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 שנתית. תכנית עבודה  –אשכול  . 1

 
וחברות.     מר ניר ים: חברים  טוב  קפואים ערב  מפה  נצא  שלא  מקווה  אני 

לי כמה דקות להסביר את הדרך שבה   נתחיל, רק תנו  אחרי המליאה הזאת. ברשותכם, אנחנו 

 בחרנו לעשות השנה את המהלך הזה.

סיכום   את  הציג  גדי  למעשה,  הקודמת,  במליא  2020במליאה  ביצוע.  מול  התוכנית  ה ברמת 

חופשית,   ובשיחה  פרי סטייל  להציג, מה שנקרא,  למנהלי האגפים  הזאת, אנחנו מתכננים לתת 

יציגו את 2021את התוכניות של כל מנהל לשנה שתתחיל   . זאת גם הזדמנות שמנהלי האגפים 

חלק  עם  היום,  עושים  שאנחנו  כמו  ובדיוק  אמצעי  בלתי  במפגש  המליאה,  מול  ויראו  עצמם, 

אנח ככה  כל  מהמנהלים,  את  נכנס  אנחנו  אז  האחר,  החלק  עם  הקרוב,  שני  ביום  נמשיך  גם  נו 

ובמליאה  היום  שישמעו  הערות  כולל  פורמט,  ובאותו  אחודה,  אחת  תוכנית  לכלל  התוכנית 

 הקרובה, אולי להוסיף סעיפים, אולי להוריד, אולי לשנות, הבמה היא של כולם. 

ובן נשלח אותה אליכם בצורה מסודרת  אחרי שאנחנו נאסוף את כל התוכנית לאחת, אנחנו כמ

מבעוד מועד, וכל אחד במליאה אחר כך, יהיה יכול להגיד איפה הוא אולי צריך לעשות שיפוץ 

 אחרון, ואנחנו נקבל החלטה על התוכנית. 

בשתי המליאות הקרובות, לא מתוכנן לקבל החלטות, מתוכנן לשמוע, להעיר, ללמוד, להציע כל 

לנכ נמצא  או  שתמצאו,  במה  החודש,  בסוף  שלנו    30-ון.  ההצעה  את  נציג  גם  אנחנו  לחודש, 

תחילת דצמבר, מקווים שהכול יתכנס לתוכנית אחת.    –לתקציב, ואנחנו איפשהו, בסוף נובמבר  

אז  הערות,  או  שאלות  יש  אם  שמתוכנן.  מה  בגדול  זה  אז  התקציב.  וגם  הפעולה,  תוכניות  גם 

 בסדר, אם לא, כן השי?  

 

הכול     מר השי רובין: עבודה,  תוכניות  נשמע,  התקציבים,  על  לדבר  פה  אנחנו 

בסדר. אבל חלק מהמקורות לביצוע פרויקטים כאלה ואחרים, גם צנועים, זה הממשלה, זה לא  

ב... אפשר גם לחסל את הקרנות של המועצה, אבל זאת לא הכוונה. ואני מעריך שזו תהיה שנה  
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ד. אבל המדינה הזאת בנתה בורות של גירעונות, אמנם בלי קורונה, אנחנו מחוסנים, הכול נחמ

ואם לא יהיו איזה שהם אירועים ביטחוניים שיתנו הצדקה לחלוב קצת מהמדינה, כמו בשנים  

וזה   אצלנו,  שקיימים  למקורות  מחוץ  מקורות,  להשיג  קשה  מאוד  שיהיה  כנראה  אז  רגילות, 

 הקרנות שלנו. את זה אסור לשכוח. 

מי משנה  לא  וזה  יודע,  ילך,    מי  הוא  ממשלה,  ראש  גירעונותיהיה  צריך   יש  זה  ואת  נוראיים, 

 לקחת בחשבון.  

 

אנחנו, בבניה של התוכנית לקחנו את השיקולים האלה. אבל אני    מר גדי ירקוני: 

להגיד   על  יכול  לא  הקודמות.  ההסלמות  על  חיים  עדיין  אנחנו  הסוף,  לקראת  אמר  שהשי  כמו 

 דמות. הכסף הקודם, אלא על ההסלמות הקו

עוד   גמרנו  לכת, אחרי שהיום  שינויים ממש מרחיקי  יהיו  לא  דעתי אם  להגיד, שלפי  רוצה  אני 

גם   היום,  לנו  ברורה  יותר  הרבה  והיא  מקווה,  אני  אז  הממשלה,  תוכנית  בנושא  מכות  סדרת 

לשוטף וגם לתקציבים הרוחביים שלנו, וההיקפים. אני מאוד מקווה שביום רביעי הזה תיסגר 

במדינה  המעטפה,   מסוכן  יום  כל  אומר,  שהשי  כמו  באמת,  בשביל  מחר.  נכון?  רביעי  יום  מחר 

 הזאת, מהבחינה הזאת שלא תהיה ממשלה.  

אבל רגע סיימנו את הקטע הזה, אני יכול להגיד שאנחנו בטוחים מאוד עם המקורות שיש לנו,  

ם החלטות, אנחנו, אנחנו לא בונים על מקורות שאולי נקבל ושאין עליה  ושאיתם אנחנו בונים.

של  אמירה  בהם  לנו  שיש  מקורות  על  ורק  אך  בונים  אנחנו  הנוכחי,  בתקציב  הנוכחי.  בתקציב 

המדינה, שאם עוברים, כמו תשלומי הארנונה שזה פה בבית, הדברים האלה, הרבה מאוד כסף 

  ממשלתי יש שם, זה נכון, הרבה מאוד תוספות. הצלחנו קצת להוסיף אפילו תוספות מהתוכנית 

הקודמת, ומהבחינה הזאת, יש לנו יתרון, שאנחנו בשבעה קילומטרים הפנימיים של עוטף עזה,  

 ולא החיצוניים, כי של החיצוניים, הרבה יותר קשה לבנות תקציב.  

אז אני לא אומר להירגע ולהיות רגועים. לא, תפקידי הוא לא להיות רגוע, ואנחנו עובדים על זה.  

וחדים של הבניות אנחנו מצליחים להביא. לא ניקח סיכונים על אנחנו רואים שהתקציבים המי
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  כספים שאין לנו, ושלא הובטחו לנו, ובטח לא לשוטף.

 

בזום,    גב' מזל ערוסי: ישיבת הנהלה  לנו  יש  ניר, מחר  ניר,  אני רוצה לשאול את 

צריך?  למה זה צריך להיות בזום? אם אנחנו פה כולם, למה לא נשב ונעשה ישיבת הנהלה כמו ש

יש  כבר  אם  סיבה.  שום  רואה  לא  אני  שום,  ואין  שצריך,  כמו  הולך  לא  זה  שבזום  יודע  אתה 

ישיבה, שלא נשב ונעשה אותה כמו שצריך. יש הרבה מה להגיד בהנהלה הזאת, ולהעלות, ואין  

 סיבה שאנחנו נעשה אותה בזום. 

 

 אני מצטרף לדעתה.      דובר:

 

 גם אני.  גב' רונית בן רומנו: 

 

היה     ניר ים: מר לוי  חזי  אם  להצעה.  מצטרף  לוי  חזי  אם  רק  היא  השאלה 

 מצטרף להצעה, אז הכול היה בסדר. 

 

 מי זה חזי לוי?     גב' מזל ערוסי:

 

חזי    מר ניר ים: אסביר,  אני  הוא,  עכשיו  החינוך.  משרד  מנכ"ל  הוא  לדעתי 

 לוי אומר דבר כזה,  

 

 .  תעלה אותו לטלוויזיה..   גב' מזל ערוסי:

 

 הוא אומר שבחדר אחד אסור ש...   מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  
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טוב,     מר ניר ים: תקשיבו  אחד,  בחדר  עושים.  לאיפה  קשור  לא  זה  דקה, 

+ חמישה, 50בחדר אחד אסור שיתכנסו יותר מעשרה אנשים, למעט ישיבות מועצה, שאפשר עד  

 . 55בגדול עד 

 

 פחות מישיבת מועצה.  ישיבת הנהלה היא לא    גב' מזל ערוסי:

 

 יש הבדל בחוק.     מר ניר ים:

 

 אני חושבת שלא, אם היום רוצה ישיבה...    גב' מזל ערוסי:

 

 ניר, אני מחר לא נמצא...      דובר:

 

העיניים     גב' מזל ערוסי: רוצה לראות את  אני  ניר,  אי אפשר.  זה, באמת,  עם  די 

 שלך כשאנחנו מדברים בישיבת הנהלה.  

 

 אני אעשה זום על העיניים.    ם:מר ניר י

 

 לא, לא.    גב' מזל ערוסי:

 

 בואו נשקול את זה מחר. לא ניתן...     דוברת:

 

לחוקים, אבל     מר ניר ים: נענינו  כה  עד  פשוט, אנחנו  לכם  בסדר, אבל תדעו 

 בואו... 
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 מה הבעיה?    גב' מזל ערוסי:

 

ר בדשא, ורטוב. נדבר על אפשר בדשא עד עשרים אנשים, אבל ק   מר ניר ים:

 זה מחר, נחשוב על זה שוב. מאה אחוז. כן, אמיר?  

 

ערב טוב, כתבתי על זה גם אימייל. אני חושב שהראוי, גם פניתי      מר אמיר פלג:

וכו', שנקבל, נכון אולי זה עדיין לא התקציב עצמו, אבל לקבל את החומרים, ככה זה גם קרה  

ת, מראש. לפחות כמה ימים. גם אם זה עוד גולמי, לפחות  בשנים הקודמות, שנה קודמת לפחו

ולמי, נוכל להכין שאלות, תובנות. כמובן לקבל סדר יום, במובן הזה שנדע מי מרצה  נראה את הג

אני ממש מבקש   ואולי להכין שאלות למנהלים הספציפיים.  לחשוב,  זה  על  גם  נוכל  ואז  היום, 

 לעשות את זה מסודר יותר, אם אפשר, תודה.  

 

בסדר, בין המליאה הזאת למליאה הקרובה, אנחנו כבר נכנס את     מר ניר ים:

אחד   היום  יודע,  אתה  מודה,  אני  באמת,  אנשים,  לגבי  הבאה.  בפעם  יוצג  מה  כולל  החומרים, 

אבל  זה.  את  נעשה  אנחנו  אבל  גמיש,  קצת  הוא  היום  סדר  אז  עסוק.  אחד  נעדר,  אחד  חולה, 

ביום חמישי, שזה באופן עקרוני, קצת מוקדם ממה שנדרש, ברשותכם, אתם תקבלו את החומר  

 כדי להעביר חומרים, אבל זה יתקבל בהבנה.  

 

 . אשכול תוכנית עבודה שנתית1

 

 

  אז אנחנו נתחיל את הערב, אנחנו נתחיל בבקשה עם ענת חן.   מר ניר ים:
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 על הבמה?    גב' ענת חן:

 

  כן, כן, על הבמה עם המצגת.   מר ניר ים:

 

אני    גב' ענת חן: כי  אגף,  מנהלת  לא  אני  חן.  ענת  אני  לכולם,  שלום  אז  טוב, 

המועצה.   ראש  של  לקידום היועצת  המועצה  ראש  יועצת  אני  כי  אגף,  מנהלת  לא  אני  חן,  ענת 

שהוא  תפקיד  מכיר,  שלא  למי  המועצה,  לראש  ישירות  כפוף  שהוא  תפקיד  זה  האישה.  מעמד 

ר בכל  שיש  מהשישה  אחד  תקציב  סטטוטורי,  הוא  התקציב  הרגיל.  מהפורמט  שונה  הוא  שות. 

אלף ₪. בשנה שעברה קיבלתי קיצוץ בגלל הקורונה   36תקציב שנתי קבוע, בדרך כלל  מועצה,  

, נראה מה תכין לנו השנה הנוכחית. מבחינת הפעילות, ההגדרה של התפקיד,  33-לקצת פחות, ל

 כן?

