד שהוא משכמו ומעלה,   אבל האמת שהם חבורה כזאת. 

מתגוררים היום בצוחר, אנחנו מנסים    30-חבר'ה, מתוכם כ  150שאנחנו יודעים עליהן, יש משהו כמו  

יכולות   האלה,  הקבוצות  ובאמת  ממוסד,  יותר  קצת  מגורים  פתרון  איזשהו  כרגע,  להם,  לתת  גם 

 להוות פוטנציאל מאוד מאוד טוב לכיתה. 

כי מי שכבר מגיע לפה, וחי פה, נשאר פה. החוכמה היא איך להביא אותם לכאן, וזה משהו שאנחנו 

 חושבים שיכול להוות בסיס טוב.

 זהו, נדמה לי שעד כאן, נכון? כן. אלייך, כבי.  

 

 עוד לא ענית לי.     מר דני ברזילי: 

 

 ניר, ניר יענה לך, ניר.     מר גדי ירקוני: 

 

 וקיי. א   מר דני ברזילי: 

 

 שאלת על המחליף של צורית.    מר גדי ירקוני: 

 

בקשר למה זה מנהל מחלקה. קודם כל, אין טרמינולוגיה אחידה בין     מר ניר ים:

מנהלי  שם  קרוי  אגפים,  מנהלי  אצלנו  שקרוי  שמה  למצוא  אפשר  מועצות  הרבה  אצל  המועצות. 

 מחלקות. 

המנה  בשכבת  למעשה,  לנו,  יש  שלנו,  אלה  בטרמינולוגיה  המועצה,  ראש  כמובן,  לפני,  העליונה  לים 

 מנהלי האגפים. יש לנו סדר גודל של תשעה, עם סדר גודל כזה, של מנהלי אגפים.

מנהל מחלקה, יקרא מישהו שהוא, אצלנו הוא נקרא, מישהו שהוא יושב מתחת למנהל אגף ומנהל 
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למשל, אני אתן דוגמא, יכול    בעצמו מספר אנשים נוספים, או תחום משמעותי. תחום עניין משמעותי.

חבר'ה, ועוד סדרן, ועוד    12לשבת מנהל מחלקת תחבורה, שמנהל, למעשה, את כל צוות הנהגים, זה  

של   לקאדר  יגיע  בסוף  אולי  מתחת   15מזכירה,  יושב  הוא  ישירה,  בצורה  אותם  מנהל  הוא  אנשים, 

 למנהל אגף, ואז הוא נקרא מנהל מחלקה. 

שלא שאלה  להיות  יכול  מנהלי   מאוד  להיקרא  אולי  יכולים  נושא,  מנהלים  אלא  אנשים,  מנהלים 

 תחום, אבל אצלנו נהוג לקרוא להם מנהלי מחלקה.  

 

ניר, זו הגדרה שמצורף אליה איזה שכר מסוים לפי ההגדרה? או שזה     מר אמיר פלג:

גם   אומר  זה  מחלקה,  כמנהל  מישהו  מוגדר  אם  מסוימים?  תנאים  יש  בזה?  קשור  דווקא  תנאי  לאו 

העסקה וכו'? או שזה יותר, מה שנקרא, מינהלי מבחינתכם, מבחינת נוחיות, לסדר את ה... איך זה  

 נקרא מה שעבדנו עליו? המבנה הארגוני.  

 

תראה, יש בזה נגיעה לנושא של השכר, יש נגיעה. זה שאנחנו קוראים     מר ניר ים:

לתת   הולכים  שאנחנו  אומר  לא  עוד  זה  מחלקה,  מנהל  במשרד  למישהו  שמקובל  כפי  השכר  את  לו 

ההשכלה   עם  לבוא  צריך  הוא  הקטגוריות,  בכל  לעמוד  צריך  הוא  מחלקה,  למנהל  לתת  הפנים 

המתאימה, הוא צריך לנהל מספר אנשים מוגדר, הוא צריך לעבוד בהיקפי פעילות מסוימים, וצריך 

ה הוא,  ההבדל  ואז  אותו,  להגדיר  אפשר  אז  ורק  סף,  תנאי  שהם  באיזה  את  לעמוד  מקבל  הוא  אם 

 שכרו לפי, מה שנקרא, תקן ודרגה, או בחוזה אישי. זה ההבדל. 

 

  כלומר שיש במועצה מנהלי מחלקות, שהם לא על תקן ודרגה.   גב' דנה אדמון: 

 

אישי,    מר ניר ים: בחוזה  הם  כן.  ודרגה,  תקן  על  לא  שהם  מחלקות,  מנהלי  יש 

 נכון. 

 

 מחליף לצורית. מתי הוא נבחר?  דני שאל אותך על ה   מר גדי ירקוני: 
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 המחליף לצורית נבחר אתמול.    מר ניר ים:

 

 אוקיי, מי?    מר דני ברזילי: 

 

מישהו     מר ניר ים: בוחרים  אנחנו  כלל  בדרך  כי  להתגבש,  לזה  תן  בוא,  אבל 

בוחרים מישהו,   ועם אנשים, מראיינים אותם,  בחינה מורכבת, עם כמובן מפרסמים מכרז,  בוועדת 

 פו של דבר, אבל אז עוד נשארים כמה נושאים לברר אותם. בסו

 

 תושב, תושבת האזור?     מר דני ברזילי: 

 

 תושב/תושבת האזור, זאת העדפה מאוד ברורה שלנו, מאוד.    מר ניר ים:

 

 טוב, כבי?    מר גדי ירקוני: 

 

 מה?    מר דני ברזילי: 

 

 כן, כן, התשובה היא כן.     מר גדי ירקוני: 

 

שתתעייפו   בי שקולניק: גב' כ חשבתי  היום,  אגיע  שאני  האמנתי  שלא  האמת  אוקיי. 