 

 צגת? אפשר בבקשה להוסיף את השם למ    מר אמיר פלג:

 

כן. היה את השם, הושמט כנראה. יועצת ראש הממשלה, כנראה     גב' ענת חן:

שנים בתפקיד   6נשמט, עשו סדר במצגת שהיא תהיה קצת יותר... כנראה, וזה נשמט. אני כבר  

היא קידום מעמד האישה,   צביון. המטרה  על  ככה, שומרת  די  היא  כלל, התוכנית  ובדרך  הזה, 

יותר, נוטות לכיוון שוויון מגדרי, לאפשר לשני המינים בעצם שוויון מלא היום אנחנו קצת נוטים 

לפעול בתחום הרשות המקומית, בקרב אוכלוסיית בכל תחום, ובאמת המטרה הראשונה, היא  

לביאור   האישה,  מעמד  לקידום  והתושבים  התושבות  וגם  והעובדים,  העובדות  גם  הרשות. 

ציבורית תודעה  לפיתוח  נשים,  נגד  חינוך,   האפליה  באמצעות  התפקיד,  של  הפעולה  בתחומי 

 הדרכה והסברה. 

אומר? זה  מה  מחנך   אז  שבעצם  מה  כל  סדנאות,  הכשרות,  קורסים,  בעד  שאנחנו  אומר  זה 

מגיל  החל  החינוכי,  הצוות  אצל  גם  ההורים,  אצל  גם  למודעות,  בעצם  ותורם  שוויון,  ומקדם 
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ביחד עם לעשות השנה,  אינסוף. מה שחשבתי  ועד  ובעצם מה   אפס,  קודמות,  שנים  שקלול של 

מישהי  של  מוכנה  תוכנית  זו  מגדרי.  לשוויון  והכשרות  בקורסים  להתמקד  אז  מסביב,  שקורה 

שהיא מומחית לעניין, שיתוף הפעולה הוא, כמו שאתם רואים, עם המרכז הקהילתי, כי מדובר 

כל החינוך הפורמאלי,   זה  כי  אגף החינוך כמובן,  עם  ביחד  נוער.  וכל מה שאפשר לשלב  במדור 

 במסגרת תוכניות העבודה שלהם. 

מעודד   שהוא  נערות,  פרלמנט  להקמת  נוער,  מדור  עם  יחד  אני  מהלך,  כבר  התחלנו  אנחנו 

מנהיגות, מעורבות חברתית, ובעצם ממשיך איזשהו מהלך שהתחילו הנערות בשנה  אקטיביזם,  

נשים, עשו ערב מדהים, מאוד שעברה. הם עשו ערב לעורר את המועדות למאבק באלימות כלפי  

קורא,   בקול  יצאנו  ככה,  והתחלנו  רצון  ושיש  צורך  ראינו שיש  ובעצם,  ומאוד משמעותי.  מרגש 

כדי לגייס את הנערות. פרלמנט נערות, זה משהו שפועל בארץ כבר עשר שנים, בערים הגדולות,  

 והשנה פעם ראשונה גם במועצה האזורית, אצלנו. וגם באלונה, נדמה לי. 

רבים ז לשינוי תפיסתי בשימוש בשפה שלנו, מחקרים  זה  גם שנתחיל להתרגל,  הו, מה שחשוב 

נקבה,   יותר טוב, כשהפניה אליהן במבחן, היא בלשון  לאחרונה הראו שנערות עוברות מבחנים 

או לפחות בלשון רבים או רבות. כל הנושא של פניה לתושבים, מכרזים, מאוד מאוד חשוב, שגם  

לשני תהיה  בעצם,    השפה  לנו,  וחשוב  מציאות,  מייצרת  יודעים  שאנחנו  כמו  שפה,  כי  המינים, 

 אז גם באיגרת של גדי הוספתי שיהיה... כן אלי?  לאפשר לכולם הזדמנות שווה. 

 

למסקנה    מר אלי אהרון:  הגעת  פעילותך,  שנות  בשש  האם  לשאול,  רציתי 

 שקיימת איזושהי אפליה במסגרת המועצה שלנו?  

 

 האפליה במסגרת ארגון המועצה? או ה...?     גב' ענת חן:

 

 בכלל,    מר אלי אהרון: 
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 גם עובדות, גם תושבות?     גב' ענת חן:

 

 הכול, הכול.    מר אלי אהרון: 

 

נשים     גב' ענת חן: הרבה  נשים,  מרובה  הוא  הארגון  כארגון,  אנחנו  שמע, 

א כארגון,  הציבורי.  במגזר  עובדות  נשים  הרבה  במועצה,  לנו עובדות  יש  שוויוני,  ארגון  נחנו 

מנהלות אגפים, יש פה מסורת של שנים של נשים, גם בתפקידים בכירים. הראשונה להיות ראש  

בר הדסה  החברה  הייתה  יודעים,  אתם  שאת  מועצה,  חשבנו  מאז...  אבל  נירים,  מקיבוץ  גנר, 

 סגנית נשיא ארצות הברית. 

 

ך מישהו שיקדם את מעמדו של אולי, בעקבות התשובה שלך, צרי   מר אלי אהרון: 

 הגבר במועצה.  

 

פה... תמיד בתחום הזה. מה שכן, מהלך  החבר... מקיבוץ נירים,     גב' ענת חן:

שכן עשינו, שרואים את התוצאות שלו, אני מקווה, במליאה הזאת, זה באמת היה לעודד נשים  

השני כל  נשים  חמש  של  ממוצע  היה  למליאה,  שלהן  המועמדות  את  להגיש  כנציגות כן  ם, 

במליאה, ובמליאה הנוכחית בעצם זה יותר מהכפיל את עצמו, אבל עדיין לא חמישים אחוז, גם  

 בוועדים של היישובים. 

 )דיבורים מחוץ למיקרופון( 

 

הנציגים    גב' ענת חן: יותר,  הצעירה  הרוח  שגם  חושבת  אני  כל,  קודם 

שיו מי  כל  שבעצם  חשוב  חשוב,  זה  והנציגות,  יותר  קבלת  הצעירים  מוקדי  בשולחנות שהם  שב 

, לא סגורה על הנתון. 52, אולי אפילו כבר  51%לפחות. אנחנו באוכלוסיה    50/50ההחלטות, יהיו  

העובדות מראות שנשים צריכות הכשרות, צריכות הזדמנות להגיש את עצמן כמועמדות למשהו, 
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 יותר. ובאמת עשינו קורס דירקטוריות וקורס מנהיגות, חשפנו, בנינו ועשינו 

המטרה היא באמת, כל הזמן, להמשיך ולרענן את השורות, ולהיות באמת במקום שוויוני, כי זה  

   גם מאוד כלכלי.

 

 שמי טל, מנירים, חדש. פעם ראשונה באופן רשמי כאן.   מר טל בורנשטיין: 

 

 ברוך הבא.    גב' דנה אדמון: 

 

הי  מר טל בורנשטיין:  על  עובר  אני  היא,  השאלה  רבה.  זה תודה  שהיעדים  עדים, 

המטרות, וזה נראה כאילו היעדים שרשומים שם זה אמצעי, או דרכים אל המטרות. אז השאלה 

זה  אלא  היעדים,   לא  זה  אמצעי,  זה  סדנא  אמצעי.  זה  והכשרה,  קורסים  נגיד  כל,  קודם  שלי, 

 האמצעים למטרה.  

 

 כלי מטרה.    גב' מזל ערוסי:

 

היעדים. השאלה היא, איך מודדים קריטריון, כי אלו הכלים ולא    מר טל בורנשטיין: 

יודעים שהצלחנו לעמוד ביעדים, ולדעתי צריך להפריד בין   זה משהו שקשה למדוד, איך אנחנו 

 האמצעים למטרה, ובין היעדים עצמם. 

 

צודק. אני קיבלתי פשוט פורמט שכל המנהלים קיבלו, אז אתם    גב' ענת חן:

בעוד מצגו זה  לראות את  זה הולכים  ביעדים, שבעצם  גם את האמצעי  אז פשוט שמנו  אולי.  ת 

להגיע   כדי  אז  אקטיביזם,  רוצים  אנחנו  ואם  מגדר,  מודע  חינוך  רוצים  אנחנו  אם  כי  משתלב, 

אליו, נעשה עידוד ונעשה קורסים. אז שמתי את זה באותה עמודה, כי זה מה שנתנו לי כפורמט.  

מודדות?   אנחנו  איך  מודדים?  אנחנו  איך  שלפרלמנט אבל  תהיה  הצלחה  מבחינתנו  באמת,  אז 
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תירשמנה לפחות עשר נערות, ונוכל לראות איזשהו מהלך שהן יובילו. יש תוצר, לפי איך שבנינו  

 את הקורס, ולפי איך שחשבנו לנכון. אז זאת המדידה שאנחנו רוצות בהקשר הזה.

שה כן,  מעמותת  הצעה  שקיבלנו  סדנא  שזאת  המליאה,  לחברות  סדנא  עמותה למשל,  יא 

להיעזר  מסורתי,  נשים  בפורום  להיעזר  במקום  בעצם  איך  שהציעו  נשית,  מנהיגות  שמקדמת 

זה  אם  שלנו,  הציבורי  במרחב  מנהיגות  לעמדות  להגיע  אחרות  נשים  לעודד  המליאה,  בחברות 

בתוך היישובים, או אם זה במליאה. אז המדידה יכולה להיות בזה שאנחנו, כצוות שיעבוד על  

 , נכפיל שוב. אז אלו בערך הכמויות, הכיוון של הכמויות. הנושא הזה

 

קצרות     מר דני ברזילי:  שאלות  מעמד    –שתי  קידום  של  לעניין  מעבר  אחת, 

של  בנושא  נאמר,  לארץ.  יחסית  אצלנו,  המצב  על  נתונים  שהם  איזה  לך  יש  האם  האישה, 

 אנחנו עומדים? הטרדות מיניות ואלימות נגד נשים. אם יש איזושהי סטטיסטיקה, איפה

על    –ב'   ממונה  לא,  או  החוק  מחייב  אם  בטוח  לא  זוכר,  לא  שאני  כפי  יישוב,  בכל  יש  האם 

 הטרדות מיניות, ואיך את מקדמת את הנושא?  

 

בארגון,    גב' ענת חן: מיניות  הטרדות  על  ממונה  מבחינת  אז  אענה.  אני 

רשויות בהרבה  יש  זה.  על  שאחראית  סוציאלית  עובדת  יש  וגם.    כמועצה,  גם  היא  שהיועצת 

 אצלנו זו עובדת סוציאלית, שהיא התמחתה בתחום. 

הרשות לביטחון קהילתי.    –עכשיו, לגבי התושבים, יש עכשיו מהלך, יש יחידה חדשה במועצה  

 הרכזת מובילה בימים אלה קורס, שהוא קורס של צוותים מיוחדים,  

 

 של ענת.     דובר:

 

בדיוק.     גב' ענת חן: מורד,  המינית.  ענת  המוגנות  בתחום  לצוותים  הכשרה 

אוקיי? החברתיים,  השירותים  לאגף  מתחת  יושבת  ממשרד   הרשות  שמגיע  גם,  תקציב  זה 
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ממשלה ויש להם תוכנית עבודה. אם נעבור שקף, אז בשקף הבא נראה גם את שיתוף הפעולה 

ת סטטיסטיקה, עם זה. אז ביישובים יהיו צוותים מיוחדים למוגנות, לטפל בנושא הזה. מבחינ

 יש לנו במועצה לשירותים חברתיים יחידה לנפגעי ונפגעות אלימות מינית. 

הנתונים הם שם, הם לא פתוחים, לפחות לא לעיניים שלי. אני מניחה שיהיה אפשר לסדר משהו, 

 אולי, אם המליאה תרצה לשמוע.

חיזוק, ועכשיו אני יכולה לומר לך בצער, שהעובדת הסוציאלית שהתחילה את היחידה קיבלה  

 הן שתיים. אז... 

 )דיבורים מחוץ למיקרופון( 

 

שיהיו,     גב' ענת חן: החדשים  הצוותים  את  יש  ועכשיו  ביישובים,  ממונות  יש 

של   מדהימה  היענות  הקורס.  פתיחת  בזום,  איש  שמונים  היו  האוזן,  את  לכם  לסבר  רק 

 היישובים, כמובן נציגים בהתנדבות, כן?  

 

הוא    מר חנניה אווקרט:  האישה  מעמד  בנושא.  קודם  שנאמרו  לשאלות  מצטרף  אני 

לא נושא שמדובר במליאה, ולא בהנהלה, הוא נושא די בצד, כולל נושאים של שוויון. את מדברת  

 על קידום מעמד האישה, בתור אקסיומה, שהיא לא ברורה ולא זהה בכל מקום.

ב למשל,  לנו,  הסמוך  י...ביישוב  באופן  עובדת  לא  אישה  אף  דרך  ,  ורק  אך  המעסיק,  עם  שיר 

₪ שמגיעים לה. אז בכל מקום ה... שונה, והנושאים   250-₪ מתוך ה  100הקבלן, והיא מקבלת  

איזשהו  פה  שיעשה  חשוב  היה  ולכן,  שונים.  הם  בעניין,  מטפל  לרשות  להעמיד  שצריך  והכלים 

 סקר יותר מעמיק, בשביל שהטיפול בנושא הזה באמת יהיה אפקטיבי.  

 

הנושא של תעסוקת נשים, הוא משהו   אני אענה, אם הבנתי נכון.    חן:גב' ענת 

התעסוקה   ארגון  מעברים,  עם  ביחד  סקר  עשינו  שנים,  ארבע  לפני  פה,  מחקר  עליו  עשינו  שכן 

נשים   רצון.  משביעות  מעל  היו  בסקר  והתוצאות  הכפרי,  במגזר  שמתמחה  המועצה,  של  שלנו, 
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 יצע, ומהטיפול באמצעות מעברים.באשכול מרוצות ממצב התעסוקה שלהן, מהה

ראינו  הארץ,  בכל  ביותר  קשה  המצב  הקורונה,  שנת  לגבי  נתונים  לי  אין  השנה,  לגבי 

סטטיסטיקות ארציות, נשים נפגעות הכי הרבה, גם בתעסוקה, גם בכמובן אלימות, ואנחנו כל  

 שנה, בחודש נובמבר, מציינות את יום המאבק הבינלאומי באלימות כלפי נשים. 

יצא פרסום, ניסיתי להשיג את הדוברת, ועכשיו אני רואה אותה פה, הש נה, אני מניחה שמחר 

כדי שנכין את הפניה, אבל יש תמיד את ציון האירועים, ויש תמיד פעולות, ויש לנו גם, כמובן,  

 ביישובים עצמם. אז... 

 

של    איך זה בא לידי ביטוי בהנהגות היישובים החלק של השוויון   מר דודי אלון:

 הנשים, בוועדים ב...  

 

 לא טוב.    גב' ענת חן:

 

 לא טוב?    מר דודי אלון:

 

 ביישובים, לא טוב.     גב' ענת חן:

 

 לא בא לידי ביטוי,      דוברת:

 

 דקה, אבל אני חייבת לציין שנשים בעצמן לא ניגשות.    גב' מזל ערוסי:

 

 לגמרי.    גב' ענת חן:

 

מוטיב   גב' מזל ערוסי: להיות  אין  לרצות  נשים  לעורר  הבעיות,  אחת  וזאת  ציה, 
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 שותפות. 

 

לאזן.     גב' ענת חן: נרצה  אנחנו  בתוכנית,  בגלל זה באמת  אני מסכימה.  נכון, 

 אתן, נציגות המליאה, בתור נשים שמעוררות השראה בתחום, יכולות מאוד לעזור לנו ב... דנה?  

 

, גדי, אם אתה מרשה, להביא את בשביל שנוכל לעזור, אני אשמח   גב' דנה אדמון: 

ענת לסקירה יותר מפורטת. ממש תכיני נתונים של מצב הוועדים, חברי מליאה לאורך השנים,  

לתת איזושהי תמונה יותר רחבה. אולי נקדם איזה דיון בעניין, ונחשוב על דרכי פעולה שיכולות  

 לעזור. אני חושבת שזה שווה דיון. 

 

 נתונים...   בשמחה, יש לי   גב' ענת חן:

 

שאת    מר גדי ירקוני:  שאלות  לענת  תשלחי  באמת,  שאלות,  שתכיני  מציע  אני 

 חושבת שכדאי...  

 

נתונים של     גב' ענת חן: ישנה עם  לי מצגת  יש  אני חושבת שאני מבינה. דנה, 

 המועצה, אני אראה לך, תגידי אם לזה את חושבת שכדאי שנציג. 

 

 י, יאללה.  אבל עכשיו תעופ   מר גדי ירקוני: 

 

 עכשיו אני עפה. לא הביאו את עירית, שמו אותי פה טאלנט.   גב' ענת חן:

 

 מדברים על...   גב' רונית בן רומנו: 
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 זה בהטרדה.      מר גדי ירקוני: 

 

 לא, לא...   גב' ענת חן:

 

פעיל, עד   ענת, אולי צריך לעורר את פורום   גב' מזל ערוסי: הנשים, שהיה מאוד 

 ני הקורונה, ולמעשה משם לצאת לפעילות. איך אנחנו מגייסות נשים נוספות. כמעט קצת לפ

 

 נכון, בדיוק, זאת המטרה.     גב' מזל ערוסי:

 

אני חושבת שזאת מטרה גם של הגברים. אני לא חושבת שפורום    גב' דנה אדמון: 

 נשים צריך לעודד את זה.  

 

 נכון, נכון.    גב' ענת חן:

 

 שינו בלגאן. כשיש יותר נשים, יש פחות בלגאן. אנחנו רק ע    דובר:

 

 טוב, אז לא יודעת אם הספקתם לראות שם את התוכנית,    גב' ענת חן:

 

 יש עוד?    מר גדי ירקוני: 

 

יש     גב' ענת חן: אם  אז  אז...  שאלות,  עלו  פשוט  פה,  מוצגת  הייתה  היא 

 למישהו עוד שאלה, אם לא, נעבור למנכ"לנו.   

 

 תודה.    גב' ענת חן:
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קודם כל לסוגיה שהעלה טל, אז אני חוזר עוד פעם על איך בנינו     מר ניר ים:

את התוכנית. בתוכנית אנחנו מתחילים ליישם עם מטרות רב שנתיות מועצתיות לטווח ארוך.  

ובתוך המטרה   מתוך הרב שנתיות, אנחנו בוחרים מה למקד, על מה להתמקד כמטרה שנתית, 

רים יעדים. אז פה, באמת, אפשר לראות שהיעדים לא כל כך רשומים, אבל השנתית, אנחנו מגדי

שבהם   הנושאים  של  פירוט  והיה  שנתית,  מטרה  הייתה  יפה.  מוצג  היה  זה  חן  ענת  אצל  דווקא 

היא בדיוק הולכת להתעסק השנה, מה שהופך את זה באמת למדיד. האם זה בוצע, לא בוצע, עד  

 א, בצורה קצת אחרת, אבל נסתדר גם עם זה.כמה זה בוצע. פה זה רשום, האמת הי

אבל כאן, מטבע הדברים, יש לו את האגף שלו, נושאים שהוא מטפל בהם בצורה ישירה, ויש לו  

גם נושאים שהוא מעורב בהם בצורה עמוקה יותר, וכן רואה את עצמו כחלק מוביל במהלך, כמו 

ההצ סדר  לפי  אלא  החשיבות,  סדר  לפי  לא  אז  מעט.  עוד  לנו  שתראו  מתוכנן  השנה  לנו  יש  גה, 

להעביר, למעשה, פרויקט מט"ש חולית, שעכשיו גם מתפתח מאוד, והיעד היום נתון בידיים של 

קבלן שביצע את כל עבודות האחזקה, להעביר אותו לידיים מועצתיות, לעשות את זה אינהאוס. 

 ים ש... זה מהלך שאנחנו נבצע את זה השנה, הוא יתחבר טוב עם קווי הביוב הנוספ

 

 לא הבנתי, זה יעבור לידיים פרטיות?    מר משה טל:

 

לא, זה נכס מועצתי, המט"ש. עד היום הוא הופעל ותופעל על ידי     מר ניר ים:

קבלן חיצוני באאוטסורסינג. ועכשיו, הוא מתוכנן לעבור להפעלה, בידיים שלנו, של המועצה, על  

 זה מה שהולך לקרות. זה נושא אחד. ידי עובדי מועצה, באחריות מלאה של המועצה,

הנושא הנוסף שיעסיק אותנו השנה, זה נושא של הסדרת ועדים מקומיים, זאת אומרת, אנחנו 

משהו  זה  ביישובים,  שלהם  התפקוד  לשיפור  רב  מקום  יש  מקומיים  שלוועדים  למסקנה  הגענו 

יתפקדו נכון, לדאוג שנמצא באחריות המועצה, לדאוג שהוועדים יהיו קיימים, לדאוג שהוועדים  

 שהוועדים... 
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 יש יישובים שאין להם ועדים מתפקדים?    גב' דנה אדמון: 

 

הוועדים    מר ניר ים: בתפקוד  מאוד  משמעותי  שיפור  שצריכים  יישובים  יש 

 המקומיים, כן. ממש. אז אנחנו הולכים לתת על זה דגש. 

כ איזה  עם  עכשיו,  בנובמבר  כבר  להתחיל,  אמור  היה  כבר  הוועדים זה  כל  של  גדול,  מאוד  נס 

המקומיים, גם חברי המליאה הוזמנו, זה כמובן נדחה לאור הקורונה, נקיים את זה ברגע שזה  

ברור   יהיה  זאת אומרת, שלכולם  קו,  ליישר  הזה, מתכננים  בכנס  אנחנו למעשה,  יהיה אפשרי. 

לזה ומעבר  והתקנות,  החוק  דורש  מה  הדרישות,  מהן  ההנחיות,  מהן  לראות  לחלוטין  באמת,   ,

 איך כולם גם מיישמים. 

מלעשות  רחוקים  קצת  עדיין  שאנחנו  חושבים  שאנחנו  תרבות  זו  כי  עמוק,  מאוד  מהלך  פה  יש 

 אותה נכון.

 

יכולה משהו? אני חושבת שאני הייתי רוצה לראות, לא רק   גב' רונית בן רומנו:  אני 

ת בוועדה המקומי, והייתי רוצה הגדרת תפקידים של ועד מקומי, אני הייתי רוצה לראות שקיפו

לראות פירוט לכל אזרח שדורש ומבקש את זה. אני חושבת שבתור מועצה, יש לנו את האחריות 

 לעשות את זה. הוועדים לא שקופים,

 

 את מתכוונת לפרוטוקול?     גב' מזל ערוסי:

 

שהדברים   גב' רונית בן רומנו:  לראות  גביות,  גם  כספים,  גם  פרוטוקול,  רק  לא 

 חידים, לראות שהדברים נעשים כמו שצריך. היום אנחנו לא במקום הזה, ולדעתי זו חובה.  א

 

 רונית, את ביקשת ולא קיבלת?     דובר:
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 כן, ביקשתי חד משמעית ולא קיבלתי, ולא פעם ולא פעמיים.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 מה ביקשת? מאיתנו?     מר גדי ירקוני: 

 

 ות פירוט של התנהלות ביישוב שלי ספציפית.  לרא  גב' רונית בן רומנו: 

 

 מועצה יכולה לאכוף על יישוב...     דובר:

 

כן, חד משמעית. אם מועצה נותנת סמכות, אם המועצה מאצילה   גב' רונית בן רומנו: 

התהליך  את  נבקר  שלא  שבעולם,  סיבה  שום  אין  מהתושבים,  כספים  לגבות  ואפשר  סמכויות, 

 מכויות. הזה, או שלא מאצילים ס 

 

ועדת    מר ניר ים: לו  שתהיה  זה  המקומי,  מהוועד  הדרישות  אחת  תראו, 

 ביקורת, לא בכל הוועדים המקומיים במועצה,  

 

 ... בתוך ועדת הביקורת, הנה עוד נקודה.      דוברת:

 

 לא לכולם יש.     דובר:

 

ועדת    מר ניר ים: ביקורת,  ועדת  להיות  צריכה  כל  קודם  אומר,  אני  אז 

קורת צריכה גם להעביר דו"חות, המועצה כן אמורה לקבל מוועדת הביקורת דו"חות ועדת הבי

 ביקורת, דו"חות כספיים של האגודה. 