 קודם. 

אגף הכספים, מן הסתם, עובד בעיקר בשוטף ובשגרה, ולא באיזה שהם מטרות ויעדים מרחיקי לכת.  

זה כרטיס תושב, תיק תושב   –בכל זאת, יש ארבעה דגשים שאנחנו רוצים לשים אותם השנה, אחד  

   זה נקרא, בעצם.

זה יהיה גם באינטרנט, גם בנייד, אפשר יהיה להיכנס לתיק תושב, ודרך שם כל תושב יוכל לראות גם  
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את המצב שלו בגבייה, זאת אומרת, בארנונה, תשלומים מסוימים, שילם/לא שילם, וגם משם יוכל 

וט, אז לגלוש לעוד כל מיני נושאים שהמועצה רוצה להנגיש לתושבים שלה, ואם אתם רוצים יותר פיר

מתן אחר כך יוכל לתת לכם את הפירוט. זה נושא אחד, שאנחנו כבר, האמת, בישורת האחרונה שלו.  

 , כבר נוכל להפעיל אותו, אולי במרץ בערך. 2021אני חושבת שבהתחלה 

הנושא השני, כתבנו, מימוש פסק דין בג"צ לקרקע תפוסה, כולם מכירים את זה, אנחנו זכינו בפסק  

לממש את זה, אנחנו מחכים לתשובת משרד הפנים, הם יכולים, רשאים לתת תשובה  הדין, לא פשוט  

, אני מניחה שהם ימשכו את זה עד הרגע האחרון, ולפי התוצאה, התשובה שלהם שנקבל,  15.12-עד ה

נראה אם אנחנו ממשיכים בבתי משפט, או שמרוצים ממה שקיבלנו. זה אמור, בכל אופן, לשפר מאוד 

 נה שלנו. את גביית הארנו

העמקת סקר נכסים כמדידות, דיברתי על זה בהתחלת הישיבה היום, אז זה לא סתם מגיע הכסף, כי 

זה הגיע כיעד, כמטרה להשנה, ודבר נוסף, שאני לא יודעת אם כבר דיברנו עליו פה או לא, אבל אנחנו  

ת מכל מיני סוגים , בינה, שהכוונה היא שאפשר יהיה להביא דו"חוBIרכשנו סוג של תוכנה, שנקראת  

שאנחנו  ממה  ידידותית,  יותר  הרבה  בצורה  נתונים  שמעבדת  תוכנה  בעצם  זו  יותר...  הרבה  בצורה 

, בחתכים שונים, בהסברים שונים,  EPR  -יכולים להפיק היום מהתוכנה של הנהלת החשבונות ומה

ל המנהלים, אבל מן ואז גם הכול יבוא בצורה הרבה יותר מונגשת וטובה. זה יותר יעד פנימי שלנו, ש

 הסתם, גם המליאה תהנה מהתוצאות. 

 

 את יכולה להראות לי בסעיף הקודם, לגבי פסק דין?    מר חנניה אווקרט: 

 

קרקע    גב' כבי שקולניק:  על  בג"צ  הגשנו  כבר,  חודשים  כמה  יודעת,  לא  לפני  אנחנו, 

 נמוך, ביחס ל...   תפוסה. אנחנו טענו שהמחיר לקרקע תפוסה אצלנו במועצה, הוא מאוד מאוד

 

 היה במשרד הביטחון? מה ש   מר דודי אלון:

 

משרד   גב' כבי שקולניק:  על  רק  לא  משפיע  זה  הביטחון,  משרד  על  בעיקר  משפיע  זה 
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הם   עליהם,  משפיע  שהז  הגופים  שרוב  האמת,  שלנו.  חלקם  גופים,  כמה  עוד  על  אלא  הביטחון, 

יש פה ושם גם כמה מפעלים שלנו, אולי, שזה ישפיע חיצוניים לנו, כמו מקורות וחברת חשמל וכאלה.  

 עליהם. 

 

 ביישובים.   מר חנניה אווקרט: 

 

לא, ביישובים, היישובים לא מחויבים על קרקע תפוסה. מי שמחויב   גב' כבי שקולניק: 

מקורות,   כמו  ושטחים  למעשה.  זהו  מפעלים,  צבאיים,  מחנות  שמחויב,  סעיף  זה  תפוסה,  קרקע  על 

שמל יש קרקע תפוסה, אבל אנשים שגרים ביישובים, יש קרקע חקלאית, זה לא קרקע  כמו בחברת ח

 תפוסה. 

 

 חצר המשק זה קרקע תפוסה.   מר חנניה אווקרט: 

 

לא    גב' כבי שקולניק:  הם  המבנה.  על  רק  מחויב  אתה  זה,  על  מחויב  לא  אתה  אבל  כן, 

זה קרקע תפוסה פרטית, קרקע מחויבים על הקרקע של חצר המשק, אפילו שזה מגודר. אין דבר כ

 תפוסה היא רק עסקית. ההשפעה המרכזית היא על צה"ל, מחנות הצבא, משרד הביטחון.  

 

 אזורי תעשייה, יש?    מר חנניה אווקרט: 

 

 כן, בתעשייה יש קרקע תפוסה, כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

ון שאישרנו, כבי, בעניין קרקע תפוסה, אני זוכר שבצו המיסים האחר  מר אריק דניאל: 

 הגדלנו את התעריף של קרקע תפוסה באיזה... אני לא זוכר בכמה מאות אחוזים, נכון? 