מעבר לזה, באמת תושבים במועצה שיש להם עניין עם הוועד המקומי, לא מקבלים תשובות או 
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לק בשביל  למועצה,  פונים  באמת  אותם,  מספקות  לא  שהן  תשובות  מקבלים  זה, שהם  את  בל 

והמועצה משתדלת, נקרא לזה ככה. אבל כמו שאמרתי, יש עדיין פער משמעותי בין איך צריכים 

 להתנהל הוועדים, לאיך שהם מתנהלים באמת. 

 

היעדים      מר אמיר פלג: והיעדים?  המטרה  מה  להסביר  טיפה  יכול  אתה  ניר, 

 ניו?  אמורים להיות איך ממשים את המטרה? ברובריקה של היעדים? על פ

 

המטרות,     מר ניר ים: במימוש  הדרך  אבני  להיות  אמורים  היעדים  ככה, 

הסדרת   –אוקיי? זאת אומרת, למשל שאם היינו פה נכנסים לפירוט הנדרש, אז היינו אומרים  

ועדים מקומיים, קיום כנס, כל מיני פרוצדורות, איך אנחנו באמת הולכים לבצע את הדבר הזה.  

לבוא  אני מודה שהקטע הזה חס לגמור את השנה,  כן,  היא  הזה. אבל ההתמקדות  פה בשלב  ר 

 ולהגיד שהעסק הזה מוסדר, הוא מאחורינו, והוא מרגע זה מתנהל נכון. 

 

רק שאלת המשך על מה שכרגע אמרת, יש גם תאריכים? נגיד...    מר טל בורנשטיין: 

ן שלישי וכן הלאה. לא  שאלת המשך, אם ליעדים יש גם תאריכים, רבעון ראשון, רבעון שני, רבעו

 רק את היעדים עצמם.  

 

מגדירים    מר ניר ים: אנחנו  נרשמו.  לא  נרשמו,  לא  זמנים  לוחות  תראה, 

בשנה  בטח  אותם,  לקדם  כדי  השנה  לאורך  הנכון  הזמן  את  למצוא  ומתכוונים  שנתיים,  יעדים 

 כמו שמחכה לנו.  

 

 זה לא ממשיך?  זה סוף הטבלה? אין מדדי הצלחה, אין...   גב' דנה אדמון: 

 

שאנחנו     מר ניר ים: מה  זה  אוקיי?  הגלם,  חומר  זה  ממשיך.  לא  עדיין  זה 
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אפשר   איך  לראות  ורוצים  ההערות,  את  רושמים  שאנחנו  כדי  תווך  הזה,  בשלב  ומציגים  באים 

 להתייחס אליהן בגיבוש הסופי של החוברת.  

 

 איך נוכל לתקצב את זה?     גב' מזל ערוסי:

 

נחנו, אוקיי, חלק כמעט כל מה שיוצג פה היום, מזל, כמעט כל  א   מר ניר ים:

שגרת  למעשה  שהם  סעיפים  זה  אוקיי?  תקצוב,  שדורשים  סעיפים  לא  זה  היום,  פה  שיוצג  מה 

העבודה של האגפים, רק משנה לשנה, הם מתמקדים במשהו שהוא קצת שונה ודורש שיפור, או 

ת מלאה של המועצה, זה לא סעיף שגורר  חידוש. מהבחינה הזאת, להעביר את המט"ש לאחריו

 הוצאה תקציבית.  

 

 לא, בכל מקרה יש לו תקציב.   מר גדי ירקוני: 

 

משולם    מר ניר ים: יהיה  זה  ומחר  לקבלן  משולם  זה  אם  אז  תקציב,  לו  יש 

לעובדים בשכר, בגדול אין לזה משמעות. כנ"ל להסדרת הוועדים המקומיים, כנ"ל לסעיף המשך  

שמנו, כדי לא לשכוח, שאנחנו כן מחויבים להמשיך ולהעמיק ברענון מנגנון קבלת  למה שאנחנו ר

השקיפות.   את  להגביר  כן  לההחלטות,  תוכנן  שירותים  וסל  שירות  אמנת  סל  זו 2020-בניית   ,

 הייתה מטרה שלא בוצעה, תבוצע בשנה הקרובה.  

ממונה, ועכשיו יש הקמת מערך אבטחת מידע, משהו שאנחנו התחלנו אותו כבר השנה, בחרנו  

לנו את השנה הקרובה, כדי שהוא יבוא ויכנס לעבודה, ויקים את המערך הזה, את מערך אבטחת 

כנושא  השולחן,  על  לנו  מונח  גם  זה  לביוב,  והתחברויות  מים  צריכות  סקר  לביצוע  המידע. 

לא   שאנחנו צריכים לטפל בו. יש מצב של צריכות מים שלא נרשמות, לא מדווחות, ובכך למעשה

ים,  מוצאים פערים לא קטנמשולמת למועצה אותה אגרת ביוב, לא מדבר על היטל ביוב. ואנחנו  

 בין כמויות מים שמגיעות לביוב, לבין כמויות מים שנרשמות כצריכה, אוקיי? 
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אומר  זה  התושבים,  של  הצריכה  מכמות  גבוהה  בביוב  המים  שכמות  רגע  באותו  אומרת,  זאת 

 הולכים לבדוק בשנה הקרובה. אלא אם כן יש פה מים יש מאין.   משהו. ומה זה אומר, אנחנו

 )דיבורים מחוץ למיקרופון( 

 

 אני יכולה בבקשה לשאול?    גב' דנה אדמון: 

 

 כן, כן.    מר ניר ים:

 

אני לא הייתי בהתחלה, אני נכנסתי באמצע. אני קצת לא מבינה    גב' דנה אדמון: 

שהטבלאו מרגישה  אני  עושים.  אנחנו  בשנה  מה  אנחנו  אומרת,  זאת  חסרות.  מאוד  האלה  ת 

הרעיון   כל  שזה  לתקציב,  צמודות  עבודה  תוכניות  על  דיברנו  יפה,  מאוד  תהליך  עשינו  שעברה 

אז   פעם.  עוד  אותן  מרחיקים  אנחנו  שהפעם  מרגישה  ואני  למספרים.  יקשרו  שהמטרות  היה, 

 א מצליחה להבין. השאלה היא, אם זה עומד להיבנות, אם זו איזושהי התחלה? אני ל

צמוד  לא  זה  אם  בזה  ערך  רואה  לא  אני  רעיוניות,  מטרות  איזה  רק  זה  אמרת,  בעצמך  אתה 

 לתקציב, ליעדים, למדדים הצלחה, לתאריכים למימוש, אני אשמח שתסביר לי. 

 

 אני חושב שפעם ראשונה...     דובר:

 

רבה פעמים, זה לא פעם ראשונה, אמרת את המשפט הזה כבר ה   גב' דנה אדמון: 

 אלי. 

 

המטרה   גב' כבי שקולניק:  הייתה  זאת  מבקשים,  שאתם  מה  לעשות  ניסינו  אנחנו 

ושל   התקציבים  של  לעניין  הגענו  אנחנו  השנה,  עברנו  שנה  איזו  זוכר  מישהו  אם  אבל  שלנו. 

זו גם הסיבה שזה לא מופיע פה כחומר מראש. הכול  תוכניות העבודה, רק לפני פחות מחודש. 
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רון. אנחנו אמרנו את זה, אני חושבת שרננה אמרה את זה באחת הפגישות הראשונות  ברגע האח

שדיברנו על תוכניות העבודה, שהשנה לא נוכל לממש את מה שחשבנו שנעשה, פשוט לא מגיעים  

 לזה. 

 

לרשום     מר אלי אהרון:  נדרש  דנה,  שאמרה  כמו  נדרש,  מחלקה  מנהל  כל  האם 

ח את  שלו  העבודה  תוכנית  מטרה  במסגרת  לכל  היעדים  את  להצמיד  מטרות,  המועצה,  זון 

 ומטרה? להגיד לוח זמנים? ... בכל יעד, ומדד הצלחה. זה כלים... ממדרגה ראשונה. 

 

 אז,   גב' כבי שקולניק: 

 

כי איך את בודקת...? את מבחינתך, מחלקה מסוימת שלא חרגה    מר אלי אהרון: 

ויכו שבעולם,  טובה  הכי  המחלקה  זו  כי  מהתקציב,  למה?  שבעולם,  גרועה  הכי  שהיא  להיות  ל 

 אמנם בתקציב היא לא חרגה, אבל היא לא עשתה כלום, ולא קיימה את מדדי ההצלחה שלה.  

 

יעדים   גב' כבי שקולניק:  על  גם  נעבוד  אנחנו  שבהמשך  במפורש,  אמרנו  אנחנו  אז 

יום. אני מקבלת  מפורטים, וגם על מדדי הצלחה. לא הספקנו לעשות את זה, ולהכין את זה לה

צודקים,   אתם  זה,  עבדה  את  לא  פעם  אף  שהמועצה  כמוני,  זה  את  יודע  ואתה  אלי,  הוא  נכון 

מנסים   אנחנו  זה.  את  מקבלים  ואנחנו  שעברה,  בשנה  שנכנס  חדש  משהו  וזה  הזאת,  בצורה 

 להתיישר לפי זה, אבל זה מאוד מאוד מאוד לא פשוט. 

 

פ    מר דודי אלון: הציגה  רננה  פה  את  הציגה  בדיוק  שם  והיו  זמן...  כמה  לפני  ה 

 הפרמטרים האלה.  

 

 בסדר, היו מדדים.    גב' כבי שקולניק: 
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 לפני שבועיים שלושה.     מר דודי אלון:

 

מה היה, את הפרמטרים? מה שהציגו, זה היה את שנה שעברה.   גב' כבי שקולניק: 

מ שכל  היא  המטרה  שעברה.  השנה  לגבי  בוצע,  לא  או  בוצע  אם  מחלקה הציגו  ומנהל  אגף  נהל 

הקרובה.  בשנה  לעשות  מתכוון  שהוא  מה  ואת  עושה  שהוא  מה  את  יציג  בפניכם,  פה  שעומד 

 יעדים, מטרות, מדדים, הוא חייב לעצמו ואולי להציג את זה גם להנהלה בהמשך. 

 

 אבל אלה גם המטרות שלו.    מר גדי ירקוני: 

 

 כל עוד זה לא צמוד למדדים,    גב' דנה אדמון: 

 

 זה לא צמוד למדדים...     מר גדי ירקוני: 

 

מאוד    גב' דנה אדמון:  משהו  על  מדברים  אנחנו  הכול  בסך  כי  המנהלים...  גם 

 ערטילאי. 

 

אני אגיד לכם, המנהלים כשהם הכינו את החומר הזה, בסופו של    מר גדי ירקוני: 

י לא  מחובר,  הוא  התקציב דבר  לסעיפים  כן...  מהסעיפים  חלק  אבל  ביקשו,  שירות,  שהם  יים 

 וחלק שהם הגדילו וחלק שהם הקטינו, לא את כולם.  

 

 תהיה הצגה נוספת?     גב' דנה אדמון: 

 

כשתקבלי את התקציב, זה יהיה מנותק, כפי שאמרנו, עוד פעם,     מר גדי ירקוני: 
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לא הספקנו השנה, מפני שגם התוכנה הגיעה מאוחר, רק קולטים אותה עכשיו, זה היה או לא  

את  להכין   גם  לזה  ובנוסף  היעדים,  את  שלהם,  המטרות  את  להכין  למנהלים  לתת  או  בכלל, 

התקציב. גם בשלב הזה, השנה, עוד זה לא מחולק לפי רבעונים, בדרך כלל זה יהיה מחולק לפי  

 רבעונים, בכל רבעון מה אמורים לעשות. השנה זה לא ככה.

 

 קציב?  גדי, אפשר נגיד לדחות לינואר את הת    מר אמיר פלג:

 

ב   מר גדי ירקוני:  התקציב,  את  לינואר  לדחות  אפשר  אי  תקציב   31.12-לא,  יש 

 מאושר.

 

 תראו, מי ש...   מר ניר ים:

 )מדברים ביחד מחוץ למיקרופון( 

 

בואו שנייה, אני עכשיו פונה רגע ל, אני מקווה, להיגיון, אוקיי?    מר ניר ים:

, אני רוצה לתת דוגמא רגע דווקא במקרה לאגף  מי שמכיר תקציבים, מי שהתעסק עם תקציבים

החינוך. אגף כמו אגף החינוך, זה אגף עתיר תקציב, אנחנו נראה אותו. מדובר פה בלא מעט, די  

בהסעות,  הליווי  על  ושהולכים  ההסעות,  על  שהולכים  החינוך,  על  שהולכים  מיליונים,  הרבה 

בב ספר  בית  שהוא  הבשור,  נופי  ספר  בית  וכל  תקציב והסייעות,  הוא  ענק.  תקציב  והוא  עלות, 

 ענק.

השנה אני מתכנן ללמד    –עכשיו, מהבחינה הזאת, יבוא מנהל לאגף חינוך, והוא לא יבוא ויגיד  

ילדי מועצה, ולכן זה עולה ככה וככה. זה המובן מאליו, אוקיי? כל מנהל אגף חינוך,   3000ולחנך  

ית העבודה שלו, זה לא עובד ככה. הוא  עם תקציב כמו שיש לו, לא קם כל שנה ומשנה את תוכנ

היום אני פותח בית ספר, מחר אני סוגר בית ספר. הדבר היחיד שנשאר לו,    –לא יכול להחליט  

במה  זה  ולהגיד,  לבוא  לו  שנשאר  היחיד  הדבר  לי.  מפריע  אתה  בוריס  במה...  ולהגיד  לבוא  זה 



 אזורית אשכול מועצה 
 18.11.2020,  רביעי מיום, מליאהישיבת 

 

 27 
 

ד איזשהו ערוץ, לקיים עוד  השנה הוא רוצה להתמקד יותר מבשנים שעברו, אוקיי? בלפתוח עו

איזושהי פעילות, אבל המיין ביזנס שלו, הוא כבר די סגור, די נתון ודי ידוע, וזה כמעט לא משהו  

 שאפשר לשחק איתו.  

לעשות תוכנית מקושרת תקציב, במקום  זאת הסיבה למה קשה מאוד  זה הרעיון המרכזי,  אז 

 כמו מועצה אזורית.  

 

בדיוק כמו שלפני שנה, ... כמנכ"ל, בדיוק לייצר את   אבל ניר, זה    מר אמיר פלג:

, ואז אפשר כל רבעון לבוא, להציג את היעדים והמטרות, ולראות את הכסף ולראות מה התקציב

כרגע,   שאמרת  ממה  התחושה  למה,  מבין  לא  אני  במקום קרה.  שנתיים,  אחורה  שהלכנו 

אני יפה.  מאוד  התקדמות  שהייתה  שעברה,  השנה  אחרי  זה,    להתקדם.  את  להבין  מצליח  לא 

 באמת. 

 

 טוב, הלאה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני ממשיך.    מר ניר ים:

 

אני רק רוצה להוסיף שזה ממש נכון להגיד שהמטרות הן מטרות     גב' מזל ערוסי:

לחמש שנים. בדרך כלל, בכל גוף, בכל ארגון, קובעים מטרות לחמש שנים. אבל תוכנית העבודה,  

 ה, בהלימה לאותה מטרה ויש לה יעד, היא יודעת לאיפה אנחנו רוצים להגיע. כננת כל שנמתו

 

אוקיי, אני ממשיך בתחום שלי, יש נושא שעדיין צריך לטפל בו,     מר ניר ים:

ועדה חקלאית, זה גם משהו שאנחנו נכנס אליו.  הפעלת הווהוא מינוי רכז חקלאות מועצתי, וגם  

הטמעת   של  הנושא  את  לסיים  הזאת פנימייש  הפנימייה  היום  עד  הבשור.  בנופי  ביכורים  ית 

בכלל,   התנהלות  מבחינת  החלטות,  קבלת  מבחינת  תקציבית,  מבחינה  עצמאי,  כגוף  התנהלה 
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לנופי הבשור, להפוך אותם לחלק אינטגראלי בתוך  אדמיניסטרטיבית. הנכון היה לחבר אותם 

במ לזכות  באמת  וגם  הזו,  בדרך  בעלויות  לחסוך  גם  הספר,  מקצועית  בתי  יותר  ניהולית  עטפת 

 ויותר חזקה.  

 

 למה זה לא בחינוך?     מר דני ברזילי: 

 

האגפים    מר ניר ים: את  יש  שמאל,  בצד  תראו  אם  פה,  יש  בחינוך.  זה 

השותפים, כמעט כל דבר במועצה לא נעשה לבד. הנושא הזה, הוא נעשה ביחד עם החינוך, אבל 

זה,   את  עושים  איך  של  הפרוצדורה  כל  את את  התקציבים,  את  האנשים,  את  מעבירים  איך 

השכר, את כל החלקים האלה, איך משדרגים את הפנימייה, זה יושב בתחום שלי, לפחות, תחת 

 העיניים שלי. 

 

 זה באגף החינוך, בליווי המנכ"ל.    מר גדי ירקוני: 

 

רגע, שאלה בעניין... יודעים כבר מה קרה בשנה הזאת? שזו שנת     מר יובל בר:

 ורונה, אם המצב הורע יותר ממה שהיה רע?  ק

 

 מבחינה כספית? או...     מר גדי ירקוני: 

 

 כספית.    מר יובל בר:

 

כספית אנחנו עדיין עוד לא יודעים, ברגע שנדע נביא את זה, לא     מר גדי ירקוני: 

 יותר רע. אבל,  
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 עדיין רע,    מר יובל בר:

 

קצת    מר גדי ירקוני:  טוב  יותר  הוא  אני  לא,  למטרות.  עדיין  הגענו  לא  אבל   ,

מזכיר לכם שאנחנו בשלוש שנים, זאת השנה השנייה, שיחד עם משרד החינוך, נתנו לנו מטריה  

לגייס    60של   ושנצליח  הרגליים,  על  הזאת  הפנימיה  את  לשים  שננסה  מנת  על  שנתיות,  שעות 

 מספיק ילדים. 

 

 כמה יש שם היום?    גב' רונית בן רומנו: 

 

זוכר,    43   רקוני: מר גדי י הייתי  לא  אחרת  לי,  אמרו  היום  הם  במקרה  ילדים, 

בשנה שעברה. אז יש עלייה, אבל היא מינורית,   32ילדים, לעומת    43במקרה היום התעסקתי.  

היא לא כמו שקיווינו. אנחנו באמת עכשיו בודקים את זה, כל פעם עובדים על זה, יש לנו גם יועץ 

נופי הבשור, שלא יצא מצב שפתאום מישהו אחר משלם את  כלכלי צמוד, גם לעירוב הזה , עם 

 ההפסדים ולא יודעים, אז בגלל זה נשאר גם בנפרד, שנראה מה קורה שם.  

רוצים,   שאנחנו  היעדים  את  משיגים  לא  אנחנו  לצערי,  מספיק נהיה  בינתיים,  להיות  צריכים 

 נו נביא את ההמלצה. הנה, ושתקבלו את ההחלטה יחד איתנו. אנחאמיצים, להביא את זה 

 

 לא חייבים...   גב' מזל ערוסי:

 

 למה צריך להתעקש על זה?     דוברת:

 

משרד    מר גדי ירקוני:  של  עניין  באמת,  לא  עניין,  יש  מתעקשים,  לא  אנחנו 

נגמור את השלב השלישי,  נתן את התקציב הזה, על מנת שננסה, פשוט שאנחנו  החינוך, פשוט 

אלף ₪ שאנחנו מקציבים לנושא הזה, בתור מועצה.   250-ד פעם, מעבר לאם הוא לא פותח לנו עו
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היו שם, עוד פעם, כמו כל דבר, כשאת עושה תהליך, עושים תהליך, צריכים לראות מה התגובה 

על   שאנחנו  להגיד  אבל  רבים,  התייעלות  תהליכי  שם  נעשו  אז  משפיע.  יום  תוך  לא  הוא  שלו, 

לא, שהצלחנו?  יודעים  ואנחנו  לבוא   הסוס,  צריכים  שאלה  וסימני  שאלה,  סימני  הרבה  להיפך. 

הנה בסוף, לפני שמתחילים את העונה הרביעית, כמובן, את השנה הרביעית, ולפני שגומרים את  

 לא טוב.  –השלישית. וצריכים להיות אמיצים ולהגיד 

 

פרויקט    מר יובל בר: זה  למועצה,  מאוד  חשוב  דבר  שזה  חושב  אני  כל  קודם 

 ל וחשוב, פרויקט שכל שנה אומרים עוד שנה... בסוף...מאוד גדו

 )הפרעות בקליטה(  

 

שתחסוך     מר יובל בר: למסגרת  להיכנס  שזה  פה,  שהצעתם  שמה  וכמובן 

שבע  בעוד  גם  אנחנו  אחרת  ליין,  הדד  את  בסוף  לקבוע  חייבים  אבל  מבורך,  כמובן  זה  עלויות, 

 שנה מה...  נגיד כל  שנים 

 

אני אומר עוד פעם, דד ליין מאוד ברור. קיבלנו בשנה שעברה,   אז   מר גדי ירקוני: 

זה    –ולהגיד לנו  שלוש שנים לבדיקה. אנחנו בשנה השנייה עכשיו. עוד פעם, תמיד יכולים לבוא  

זה   ולהחליט מה. אני לא חושב שבגלל  נהיה צריכים לנטרל את הכול  זה,  בגלל הקורונה, בגלל 

א הקורונה  בגלל  להגיד  להמשיך  אנחנו  צריך  לנו,  יש  אמרתי,  זה  בגלל  החלטות.  לקבל  אפשר  י 

בשנה השנייה, בשנה השלישית נהיה צריכים לראות אם המגמה מספיק טובה, ומגיעים ליעדים.  

ילדים בפנימייה על   100אני מזכיר לכולם, המספרים לא סודיים, צריכים להגיע לסדר גודל של  

 מנת שהיא תהיה כלכלית.  

 

 מה יש היום? כ   גב' מזל ערוסי:
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 , 43,42   מר גדי ירקוני: 

 

 , וכמה מהם מעין הבשור? 43   גב' מזל ערוסי:

 

אני חושב שחמישים אחוז, פחות מחמישים אחוז. זו גם מחשבה    מר גדי ירקוני: 

 שאנחנו צריכים לקחת.  

 

 בוודאי.    גב' מזל ערוסי:

 

 נכון, עוד פעם, חבר'ה,     מר גדי ירקוני: 

   )מדברים ביחד(

 

אלף ₪    250-בהסכם החדש שיש לנו, המועצה מתקצבת את זה ב   גב' כבי שקולניק: 

 וזהו. 

 

 לא, אבל הם צודקים במה שהם אומרים.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה הפך להיות בעיה של בית הספר. יכול להיות שזה...   גב' כבי שקולניק: 

 

 .  לא, הבעיה של בית הספר, זו הבעיה שלנו   מר גדי ירקוני: 

 

גם   גב' כבי שקולניק:  לו את התקציבים שלו, לא כל בעיה של בית הספר, היא  יש 

 בעיה שלי. 
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אני    מר גדי ירקוני:  סליחה,  כבי  כבי,  סליחה  במדויק,  אמרתי  אני  לא,  לא, 

? זה מה  250-אמרתי במדויק שאני לא הולך להפיל את ההפסד על בית הספר. אם יהיה הבדל, ה

ועוד מיליון בבית הספר, זאת לא המטרה, אוקיי? חד וחלק.    250וס, לא  שמותר שיהיה שם מינ

 מקליטים, נכון? 