 

 משישים אגורות, לארבעה שקלים.   גב' כבי שקולניק: 
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 אז...   מר אריק דניאל: 

 

 למה עשינו את זה? בדרך כלל,   גב' כבי שקולניק: 

 

 כן, אבל,   מר אריק דניאל: 

 

 אה, תר   מר גדי ירקוני: 

 

 גדי, דקה אחת, אחר כך תשיב. בדרך כלל,    גב' כבי שקולניק: 

 

 שנייה, אני אגמור את השאלה.   מר אריק דניאל: 

 

 כן, סליחה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 למה הבג"צ? זה אושר וזה התחיל להתבצע?    מר אריק דניאל: 

 

 צריך אישור של המדינה.     חבר המועצה: 

 

 ון כבר אישרו את זה, לא? משרד הביטח   חבר המועצה: 

 

 בואו, תעדכנו אותנו, אנחנו לא זה.   מר אריק דניאל: 

 

המשפט   גב' כבי שקולניק:  בבית  משפט,  בבית  היינו  אנחנו  כזאת,  היא  הפרוצדורה 

העליון, בבג"צ, ובית המשפט העליון אמר למשרד הפנים לשקול לתת למועצה אזורית אשכול, גידול  
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ך כלל הם נותנים גידול בארנונה של חמישה, גג עשרה אחוזים של תעריפים, חריג בקרקע תפוסה. בדר

 והשנה, במיוחד, הם מאוד מקפידים על זה בגלל הקורונה. 

 

הוא לא אמר להם לשקול, הוא אמר לתקן את העיוות שיש במועצה     מר גדי ירקוני: 

 האזורית אשכול.  

 

 לכפות את זה עליהם.  אוקיי, אבל  הוא לא יכול היה   גב' כבי שקולניק: 

 

 הוא לא רצה.     מר גדי ירקוני: 

 

חריג   גב' כבי שקולניק:  גידול  על  שמחליט  מי  עכשיו,  כפה.  לא  הוא  רצה,  לא  הוא 

בארנונה, זה שר האוצר ושר הפנים, עכשיו זה בידיים שלהם. אנחנו מחכים לראות, אם נקבל, ארבעה 

   שקלים, אנחנו לא משלים את עצמנו שאנחנו נקבל.

 

 לא, לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 אבל אם נקבל שני שקלים,   גב' כבי שקולניק: 

 

 כבי נו,    מר גדי ירקוני: 

 

 גדי!   גב' כבי שקולניק: 

 

 את תמיד אומרת את זה.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני אומרת את דעתי,    גב' כבי שקולניק: 
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 מוקלטת בדברים כאלה פה.  לא, את לא יכולה להגיד את דעתך כשאת    מר גדי ירקוני: 

 

בית המשפט אמר   גב' כבי שקולניק:  לנו,  הפנים אמר  גם משרד  גדי,  מצטערת, סליחה. 

 שלוש, בתוך פרק זמן סביר.   –למשרד הפנים, לעשות את זה על פני שנתיים 

 

 שלוש?  –תראי לי איפה כתוב שנתיים    מר גדי ירקוני: 

 

   כתוב פרק זמן סביר.  גב' כבי שקולניק: 

 

 פרק זמן סביר זה שנה.     מר גדי ירקוני: 

 

בסדר.    גב' כבי שקולניק:  הוא  אוקיי.  דבר,  של  בסופו  שגדי,  למדתי  שלי  מהניסיון  אני, 

 צודק ואני טועה.  

 

 לא, אני לא יודע אם אני צודק, אבל לא צריך...     מר גדי ירקוני: 

 

מחכים,    גב' כבי שקולניק:  אנחנו  משנה.  לא  בסדר.  מחויבים אוקיי,  אנחנו  אופן,  בכל 

 לחכות לאישור של משרד הפנים בנושא, זו השורה התחתונה. עוד שאלות?  

 

 התהליך של העלאת התעריף במליאה, זה לא הליך חוקי?   מר חנניה אווקרט: 

 

 לא, אנחנו אישרנו את זה במליאה,   גב' כבי שקולניק: 

 

 אישרנו את זה במליאה?    מר חנניה אווקרט: 
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אנחנו אישרנו את זה במליאה, בוודאי אישרנו את זה במליאה,   בטח.  שקולניק:  גב' כבי

 אנחנו פרסמנו מכתבים לכולם, אנחנו עשינו את ההליך בדיוק חוקי כמו שנדרש. 

 

 אוקיי.   מר חנניה אווקרט: 

 

 אוקיי, תודה. אני רואה שאילן נכנס.   גב' כבי שקולניק: 

 )מדברים ביחד( 

 

טוב, נושא הביטחון. אני אתחיל מהסוף, האמת, ואני אעלה למעלה.   מר אילן אייזיקסון: 

חיזוק הביטחון ותחושת המוגנות במוסדות החינוך. אנחנו ממשיכים את כל הנושא, גם את הנושא  

של המצלמות שהתחלנו, לרשת את כל האזור של בתי הספר, כמובן בחוץ ולא בפנים, יש לנו בעיה עם  

 חיזוק,  , ואנחנו נמשיך את הנושא הזה.זה, אבל כבר התחלנו עם זה

 

 מה זאת ואמרת בחוץ ולא בפנים?   גב' כבי שקולניק: 

 

 אסור לצלם,    מר גדי ירקוני: 

 

 אני לא יכול להעמיד מצלמות,   מר אילן אייזיקסון: 

 

 לצלם את הילדים, צנעת הפרט.     דובר:

 

שעשינו עושה רק טוב, אנחנו    צנעת הפרט. אבל אנחנו כן רואים שמה  מר אילן אייזיקסון: 