 

   מוקלט, הכול מוקלט.    דוברת:

 

נעמיק    מר ניר ים: אנחנו  בתהליך,  השנה  התחלנו  אנחנו  מחשב,  צוות  ככה, 

להיות   שידע  מועצתי  מחשב  צוות  להקים  למעשה  זה  אותו.  נמסד  למעשה  הבאה,  לשנה  אותו 

והל כגוף אחד, לראות את כל התמונה, לטפל גם בנושא אחזקת המחשבים, גם בהצטיידות,  מנ

גם בתקנות, ממחשבים עד תקשורת, דרך כל מערך המצלמות שיש לנו כאן, בבתי הספר, בגנים,  

בכל מוסד שהוא מועצתי, או קרוב למועצה. זה אקט שאמור לקחת אותנו גם צעד אחד קדימה  

וגם מקצועית,  עם   מבחינה  עושים,  שאנחנו  והשימוש  ההתייעלות  מבחינת  קדימה  אחד  צעד 

אותם צוותים שכרגע קיימים, אבל מפוזרים כל אחד במקומות, לא כל כך מתקשרים אחד עם 

קשאנחנו   אקט  זה  אז  כוחות.  לאגם  או  ולהיעזר,  חליפיים  להיות  יכולים  לא  גם  ולכן  השני, 

 למעשה התחלנו אותו,  

 

 אבל ניר, סליחה,   : קברוויטל דג'אווי בן יע

 

 כן?    מר ניר ים:

 

אומרת,   : רוויטל דג'אווי בן יעקב זאת  קשה.  נורא  חשובים,  זה  הם  הדברים  המידע... 

היא אמורה להתבצע? מה העלויות הצפויות, באיזה קצב? איך  עד מתי  היא חשובה.  התוכנית 

 אפשר להעריך בכלל?  
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 תראי דנה,    מר ניר ים:

 

 רוויטל,  : ן יעקברוויטל דג'אווי ב

 

בואי אני אתן לך את ההסבר הכי פשוט לעניין, כל מה שאמרתי     מר ניר ים:

גרוש מעבר לתפעול השוטף של   עולה  עד עכשיו, עד עכשיו, אני מחריג את התשובה הבאה, לא 

המחשב   אנשי  את  לקחת  עלויות.  פה  אין  זה.  את  תבינו  דקה,  פה,  אין  אשכול.  אזורית  מועצה 

לא יהיו, לעשות את כל קפיצת הדרך הזאת, והיא מאוד משמעותית, זה רק עניין מאיפה שהם  

של דרך ההפעלה והתפעול, זה לא יחסוך באדם אחד, זה לא יחסוך במחשב אחד, זה לא יחסוך  

זו רק דרך אחרת לעשות את הדברים,  יועיל.  וזה לא  יוסיף  בהתחברות תקשורת אחת, זה לא 

 , ולעשות אותם יותר טוב. עכשיו

 

 אז ש...  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

מלאה,     מר גדי ירקוני:  תשובה  לך  לתת  לי  תני  לך,  אגיד  אני  לך,  אגיד  אני 

רוויטל... רגע, הנה דוגמא טובה, אני ביקשתי מרוויטל שתשאל על המחשבים. כיוון שזו דוגמא 

פה מחלקת מחשבים  טובה, בדיוק, לבניית תוכנית עבודה ותקציב, בהמשך שתראו אותו. נבנתה  

שעכשיו ניר מדבר עליה. בתקציב שיגיע אליכם בישיבות הבאות, כבר נלקח בחשבון שמקימים  

מחלקת מחשב, והתקציב שלה, מתוקצב בתוכו בשורות אחרות ממה שהיה לפני שנה, אוקיי? זה  

 כן נלקח שם כבר בחשבון בתוכנית העבודה התקציבית גם. לא כל דבר אפשר. 

שלכות תקציביות, למה שאנחנו מדברים פה, תוך כדי זה, בונים את התקציב  אבל איפה שיש ה

 עכשיו, שיתאים לזה.  
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את    מר טל בורנשטיין:  שיש  ראיתי  אבל  חלקית,  זה  על  ענה  גדי  ניר,  שאלה,  לי  יש 

ה את  המחשבת  מערכת  במערכת  BI-התאמת  להשתמש  רוצים  שאתם   ,BI   האבטחת את  וגם 

רואה באגפים השותפים, מי מנהל את כל התהליך  אני לא  אבל  ד.  מידע. עכשיו, כל זה, זה ביח

 הזה, זה שלושה תהליכים שהם ביחד, אמורים להיות מרוכזים, מי מנהל...?  

 

יחד.    מר ניר ים: שכרוכים  נושאים  שלושה  בהכרח  לא  זה  לא,  או  כן,  או 

ידת המחשב. זה  יחידת מחשב, זו יחידת מחשב, אבטחת מידע זו אבטחת מידע, זה לא קשור ליח

, שהוא כלי שמטפל BI-כמובן נוגע בה, אבל זה לא חלק אינטגראלי מיחידת המחשב, ותפעול ה

 בדו"חות כספיים בעיקר, זה בתוך ענף הגזברות. הדברים לא מחוברים. 

להם   מותר  אבל  אנשים,  אותם  מטפלים  דברים  באותם  אותם,  שאת  אגב,  להיות,  מאוד  יכול 

 ל אין קשר ישיר ביניהם, ממש לא. לעשות תפקידים שונים, אב

 

אני לא שואל על הקשר, אני אומר שמי שלדוגמא, מנהל מחלקת   מר טל בורנשטיין: 

 המחשב, 

 

 יש מנהל מחלקה חדש, אתם תכירו אותו.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה של מערכות המידע?    מר טל בורנשטיין: 

 

 לא, מה שאלת?    מר גדי ירקוני: 

 

 אם זה זה של אבטחת מידע?   מר טל בורנשטיין: 

 

 לא, לא, לא, זה שני אנשים נפרדים.    מר גדי ירקוני: 
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 זה שני אנשים נפרדים, זה לא יכול להיות אותו גוף.     מר ניר ים:

 

אינטרנט,     מר אמיר פלג: תשתיות  גם  נכנסות  זה  בתוך  שאלה,  לי  יש  ניר, 

לולארי, אני יכול להעיד על המושב שלי  קליטה מאוד קשות בס  תשתיות סלולאריות, ויש בעיות

 שאנשים מאוד מאוד מתוסכלים. האם זה נכנס? או שזה מופיע כמטרה במחלקה אחרת? 

 

על    מר גדי ירקוני:  לעבוד  התחלנו  אנחנו  בהנדסה.  אחרת,  במחלקה  במטרה  זה 

ועל    זה, הם אחראיים כן על האינטרנט והכול בתוך המועצה, אבל לא על האנטנות החיצוניות,

 הסיבים האופטיים וכל הדברים האחרים מחוץ ליישובים. 

 

 יש מצב שהצבא מפריע?     דוברת:

 

 אני לא שומע.    מר גדי ירקוני: 

 

 היא שאלה אם יש מצב שהצבא מפריע.    מר דודי אלון:

 

 יש מצב,    מר ניר ים:

 

 חלק גם הצבא מפריע, הכול.    מר גדי ירקוני: 

 

ה   מר ניר ים: שני  בעיקר  הוספנו  פה  צבא.  גם  זה  כן.  אבל  אגב,  המצרי  צבא 

למועצה. אנחנו השנה נחגוג את שנת השבעים להקמת    70-דברים, אחד זה ריכוז ותכנון שנת ה

המועצה אזורית אשכול, ברוב פאר והדר. אז אנחנו נתכנן את זה, כבר התחלנו לחשוב, התחלנו  
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 לאסוף את האנשים שנוגעים בדברים. 

סעיף תקציבי, אם יאושר, תקציב פעולה למה שהולך להתבצע והדבר האחרון, זה פה כן יבוא  

בניית לוח פעילות מועצתי שנתי, זה גם איזשהו פרויקט שאנחנו חושבים להוסיף אותו השנה, 

שבא ובאמת מתכנן מראש מהן הפעילויות השנתיות מבחינת חגים, הדרכות, סדנאות, פעילויות,  

 בעיקר, לעובדים, לצוותים.  כל מה שאנחנו רוצים לתת,

ניזכר מאוחר יותר שעברנו אותו, עד   נגיע למועד, ולא  מראש לקבוע את זה בלוח, כדי שבאמת 

למשהו שבאמת הוא חוצה את כל המועצה, אני מקווה שהוא ייתן את הערך המוסף שלו בכל מה 

ט כאלה. זהו,  שקשור לתפקוד המועצה פנימה, וגם להעצמת עובדים באשר הם. ויש לנו לא מע

 אם יש שאלות, אשמח. אם לא, נקרא לעופר.  

 

 רגע, אני רוצה, איפה סל השירותים שאתה צריך לעשות השנה?    מר גדי ירקוני: 

 

 זה עברנו אותו מזמן.     מר ניר ים:

 

 לא דיברת עליו, אני לא שמעתי, סליחה.     מר גדי ירקוני: 

 

 דיבר.     דוברת:

 

 סל שירותים.   דיברתי על   מר ניר ים:

 

 לא הקשבתי.    מר גדי ירקוני: 

 

 ,  2020-סל שירותים מועצתי, הייתה משימה ל   מר ניר ים:
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 , 2017,18   מר גדי ירקוני: 

 

 . לא הסתייע, לא בוצע. יבוצע השנה. 2020כן, מבחינתי    מר ניר ים:

 

   ארבעה מיליון ₪.   מר גדי ירקוני: 

 )דיבורים מחוץ למיקרופון(

 

 עופר.   די ירקוני: מר ג

 

 עופר, תשתלט על הקהל.     מר ניר ים:

 

או   מר עופר מימון:  הפרויקטים,  הכלכלית.  החברה  מימון  עופר  טוב,  ערב  טוב, 

לטיפול   האתר  הקמת  כמו  העניין,  לצורך  אותה,  לסווג  קשה  עליה,  לדבר  הולך  שאני  הפעילות 

ם זה, זה גם חלק מהעניין לשדרג, לשפר בפסולת, אני שמתי אותו תחת קיימות, ונפגעים, כי זה ג

את כל מה שקשור באתר הפסולת, אבל זה גם הרעיון שלי כחברה כלכלית, לייצר מקורות רווח 

והכנסה למועצה. אז זה מסווג פה, כרגע, בקיימות, אבל כל הפרויקטים, כמעט כל הפרויקטים,  

 ני, החברה הכלכלית לפיתוח. ואני ככה במשפט וחצי אומר על החברה הכלכלית, על תאגיד עירו

אני מזמין את    –אני יודע, גם עלתה שאילתה של אמיר בשבוע שעבר, או לפני כמה ימים. אחד  

 , וזה פתוח. זה דבר ראשון. דירקטוריון כולם לבוא ולהשתתף בישיבת 

של החברה  אני אשמח להציג את הפעילות הכלכלית של החברה, את הפעילות בכלל    –דבר שני  

דריל   הכלכלית, נעשה  לשעתיים,  פה  אותי  הזמינו  לפרטים.  להיכנס  ממש  מסודרת,  מצגת  עם 

או   שבועיים,  לפני  דיה  לגבי  שעשיתי  כמו  הכול.  ועם  המספרים  ועם  הפרטים,  לכל  ככה,  דאון 

שלושה, אני לא זוכר, שהצגנו את הפרויקט הזה של דיה, אז שם היה את המספרים ברחל בתך 

נסות, אותו כנ"ל לשאר הפרויקטים, ובכלל על הפעילות. תזמינו  הקטנה, מה ההוצאות, מה ההכ
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כל   מאחורי  אבל  לפורמט.  להיצמד  אנסה  אני  זאת  ובכל  מסודרת,  מצגת  נעשה  לפה,  אותי 

בשביל  פרויקטים  עושים  לא  פרויקט,  אין  אז  כסף,  אין  אם  כי  כסף  יש  מספרים,  יש  פרויקט, 

 הכיף.

נחנו בעצם נמצאים, ולא נחזור על הכול, כי היה לנו  עכשיו, על הקיימות של הפרויקט של דיה, א

המכרז,   הכנת  של  בשלב  נמצאים  בעצם  אנחנו  אבל  הקודמת,  בפעם  דיברנו  זמן  המון  זה  על 

מן  איתנו.  יחד  הזה  פרויקט  המגה  את  שירים  כדי  מיוחל,  יזם  אותו  ומציאת  יציאה  ובעצם 

, ולצאת למכרז הפעלה, יחד עם  הסתם, היעדים שלנו הם לשנה הזו, זה בעצם לסיים את התב"ע

 אותו יזם.

בדיה,   העניין  לצורך  האחרונה,  במליאה  האחרונה,  בישיבה  ציין  שגדי  חושב  שאני  כמו  עכשיו, 

ההליך  של  הזה  הסיפור  התנגדות,  יש  שאם  להבין  צריך  התנגדות.  ויש  מופקדת,  התב"ע  כרגע 

תכנון והבניה, זה תהליך  המעין משפטי הזה של תהליך של התנגדויות בכל מה שקשור לחוק ה

שיכול לקחת חודשים, שבועות ויותר מזה. לכן, ביעדים שלנו, לצורך העניין, לצאת למכרז, אם  

יהיה  לא  יהיה,  לא  זה  אז  משפטיים,  מאבקים  ויהיו  ימשיכו  וההתנגדויות  התב"ע,  תאושר  לא 

 פרויקט. 

 

 למה יש התנגדויות?     מר דודי אלון:

 

 יות של היישובים שלנו. התנגדו   מר גדי ירקוני: 

 

 אני אסביר. בתהליך של הפקדה של תוכנית תבע, תוכנית מתאר,   מר עופר מימון: 

 

אבל    מר דודי אלון: מצוין,  זה  את  מכיר  התנגדויות,  של  הנושא  את  מכיר  אני 

 למה כבר יש לנו התנגדויות לזה? 
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 היישובים הסמוכים, צאלים וגבולות, אוקיי?    מר עופר מימון: 

 

 לא ישבו איתם לפני?     מר דודי אלון:

 

את   מר עופר מימון:  ויש  התנגדויות,  יש  זאת,  בכל  אבל  הצגנו.  ישבנו,  ישבו, 

 מדיניות הוועדה.  

 

 התנגדויות לא ענייניות.     מר גדי ירקוני: 

 

מוצדק.   מר עופר מימון:  לא  או  מוצדק  זה  אם  הזה  לעניין  אותי  תכניס  אל 

 וצג, עובדתית, הפרויקט הזה ה 

 

 ... התפספס.    מר דודי אלון:

 

ויותר   מר עופר מימון:  אז אני אומר, צריך להבין, עובדתית הפרויקט הזה הוצג, 

 מפעם אחת ליישובים הרלוונטיים. 

 

 והיישובים נתנו את ברכתם?    מר דודי אלון:

 

 הוא אמר שיש התנגדויות.     דובר:

 

היו   מר עופר מימון:  כשהצגנו,  לא.    עובדתית,  אמרו  לא  כן,  אמרו  לא  שאלות, 

אבל כשהפקדנו    היישובים זה אנחנו, זה נציגים שאולי נמצאים פה. לא אמרו כן, לא אמרו לא.  

ההפקדה,   הליך  סיום  קראת  של  האחרונים  בימים  התוכנית,  התנגדויות.   60את  היו  יום, 
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 הופתענו, ואנחנו נצטרך להתמודד עם זה.  

 

 ל לציין מה היו ההתנגדויות? מה הנימוקים? אתה יכו  מר חנניה אווקרט: 

 

 מי שרוצה, שיבוא אלייך אחר כך, זה לא להקלטה.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה ייקח זמן.   מר עופר מימון: 

 

 רגע, בשביל לשמור על כבודם של היישובים.     מר גדי ירקוני: 

 

 מה זאת אומרת? אנחנו...      מר אמיר פלג:

 

 לא חייב להגיד פה כלום.אני    מר גדי ירקוני: 

 )דיבורים מחוץ למיקרופון( 

 

 הלאה.   מר גדי ירקוני: 

 

זה    מר עופר מימון:  חברים, כהליך, בעצם כל העניין של ההפקדה, חלק מהעניין 

 השקיפות, 

 

 עופר, סע, סע,    מר גדי ירקוני: 

 

 זה נמצא באתר של,    מר עופר מימון: 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 18.11.2020,  רביעי מיום, מליאהישיבת 

 

 41 
 

 יש את זה באתר.     מר גדי ירקוני: 

 

זה   מר עופר מימון:  מהעניין,  חלק  זה  כתוב,  זה  ההתנגדויות,  של  הסעיפים  כל 

 מפורסם שם. אפשר להתווכח אם זה מוצדק או לא מוצדק. 

 

 עופר, סע, תוכנית עבודה.     מר גדי ירקוני: 

 

זה   מר עופר מימון:  כאן,  להגיד  רוצה  שאני  מה  או  הצגה,  של  לגופה  אבל 

חה, כל התהליך הזה יעבור בהצלחה, יהיה פרויקט, ויהיה קיבוע, שהפרויקט, מבחינת מדדי הצל

כי יש פה גם עניין של תהליך של קיבוע תעריף החשמל, ויש פה הרבה דברים שחייבים להתכנס  

בלי  להיות.  חייבת  הפיננסית  והסגירה  יעבוד,  הזה  שהפרויקט  כדי  מצטברים,  בתנאים  כולם, 

זה לא יקרה, והתב"ע כרגע, והעניין הקנייני, להשלים    סגירת פיננסית, עם קיבוע תעריף והכול, 

וכדי   הקריטי,  בנתיב  הקריטי,  במסלול  זה  שעברה,  בפעם  לכם  שהצעתי  הקרקע  חלקת  את 

משהו   לשאול  רוצה  שמישהו  או  הבא?  לנושא  לעבור  להתקיים.  חייב  זה  יצליח,  שהפרויקט 

 ספציפי?

 

 סע, סע.    מר גדי ירקוני: 

 

חלק   –ה  כלכל  מר עופר מימון:  אז  ויציבה,  עצמאית  מכלכלה  נהנית  המועצה 

שלי,   תעשייהמהתפקיד  אזורי  פיתוח  על  גם  אמון  ואני  אבשלום,  התעשייה  אזור  כמנהל  -זה 

 תעסוקה חדשים, נוספים.  

שקשור   מה  מכל  נהנה,  אני  התקצוב.  מבחינת  גבוהה,  היא  יחסית  הוודאות  באבשלום,  כרגע 

עובד אנחנו  השדרוג,  הפיתוח,  שהוא  לעולם  תעשייה  אזור  זה  הכלכלה.  ממשרד  תקציב  עם  ים 

התקצוב  את  שנותן  מי  יודע,  לא  שנתן,  מי  מבחינת  ככה,  לזה  נקרא  שלו,  הבעלים  מתוקצב, 
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 ב...והפיתוח, זה משרד הכלכלה, וכל מה שקשור שם יש  

עכשיו, אתמול קיבלנו עוד מיליון שלוש מאות על הטאקט האחרון שעשינו בשדרוג של המערכת  

המים, לפני כן היה עוד חצי מיליון, ויש לנו הרשאה של כמה מיליונים שם, שהצלחנו להעביר    של

לסכום  אפשר  ההצלחה,  מדדי  וכל  יפה,  עובד  זה  שם  עובד,  זה  ושם  הקודמת,  הממשלה  תחת 

אותם ולהציג אותם בצורה ברורה. החלק היותר קשה באבשלום, זה לא השדרוג, לא המצלמות 

ים שעשינו שם, אלא זה איך להביא את אותם יזמים מבחוץ, מפעלי עוגן.  ולא כל הדברים היפ

וזה, אני חושב, גם דודי... פעם יחד ניסינו להבין מה המהלך בכלל, להביא את אותם יזמים. זה 

 מדד, חוץ מהיזמים המקומיים, זה מדד שקשה מאוד לעמוד בו. 

ת, ואת זה יהיה קשה מאוד לאמוד.  יזמים, כדי להגיע לפה, צריכים סיבה טובה מבחינה כלכלי

 יש לנו את אזור התעשייה... 

 

 מה עושים? מה היעדים השנה כדי שזה יקרה?     גב' דנה אדמון: 

 

 בעניין של שיווק?    מר עופר מימון: 

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

 או בעניין של התשתיות.    מר עופר מימון: 

 

 שיווק.    גב' דנה אדמון: 

 

העניין,    מר עופר מימון:  לצורך  פורסים,  הם  שלי,  שלנו,  היעדים  אומר,  אני  אז 

 20%שנים,    5בככה וככה אחוזים, לאורך, אחוזי בניה, מטראז' של תעשייה, לאורך שנים. נניח  

 אכלוס וכן הלאה וכן הלאה.
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יכול גם להציג את זה פה. אבל  יעדים, אני גם אמור להציג את זה בדירקטוריון שלנו, אני  יש 

הגיד דבר אחד, בנושא הזה, למשל אם יש יזם שלקח קרקע והוא לא עשה בה שום דבר,  צריך ל

שהמינהל   הקצאה  ביטול  של  הליך  לעשות  צריך  מהקרקע,  אותו  לפנות  אותו,  להוציא  בשביל 

 עושה, וזה תהליך שלוקח שנים. שנים.

להכניס   אנשים תופסים מגרשים באזור התעשייה באבשלום, לא עושים שם שום דבר, וגם קשה

יזמים חדשים, כי אין מגרשים בכל הגדלים, ואותם יזמים לא עושים שום דבר. כן הצלחנו בשנה  

חומר  של  הזה  העניין  שבעצם  חלקם,  מקומיים  יזמים,  עוד  להכניס  האחרונות,  בשנתיים  או 

כרגע   לנו  ויש  מבחינתם,  אקוטי  פחות  הוא  הלאה,  וכן  העובדים  שינוע  או  יזמים    15הגלם, 

בשנתיים האחרונות להכניס, כמה מהר הם יבנו, כמה מהר הם יוציאו היתרים, כמה   שהצלחנו

ליזם   להגיד  בעיה  זו  בעיה.  זו  פעולה,  ישתפו  הם  אנחנו   –מהר  פה  היתר,  ותוציא  מהר  תבנה 

ש זה  כל  ועם  המגרש,  עם  להירדם  יכול  הוא  השטח,  את  לוקח  כשיזם  גם  נחתים  בבעיה.  היום 

והיום   יזם,  על הסכם  בעבר,  אותם  קיימים  היו  דברים שלא  וכן הלאה,  ערבות  לוקח מהם  אני 

עדיין, אם היזם לא ילך וירים את עצמו, ויבנה את המפעל, כי לא בא לו, אין לו תקציב ויש אי 

 תבנה בכוח, אוקיי?    –לי קשה להגיד  –ודאות 

 

 שנה?   30-20אבל הוא יכול להחזיק בזה גם    מר יובל בר:

 

יש  ל  מר עופר מימון:  בהקצאה 4+2א,  וגם  מינהל,  של  החלטה  זו  שנים,  ארבע   ,

שנים סך הכול.    6הנמוך מביניהם,    5%או    50,000-במכרז, ארבע שנים זה זה, ושנתיים נוספים ב

 יש לנו כאלה שעברו את השנים. 

 

 כמה כאלה יש?     מר דודי אלון:

 

אני   גב' דנה אדמון:  אלון.  דודי  שאלה,  לשאול  יפה  ממתינה  אותך    אני  שמעתי 
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כמנכ"ל אומר כבר כמה פעמים, שעד שלא תהיה איזושהי חבילת הטבות ממשלתית למפעל עוגן 

השאלה היא איפה    משמעותי באזור הזה, לא נצליח לקדם כמו שצריך את אזור התעשייה הזה.

זה מופיע פה בתוכנית השנה, מה היעד בשביל להגיע לשם השנה? והאם היעד הזה נמצא בעוד 

 כדי שאנחנו נקדם את זה בצורה הכי משמעותית שאפשר?  אגפים,

 

יש יעד כזה, ואפשר לרשום את היעד הזה. אנחנו נפגשנו עם שי   מר עופר מימון: 

יוניצקי, המנכ"ל הקודם. זה לא סוד, מי שיותר נקרא לזה, מצליח לשכנע את השר האמון, או 

של  יעד  לתת  עכשיו  שמצליח.  זה  הוא  ממשלה,  החלטת  יכול    להוציא  אני  עוגן,  מפעל  להביא 

רצון של   יהיה  להביא את אותו מפעל, אם לא  לעמוד בזה,  אני לא אצליח  זה, אבל  לכתוב את 

יהיה   ולא  מספיק,  אותם  לשכנע  שמצליחים  אלה  נהיה  לא  אנחנו  אם  בממשלה,  חברים  אותם 

 רצון להעביר.  