בבוקר מוקדם, כשהילדים מגיעים, אנחנו מסתכלים על המצלמות, זה לא מצלמות שאנחנו כל הזמן  

 מסתכלים, וגם בהסעות, אז האמת זה טוב, ואנחנו נמשיך לחזק את זה.  
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ברמה  התעסקנו  היום  במקרה  המקומית,  ברמה  לחירום  מענה  למתן  המקומית  המוכנות  חיזוק 

שעות, זה ברמה המועצתית, אבל כמובן אנחנו גם עושים את זה ביישובים.   8תית, תרגיל של  המועצ

-חיילים התאמנו מהבוקר, היינו מ  35-אני בדיוק סיימתי לפני חמש דקות אימון של שלומית ונווה, כ

  בבוקר באימונים, אז זה אחד הדברים, וכמובן צוותי הצחי, זה לא אני, זה אדווה מהרווחה אבל   6

 בשיתוף איתי, אז כמובן אנחנו נמשיך עם זה. 

כמו שאתם רואים, גם השנה היה לנו גידול בכב"א, אנחנו נמשיך עם זה גם כב"א וגם יחידות הסער, 

מתנדבים בתחום הזה. גם מתנדבים שלא היו לנו,   100-חילוץ והצלה. אנחנו פחות או יותר עלינו בכ

"א, שני צוותים, צוות בכיסופים וצוות בני נצרים, אז  העלינו גם את הרמה, וגם כל הנושא של הכב

נקודה,   לכל  מאוד  מהר  להגיע  באמת  יכולים  להגיע  אנחנו  המועצה,  של  לכבאית  לחכות  צריך  ולא 

והצלה, אם   חילוץ  ציוד  גם  להן  יש  וגם, שתי הכבאיות האלה,  עצמו.  הוכיח את  כבר  אירוע.  לאותו 

עולה ה זה  כל הציוד  לחתוך מכונית,  וגם את ההכשרה. צריך  גם את הציוד,  להם  יש  אז  כסף,  רבה 

 סיימנו עם זה, אבל כמובן לא מספיק מתנדבים, אנחנו נמשיך עם זה.  

חיזוק תשתיות ביטחון ביישובים, בגדול אני מתעסק עם זה כל הזמן, זה לפי תב"רים, גם שערים, גם  

ר קיבוץ  עם  עכשיו  אנחנו מתעסקים  יישובים,  של  הרחבה  גם  קיבוץ  גדרות,  עכשיו  סיימנו  עם,  עים, 

עד מיליון ₪, גם גדר, לפעמים זו    600מגן, עכשיו ההרחבה זה המון כסף, זה מאות אלפי שקלים, זה  

גדר אלקטרונית, גם כביש אספלט, גם תאורה חדשה עם עמודים והכול. זה לא סתם זה, מי שמתעסק 

 עם זה, זה אני, עם יחידת ההתיישבות של משרד הביטחון.

ביום יש   מסיים  אני  רכבים,  עשרה  זה.  עם  מתעסקים  אנחנו  שנדרש,  וככל  שלום,  כרם  את  גם  לנו 

די   ואנחנו  השנה,  לרבש"צים  שהחלפתי  רכבים  עשרה  סגרנו  ואז  רכבים,  חמישה  של  מכרז,  חמישי 

במצב טוב עם הקטע הזה. חשבנו שלא נקבל אף רכב בגלל כל הבעיות שיש עם הנושא של התקציבים,  

ה משרד  זה  של  רכבים  עשרה  רכבים.  עשרה  לנו  נתנו  בסוף  אבל  ממשרד   1,450,000ביטחון,   ,₪

 ₪.  1,450,000הביטחון. כלומר, ההשלמה זה מאצלנו, אבל הם נתנו 

 

 אצלנו זה במועצה, או ביישובים?     דובר:
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קונים אוטו, אנחנו מקבלים   מר אילן אייזיקסון:  כלל,  בדרך  היישוב מתחייב.  יישוב.  לא, 

בערך    145טו  או האוטו  של  מכירה  הביטחון,  ממשרד   ₪ אני,    50-60אלף  מאתיים.  זה   ,₪ אלף 

אלף ₪, אז היישוב צריך לשלם,    240רק טויטות, אוטומאטי, זה בערך    –כשנכנסתי לתפקיד אמרתי  

 .40להוסיף 

יו איזה מי שהיה חכם, יישובים, אני לא יודע אם יש יישובים כמו דקל, פריגן, כרם שלום, עמיעוז, ה

 חמישה יישובים שקנו אותו, 

 

 עכשיו אתה סופר את החכמים?    גב' רננה גומא:

 

האוטו,    מר אילן אייזיקסון:  של  המכירה  על  שקל  הוסיפו  לא  חכמים,  באמת  היו  הם  כן, 

שקל. הם אפילו נשארו עם כסף, כמו כרם שלום, נשארו עם כסף בכיס. אז אני החלטתי, כבר לפני 

טויוטות אוטומאטיות, זה פשוט מוכיח את עצמו. גם פחות התעסקות מכאנית, גם    כמה שנים, כולם 

 טובים, גם חזקים, גם מוכרים אותן בסוף במחיר מחירון. 

 

 אם דעאש משתמשים, זה בטח טוב.    מר דני ברזילי: 

 

גם    מר אילן אייזיקסון:  רק משתמשים בטויוטה. הטויוטות הישנות, אבל אם אתה הולך 

 כל זה, זה רק טויוטה. אז אני גדלתי בדרום אפריקה, זה רק טויוטות. לספארי ו

 

 אילן, אנחנו מחמש פה, תתקדם.    מר גדי ירקוני: 

 

אני בדיוק עשר דקות, אתם אפילו לא זה. אני יודע שהביטחון פחות    מר אילן אייזיקסון: 

 סוף. חשוב לכם, כי גם ככה אתם לא נותנים לי תקציבים, אז אתם תקשיבו עד ה

אנחנו באמת השתדרגנו בשנה האחרונה, ואנחנו נמשיך לשדרג את כל   –  106-כמובן זה ה  –האחרון  

גם מבצעית, וגם שירות לתושב. אנחנו עוד לא הגענו לאיפה שאנחנו  , של המוקד.  106-המענה של ה
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אקבל, אבל    רוצים להגיע, אני חושב שאנחנו בדרך הנכונה. כמובן, זו הבקשה שלי, אני יודע שאני לא 

זו הבקשה שלי, לשדרג ולתת מענה כמו שצריך, פקח, רשמתי פקח רב תכליתי, זה אומר שהוא מטפל 

בכל התחומים של המועצה, כי זו לא מועצה שמתעסקת עם חניה ויכולים לקבל כסף, אלא כל חוקי  

 העזר של המועצה, חסר לנו את הפונקציה הזאת, ביום. 

ה, על הנושא של הפקח, בסוף עדיין לא הגענו לפקח, יכול להיות שגם  דיברנו המון בנושא של הפנדמי

 נקבל כסף, אפשר לקבל כסף מהפקח, 

 

 תקבל שוטר קהילתי במקום.    מר גדי ירקוני: 

 

 שוטר קהילתי יש לנו.    מר אילן אייזיקסון: 

 

 עוד אחד.    מר גדי ירקוני: 

 

שאתה    מר אילן אייזיקסון:  יודע  אני  לו,  אין  בדקתי,  שוטר,  כבר  אני  לדחוף,   30%מנסה 

 הם נותנים. 

 

 . 100%לא,    מר גדי ירקוני: 

 

 לא נותנים. לא יודע מאיפה אתה...   מר אילן אייזיקסון: 

 

 מתוכנית הממשלה.     מר גדי ירקוני: 

 

 החלטת ממשלה.     גב' רננה גומא:

 

את הסמכויות, אני   שוטר, במדים, לא יכול לעשות מה שפקח. אין לו  מר אילן אייזיקסון: 
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 לא צריך שוטר.  

 

 אל תדאג, תמשיך.     מר גדי ירקוני: 

 

שדות, בלילה, עם   רלהמשיך לחלום. אני יודע. והמועצה צריכה גם סיי  מר אילן אייזיקסון: 

את אין  אם  פה,  שמתמיד  מי  שיוצא  ב  מי  להסתובב,  תתחילו  פה.  כלום  אין  אחת  12-המתמיד,   ,–  

 שתיים בבוקר,  

 

 אתה רוצה אזרחים שמסתובבים בשתיים בבוקר?      גומא: גב' רננה

 

 הגנבים מסתובבים.    מר אילן אייזיקסון: 

 

 תתחילו להסתובב.  –שאלתי אם אתה רוצה אזרחים, אמרת    גב' רננה גומא:

 

עד שתים עשרה    מר אילן אייזיקסון:  גם,  לנו את המתמיד, אבל  יש  לא,  ואז    –לא,  אחת, 

ל לגנוב,  יכולים  שיהיה  מת.  תחשבו,  אז  מועצתיים.  במתקנים  לטפל  רוצים,  שהם  מה  לעשות  רצוח, 

 ה,  לכם את זה פ

 

 למה זה לא במטרות ויעדים של המחלקה?     מר דודי אלון:

 

להפעיל סייר שדות,   –סליחה? רשום. אדון סגן ראש המועצה, תקרא    מר אילן אייזיקסון: 

 משמרת לילה, 

 

 ב על זה, כי מה? כי אין תקציב?  אתה אומר לחשו   מר דודי אלון:
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 לא, כי אני יודע שאתם לא תתנו לי.   מר אילן אייזיקסון: 

 

 עכשיו הבנתי,     מר דודי אלון:

 

 תרגישו שאתם לא... נועם?   מר אילן אייזיקסון: 

 

להגדיר כיעד מיגור פשיעה חקלאית ופשיעת רכוש, זה כמו לא להגיד     מר נועם גל:

תגיד לצמצ זה  כלום. אם  זה משהו מתאים. הכותרת הזאת,  וכך אחוזים,  בכך  להוריד  תגיד  ם, אם 

 אומר... 

 

 אתה צודק.   מר אילן אייזיקסון: 

 

שמזל      מר אמיר פלג: כמו  לתקציב,  צמודה  להיות  שאמורה  העבודה  בתוכנית  נועם, 

 אמרה, הם הורידו את השלב הזה, הוא נעלם לנו. אז אתה לא יכול לדעת בדיוק, 

 

נדבר על זה אחרי שכולם יציגו. ... הם יציגו ונגיד, מהן שתי העמודות    מזל ערוסי:גב' 

 החסרות, על מנת...  

 

 תרחיב על אחוזי ההצלחה של ה...   מר חנניה אווקרט: 

 

 להרחיב על זה?    מר אילן אייזיקסון: 

 

 טיפה, שנייה משפטים.    מר חנניה אווקרט: 

 

עובר    בנושא של שכר  מר אילן אייזיקסון:  עובר התקציב,  מיושרים,  כבר  רבש"צים אנחנו 
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עובדה   זו  העובדה,  זו  אבל  למועצה,  לצערי  מסודרת.  מאוד  בצורה  למועצה,  חודשים  בשלושה  פעם 

באף  רבש"צ  לשום  פער  שום  לנו  אין  ליישובים.  גב  אל  גב  עושים  בשבילם  עבודה,  עוד  זו  והגזברות 

 יישוב. 

 

 זה לא מדויק.    גב' כבי שקולניק: 

 

 עזבי את שלושה היישובים, אבל זה לא אשמתנו,    מר אילן אייזיקסון: 

 

 זו אשמת היישוב.    גב' כבי שקולניק: 

 

בין   מר אילן אייזיקסון:  ההסכם  על  או  המכרז,  על  לחתום  רוצים  לא  יישובים  שלושה 

שטותי. המועצה או בין היישוב למשרד הביטחון, ואנחנו לא יכולים להעביר להם כסף. סתם, כמשהו  

 אני מקווה... הם משלמים לרבש"צ, זה לא שהם לא משלמים, אבל הם עקשנים, אני לא יודע למה.  

 

 איזה יישובים?      דוברת:

 

 איזה יישובים?    מר אילן אייזיקסון: 

 

 אבל אי אפשר להעביר להם כסף.     דובר:

 

יוד  מר אילן אייזיקסון:  לא  אני  זה  ניצן,  שדה  שלי,  היישוב  זה  להסביר. אחד  איך  ע 

 והרבש"צ הוא אח שלי, אז זה... 

 

 זאת הבעיה.     דוברת:
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 אז בגלל זה.     דובר:

 

לי    מר אילן אייזיקסון:  אין  תבין,  לך  וחולית.  צאלים,  עוד  ויש  זה.  עם  מתעסק  לא  אני 

מושג, אנחנו שלחנו והם פשוט לא משלמים. יש לנו חצי שנה של משכורת בגזברות, של הרבש"צים,  

אנחנו לא יכולים לשחרר. אבל בגדול, אנחנו מקבלים את כל הכסף, אין בעיות, אין טענות בינתיים,  ש

  הכול...

 

 אילן?     מר אמיר פלג:

 

 כן.   מר אילן אייזיקסון: 

 

תודה רבה, דובר כשהציגו לנו את המוקד, בזמנו, אגב, אני חייב להגיד     מר אמיר פלג:

ם הכי חשובים שקרו בשנה הקודמת. דבר סופר מבורך, אני רואה  שהמוקד, לדעתי, זה אחד הדברי

זה   על  אני בטוח בעוד מקומות, באמת. דובר  יהיה גם מוקד של  את זה באיכות הסביבה,  שהמוקד 

 הכנסת כסף למועצה, שהוא עצמו יפעיל שירותים, רציתי לשאול איפה זה עומד?

יש מנהלת למוקד הזה, אנחנו לא ראינו   והשאלה הבאה היא לך, אבל גם למנכ"ל, ולראש המועצה,

את  יעדיה,  את  הציגה  לא  היא  אמרה,  לא  היא  פה,  הציגה  לא  היא  פעם,  אף  במליאה  פה  אותה 

 מטרותיה, איך היא רואה את העתיד של המוקד... למה? מתי נזכה לראות אותה? 

 

 ות. קודם כל, קוראים לה מאיה, ואין שום בעיה, באחת המליא  מר אילן אייזיקסון: 

 

 אבל אלדד הציג.     מר גדי ירקוני: 

 

נקרא   מר אילן אייזיקסון:  רוצים  שאתם  מתי  בעיה,  אין  אבל  השנה,  את  נעבור  כל  קודם 

שני, מבחינת הכנסת כסף   הזה. דבר  בעיה בקטע  אין שום  ונשב איתה,  רצינו, היה    –לה,  כל,  קודם 
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ח הכנסות,  של  נושא  עכשיו,  שהגענו.  לאן  להגיע  עומס,  הכנסות  המון  יש  כי  לשתיים,  זה  את  ילקנו 

מכניס  זה  לעסקים,  שירות  מוקד  או  מטרה,  מוקד  כמו  להיות  רוצים  לא  אנחנו  פרטיים,  מעסקים 

 אותנו לבעיה גם משפטית, ופלונטר, שבכלל צריך לחשוב אם אנחנו רוצים להגיע כמועצה.

פריצה בחנות בעין הבשור, צריך להיות ברמה, נגיד  כי יש חברות פרטיות שעושות את זה, קודם כל  

שמקובע אליי, בסוף אני צריך לתת את הדין וחשבון, אם פורצים לה לחנות. אני לא בטוח שאני רוצה  

את זה. מה שכן, אבל היו לנו המון ישיבות, אני וגדי, על הנושא הזה, שאיך כן בסוף נקבל כסף. קודם  

פעל על ידי המוקד, זה דבר אחד, שהוא כל, זה לא הכסף. סתם לדוגמא, הפקח זה הרבה כסף, זה מו

 יכול להתעסק עם המון המון תחומים. 

דבר שני, זה כן מוקד הכנסה לנושאים מבצעיים. כלומר, ועשינו תוכנית, אנחנו עכשיו בדיוק גם גדי  

עם  מסודרים  יותר  הם  כי  הקיבוצים,  בעיקר  לקיבוץ,  לבוא  לדוגמא,  סתם  זה,  על  היום  איתי  דיבר 

יף את השמירה באמצעים טכנולוגיים מחוברים למועצה, ואז כן לקבל תקציב. סתם  השמירה, להחל

 לדוגמא, ניר יצחק, מישהו מניר יצחק פה?  

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

נגיד ניר יצחק, הם עשו מצלמות, הם התחברו למוקד מטרה בנתיבות,    מר אילן אייזיקסון: 

אני לא ברמה א'? כי אתם לא נתתם לי כסף בשנה    כי פשוט לא הייתי מוכן, אני לא ברמה א'. למה 

אלף ₪, נשארו לנו עוד דברים, אבל    50שעברה כשביקשתי להיות רמה א'. אז כן, השקענו בגנרציה זה  

 הנושא הביטחוני לא דורש רמה א', אז אני מעדיף כן לעשות.

נקבל כסף ממשרד הביטחון, ומשר יכול להיות שגם אנחנו  לנו כבר תוכניות,  ד הפנים שהבטיחו.  יש 

 נראה, אבל אנחנו עובדים על זה. קצת סבלנות בקטע הזה, אבל כן, אני מקווה שכן נכניס כסף.  

 

הקמת      מר אמיר פלג: על  דיון  כשהיה  זוכר  אני  פשוט  סבלנות,  הרבה  באמת  לי  יש 

 המוקד, זה היה אחד מהדברים הגדולים, אז היה מעניין אותי לשמוע...  
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אם אתה נותן שירות לעסקים, אתה יכול להוריד סייר, כי בעצם הוא    מר דודי אלון:

 צריך לרוץ לעסקים, לבדוק את הפריצה, ואז הוא יכול להסתובב בשטחים,  

 

אבל בואו נעשה שלב שלב, אני פוחד, להגיד את האמת, אתם רואים    מר אילן אייזיקסון: 

ונותן פתרונות   –לכל האגפים. אז אני בכוונה אומר    כמה המוקד הזה, לאט לאט, מוצא את מקומו 

 לאט לאט, בואו, כל פעם עוד שלב ועוד שלב, אבל נעשה את זה טוב.  

 

היום אני אילן, פעם היה לנו מכשיר קשר בניידות, של... של המוקד.    גב' סילביה גרין: 

יודעת כמה מתנדבים עושים את זה, מ  –מתקשרת למוקד להגיד   צד  אני בחוץ עד שעה כך וכך, לא 

 אחד, מצד שני, אני חושבת שרצוי שיהיה, אם כבר אנחנו בחוץ, צריך לחכות שיהיה קשר מסוג אחר.  

 

 קודם כל, יש לכם קשר משטרתי.   מר אילן אייזיקסון: 

 

 נכון.   גב' סילביה גרין: 

 

  26-נכון? יש קשר. קודם כל תקשיבי, מכשיר קשר כזה, זה בסביבות ה  מר אילן אייזיקסון: 

בזמנו, קיבלנו את המכשירים מפיקוד העורף, הם לפני כמה שנים, הפסיקו עם הנושא הזה,  אלף ₪.  

אלף ₪.    26הם יותר גם, הם את השיתוף עם מוטורולה, אבל אם אני רוצה לקנות מכשיר אחד, זה  

 אלף ₪, אני קונה לך מחר. הכול בסדר.  26אלא אם כן את רוצה לאשר לי 

, וכן אני יודע כל יום, כל יום, שיש מתמיד בחוץ, באיזו שעה, אם אבל קודם כל, יש לכם את המשטרה

זה עד אחת או עד שלוש, אני מעודכן כל יום. ואני גם מקבל, יש לנו שוטר קהילתי חדש, אני כל שבוע  

יושב איתו, על מה שהיה ומה שיהיה, שיתוף הפעולה, באמת, השתדרג בחודשים האחרונםי, גם עם  

כו  המשטרה  עם  גם  הרבה  מגב,  יש  כי  מוציאים,  לא  אנחנו  רואים,  ואנחנו  הפעולה  שיתוף  על  לה, 

 דברים בחקירה, אבל כן יש המון דברים טובים בחודשים האחרונים. 
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לא    מר חנניה אווקרט:  היישוב,  של  בעיה  כאל  היישובים,  לעסקים בתוך  להתייחס  צריך 

ליישוב,   פורץ  נכנס  שאם  בגלל  אלא  היישוב,  של  הוא  שהעסק  שהרבש"צ  בגלל  שצריך  אירוע  זה  אז 

  יישוב יגיע לאירוע והוא יכול להגיע לבתים אחרים וכל מיני.

 

קודם כל, לכל אזעקה יש אזעקה, וגם אם מתקשרים למאה, בסוף זה   מר אילן אייזיקסון: 

גם מגיע אליי. כלומר, אנחנו סוגרים מעגלים מהר מאוד, וגם אני מצפה, רוב הרבש"צים עושים את 

אול את  זה,  מהם  דורש  כן  אני  אבל  רכוש,  הפשיעה,  עם  להתעסק  אמורים  לא  הם  כי  כולם,  לא  י 

הנושא הזה, ואז באמת יש מג"ב עם מוקד אופקים, עם המתמידים, ואנחנו כן סוגרים מעגלים, וכן  

 מגיעים לתושבים. 

ל צריכים  אנחנו  לך,  אומר  אני  אז,  כי  למוקד,  פרטיים  עסקים   לחבר  להתחיל  פוחד  קצת  היות  אני 

מאוד צמוד בנושא הזה. טכנית, התנסות, יש מספיק דברים אחרים להכניס כסף, וזה באמת גדי כל  

הזמן יושב לי בווריד, להכניס כסף למוקד, אבל צריך לדעת איך, ולא לקחת יותר מדי סיכונים. גם  

 ככה אנחנו לוקחים המון סיכונים.

 

 תודה רבה. אפשר להתקפל?   מר חנניה אווקרט: 

 

להגיע,     ניר ים:מר  היה  יכול  לא  התחבורה  ממחלקת  לירון  שנסיים,  לפני  שנייה, 

להגיד   מילים  בכמה  לעצמי  מרשה  אני  מחזיקה,    –א'    –אז  במועצה,  אצלנו  התחבורה  שמחלקת 

המחלקות  אחת  וגם  ביותר,  המשמעותיים  ביותר,  הגדולים  התקציבים  אחד  את  מנהלת  למעשה 

 שעובדת קשה יותר אולי מכולם. 

ביד א הזה  והיום מנהל את העסק  לעניינים,  נכנס  פלוס,  לפני שנה  לירון התחיל את התפקיד שלו  ז 

ככל   לחסוך  שני  ומצד  והמתאים,  ביותר,  הטוב  השירות  את  אחד,  מצד  לתת,  היא  כשהכוונה  רמה, 

האפשר, ושמה כל נגיעה חוסכת, יכולה לחסוך מיליונים. אז הוא עובד על זה מאוד מאוד קשה, יחד 

לפני חודשאי אותו  זה קצת האנשים שהיו מעורבים במכרז שסגרנו  כמובן, מכירים את  חודש -תנו, 

 וחצי, אבל זאת רק פינה, יש עוד הרבה מעבר לזה. 
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בסך הכול, הרעיון הוא לתכלל את כל ההסעות המועצתיות, חינוך, חוגים, קשישים, נווה אשכול, מה  

ב... עובר אצלו, מיניבוסים, אוטובוסים, מוניות,  כול  שלא יהיה, מאיפה שלא צריך, לאן שלא צריך, ה

גדול,   מאוד  מאוד  מגוון  שלנו,  אינטגרליים  אוטובוסים  מועצה,  אנשי  מסיעים  חיצוניים,  מסיעים 

 ומאוד מאוד מורכב. אז זה צד אחד של ההתעסקות. 

, שזאת  צד נוסף של ההתעסקות, זה כל מה שקשור, נקרא לזה, לקרב את אנשי אשכול למרכז הארץ

גם משימה שלנו, ופה אפשר לעשות את זה בשיתוף פעולה, יחד עם המסיעים, כמו דן בדרום ואחרים,  

כל  ישראל,  רכבת  עם  הסנכרון  העצירה,  תחנות  התדירות,  מתאימים,  באמת  שהקווים  לראות  כדי 

זאת   אז  נכון.  עובד  שזה  ולראות  לטפל,  לתאם,  שלו,  היום  משגרת  חלק  גם  זה  האלה,  הדברים 

 חלקה, אגב, מ

 

 ניר?   גב' רבקה בן ארי: 

 

 כן?    מר ניר ים:

 

אני רק רוצה בהערה, מתוך היכרות מאוד מאוד מצומצמת, הקטע של    גב' רבקה בן ארי: 

את   בחשבון  מספיק  לוקחים  לא  בעצם  לוקחים,  תמיד  לא  התחבורה,  במחלקת  שישנם  המכרזים 

באזור מונית,  אוטובוס,  מיניבוס,  בעלי  שהם  להגיע   האנשים  להשתדל  שצריך  חושבת  ואני  שלנו. 

 לאוטובוסים ולמוניות שקיימות באזור.  

 

אנחנו    מר ניר ים: פעמים,  מעט  לא  אותה  שומעים  אנחנו  שנשמעת,  טענה  זו 

מחויבים לחוקי המכרזים, אנחנו לא יכולים הרבה לסטות מהם. אני יכול להגיד שאנחנו מגמישים 

ה, כדי לאפשר באמת לתושבי המועצה להתפרנס, אבל מעבר  את הכללים כמה שרק אפשר, עד הקצ

 לזה, אנחנו לא יכולים לעשות, ואנחנו נענים לדרישות החוק, מהבחינה הזאת.  

 

לא, אבל ניר, יותר חשוב להגיד, שעם כל הכבוד למה ששומעים בחוץ,     מר גדי ירקוני: 
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 מהשמועות והדיבורים,  

 

   לא מהשמועות, מ...  גב' רבקה בן ארי: 

 

זה השמועות והדיבורים, רגע. אני בדקתי את כל הפניות שהגיעו אלי,     מר גדי ירקוני: 

לא הייתה פעם אחת שבדקתי, זה לא אומר שלא יכול להיות, שהדבר היה נכון, ולא היה איזה סיפור  

 מאחורי הקלעים. אז...  

 

 ולא היה מה?    גב' רבקה בן ארי: 

 

הק   מר גדי ירקוני:  מאחורי  א'סיפור  צריכים,  שאנחנו  חושב  אני  כמו    -לעים.  כן 

, קודם כל לתת לאנשים 5%שאירית אמרה בהתחלה, ראיתם היום, יש הוראה חד משמעית שלנו, עד  

עם   שהיה    5%שלנו,  מה  לבין  שהם אמרו,  מה  האנשים  ובדקתי,  וכשהלכתי  תמיד,  לא  פער במחיר. 

 במכרז, הוא זהה.  

בחוץ דברים  שומעים  כשאנחנו  אני,  צריכים  אז  אנחנו  אומר,  רק  אני  בטענות,  אלייך  בא  לא  אני   ,

לקחת הכול בעירבון מוגבל, ולראות אם זה נכון, בסדר? אני מכיר את האמירה הזאת, נרשם זה, ואני 

רק   לא  מאוד  שאנחנו  לכם  שאנחנו  אומר  מה  וכל  האלה,  לשמועות  רגישים  מאוד  אנחנו  נהגים, 

רוב הפעמים, האנשים בינתיים,  בה    בודקים,  מודים  יש תקלה, אנחנו  ואם  צודקים, האנשים שלנו, 

 וגם אומרים אותה.  

 

 אז לילה טוב. תודה רבה.    מר ניר ים:

 

  __________________ 
 גדי ירקוני 

 המועצה יו"ר  

 __________________ 
 ניר ים 

 המועצה מנכ"ל  
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