 

ין את התשובה. אנחנו מחכים לרצון שלנו? אני לא מצליחה להב   גב' דנה אדמון: 

 אנחנו מחכים לרצון של משרדי הממשלה?  

 

 תראי, אנחנו,   מר עופר מימון: 

 )מדברים ביחד מחוץ למיקרופון( 

 

השרים...    גב' דנה אדמון:  מול  לשבת  סליחה.  עובד,  זה  שככה  לי  אמרו  לא 

 סכומים מסוימים, והשאלה היא אם אנחנו עושים את זה גם בתחום הזה, סליחה על השאלה.  

 

 עושים, אבל בלי הצלחה בינתיים.    מר גדי ירקוני: 

 

עם   מר עופר מימון:  כן  עשו  הקודם,  השר  עם  נפגשנו  הכלכלה,  משרד  עם  נפגשנו 
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הראש, הביעו הרבה סימפטיה, שי יוניצקי המנכ"ל הסתובב פה, נתן כסף לפה ושם, אבל העניין  

יגיע בשדרות, היה צריך לעשות קצת    כמו שאמדוקס הגיעו  הזה של להביא, לעשות, כדי מפעל 

כל  וזה  גדול,  כסף  זה  חברות,  מס  להוריד  דברים...  לעשות  צריך  היה  עבודה,  שעות  עם  סדר 

המנכלים, כל מי שמנהל את אזור התעשייה במדינה, הולך ומבקש להביא את אותם המפעלים 

יותר? אני מניח, למי שיותר מקורב, או מי שיות יודע,  הגדולים. למי השרים מקשיבים  ר... לא 

 כמו בכל דבר. סדר עדיפות של משרדים ממשלתיים.  

 

 אוקיי.    גב' דנה אדמון: 

 

בעסקים     מר נועם גל: מעורבים  להיות  מתכוונים  או  מעורבים,  אתם  האם 

של   מקומיים  עסקים  למרכזי  לסייע  מתכוונים  אתם  והאם  לחקלאות?  קשורים  שלא  פרטיים 

 יישובים? 

 

ק  מר עופר מימון:  זאת  אז  שלי.  הכובע  תחת  נמצא  לא  זה  קטנים,  עסקים  ידום 

אזור   בכל ההקשר של  אליי,  מגיעים  נמצא תחת אגף האסטרטגיה. עסקים קטנים  זה  אומרת, 

לאזור   קשור  לא  והוא  משנה,  לא  גדול,  עסק  או  קטן,  עסק  יש  אם  אומרת,  זאת  התעשייה. 

אשכול, אז  בצוחר או סופר    התעשייה, אם הוא נמצא בקיבוץ מסוים, או במתחם לא יודע מה,

מפעילים   באותם  יזמים,  באותם  מתעסק  אני  אחריותי.  תחת  לא  והוא  אליי,  קשור  לא  הוא 

 שנמצאים באזורי תעשייה מסודרים. 

 

אבל אתם מבינים שיש פה את האנשים הקטנים, שצריך גם להם     גב' מזל ערוסי:

 לעזור. 

 

לא     מר גדי ירקוני:  זה  עופר.  לא  זה  אבל  ואנחנו כן,  אסטרטגיה,  זה  עופר, 
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 לוקחים את זה גם לשנה הבאה כמטרה יותר... 

 

אני, בואו נגיד ככה, אם תסתכלו על הסעיף השני, כל מה שקשור   מר עופר מימון: 

א'   ומתן פתרון    –לפארק, חסר פה  פני עתיד,  פארק תעשייה מרכז, שינוי התב"ע לצרכים צופי 

אציג לכם גם את זה פה במליאה, ליד המו"פ, אנחנו עושים  ל... אנחנו באזור תעשייה מרכז, אני  

שם שינוי תב"ע ובעצם נותנים עוד פתרונות, לאותם עסקים קטנים שהיום עושים את הפעילות 

בפלח לא פלח, ושהמינהל מתחיל לעשות אכיפה... אז בכובע שלי, הפתרונות שאני נותן   שלכם,

ל ליצור  אלטרנטיבה,  להם  ליצור  בעצם  זה  שיוכלו להם,  מקומות  אחרים,  תעשייה  אזורי  הם 

יותר מאזור תעשייה, זה אזור, מה שנקרא,  להעתיק את הפעילות שלהם ולהוציא את זה, וזה 

כלכלית,   כחברה  שלי  בכובע  מקדם  שאני  מה  זה  מלאכה,  תעשייה,  מסחר,  תעסוקה,  פארק 

ור התעשייה מרכז, וכאמון על אזורי התעשייה. אני הולך לפתח תשתיות ולשנות את התב"ע באז

לע לבצע,  יכולים  שלא  עסקים  לאותם  פתרונות  לתת  מאחורי  בשביל  שלהם  הפעילות  את  שות 

זה מה שאני עושה. עסקים קטנים, זה לא בכובע שלי, תת להם פתרונות אמיתיים.  להבית או...  

 זה אגף אסטרטגיה.  

 

 יה תב"ע? עופר,... יש על אזור התעשייה מרכז עסקים... שיה   מר דודי אלון:

 

פברואר  מר עופר מימון:  התב"ע,  את  להפקיד  מתכוונים  אנחנו  מרץ,    -בפברואר 

התנגדויות וכן הלאה, אז אני צופה שבשנה הזאת, בחצי השנה, נגיד ואז אותו כנ"ל, אם לא יהיו  

עד יוני, התב"ע תהיה מאושרת. צריך להבין, שבעצם אנחנו בגלל זה חילקנו את ה... לשניים, מה 

שבחוץ, בתב"ע, בעצם את אותו כביש גישה, אנחנו כבר עושים תכנון מפורט, שמפתח את הביוב. 

האישורי לכל  כפוף  שוב  זאת  כמובן,  לבצע.  הולכים  אנחנו  זה  ואת  והמים,  הביוב  רשות  של  ם 

נגיד עוד   אומרת, אנחנו עושים את זה במקביל. שינוי תבע בפארק התעשייה, נציג לכם את זה 

נמצא   –שבועיים   כבר  זה  הגישה,  לכביש  בחוץ,  או את התכנון המפורט  הפיתוח,  ואת  שלושה, 
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 בשלב של תכנון מפורט ויצא לביצוע. 

 

טל,    ברזילי:  מר דני משה  של  אחריות  זה  ההיסטוריים  הסיפורים  אמנם  עופר, 

אבל אני לפני עשר שנים הייתי בוועד המנהל של כרם שלום, ואנחנו אישרנו שם תוכנית מפורטת  

של המרכז הלוגיסטי שם, זה היה מול הריבוע הכחול, כלומר אני רואה פה, כתוב, מרכז סיום  

 תכנון. 

 

אני ל   מר גדי ירקוני:  עכשיו  ההסכם,  על  לכלא  להכניס  צריך  מי  את  הבנתי  א 

 יודע. 

 

לה?    מר דני ברזילי:  קרה  מה  תוכנית,  שאישרנו  זוכר  אני  אין,  עדיין  כלומר, 

 ואיפה זה עומד היום ומול מי עובדים? 

 

 אז קצת סמנטיקה, התכנון, אני אענה.   מר עופר מימון: 

 

 א. צריך להכניס אתכם לכל   מר גדי ירקוני: 

 

זה   מר עופר מימון:  עליו,  מדבר  שאתה  התכנון  מבינים.  שכולנו  במושגים  נדבר 

שנים,   מספר  לפני  הושלמה  כבר  התב"ע  שאני,  התכנון  אוקיי?  תב"ע,  מפורטת  תוכנית  תכנון, 

רשות   התוכנית כולל  המתחם,  כל  גם  הושלמה.  מקצועית,  בשפה  שנקרא,  מה  מפורטת,  מתאר 

של   תב"ע  שם  יש  אותם    1300המעברים,  את  שכוללת  לוגיסטי,   200דונם,  מרכז  של  דונם 

 שחלקם, חלק מהמגרשים שייך לכרם שלום, וחלק מהמגרשים שייכים למועצה.

זה   פה,  מדבר  שאני  מה  הושלמה.  המפורטת  התוכנית  המפורטת,  המתאר  תוכנית  התכנון, 

צד אחד, מצד שני השלמת תכנון ובחירת יזם, אנחנו בעצם, בגלל הרצון לא להוציא כסף סתם, מ 
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 להיות מוכנים לצאת למכרז עם בעצם אומדנים, להביא בעצם יזם שיפעיל את המקום.

אנחנו, בעצם, עשינו רק תכנון ראשוני, כדי לקבל אומדנים, כדי שנצא למכרז, כדי שנוכל לחייב 

לל  בעלויות התשתיות את אותו יזם שיזכה. לצערנו, במכרז לא היו תוצאות, לא היו מציעים, בג

היו  לא  היו מציעים, בשורה התחתונה,  לא  למה  סיבות  לפרט המון  ואפשר  ודאות,  אי  מיני  כל 

 מציעים.

אנחנו עכשיו, במשא ומתן טרי טרי, מה שנקרא, עם יזמים אחרים, שבעצם אמורים לתת לנו את  

  אותם דמי שימוש בקרקע, ואותו יזם, בעצם, יעשה את התכנון המפורט עד הסוף, בעלויות שלו. 

לכן, כשאני כותב פה תכנון מפורט, הכוונה היא לתכנון מפורט, אחרי שייבחר יזם, ולא תוכנית  

 מתאר שכבר מאושרת מלפני הרבה שנים, עניתי? 

 

האם הייעוד של אזור   –לי יש שתי שאלות, עופר, בבקשה. אחת   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

הש מבחינת  שונה  ייעוד  הוא  ובמרכז,  באבשלום,  הם התעשייה  להציע?  אמור  שהוא  ירותים 

 שונים? 

 

שונים לחלוטין. זאת אומרת, זה מה שניסיתי להסביר גם בפעם    מר עופר מימון: 

אזור   מפתחים  אנחנו  איך  אז  מאוכלס,  לא  עדיין  באבשלום  כאילו,  שאלה  כשדנה  גם  שעברה, 

 תעשייה אחר? 

 

 זאת השאלה השנייה.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

אוקיי. אז זה אחד משלים את השני. כן, בסוף יש איזושהי מידה    : מר עופר מימון

מסוימת של תחרות, או קניבליזם, בין שני מקומות שמציעים תעשייה, אוקיי? אבל אחד, כללי  

תעסוקה.  אזור  להיות  הולך  זה  מרכז,  התעשייה  באזור  כל,  קודם  לחלוטין.  שונים  המשחק 

שימושים עירוב  שם  שיהיה  אומר  זה  וכן  תעסוקה  תעשייה  תעסוקה,  מסחר,  להיות  הולך  זה   ,
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הלאה. זאת אומרת, זה יותר יפנה לעסקים של מסחר, עסקים של סופרים, חנויות וכן הלאה. כן  

הרעיון   באבשלום  שאם  שם,  המהותי  השני  השימוש  אבל  תעשייה,  גם  שם  לעשות  מותר  יהיה 

שלם עבור הקרקע, הוא  הוא שבעצם תהליך ההקצאות הוא בפטור ממכרז, לא רק שהוא לא מ

₪    50,000אלף ₪ לדונם, הוא משלם רק    200, במקום  25%גם את עלות הפיתוח הוא משלם רק  

לדונם, למשרד הכלכלה, ובעצם הוא נהנה ממגרש בחינם, ועם עלויות מאוד מסובסדות ונקודת  

 התחלה מאוד טובה.  

מתאים למוסכים, כי זה לא  זה לא מתאים לפנ'צריות, זה לא    –אז עד פה הכול טוב. אבל אחד  

דבר   זה  אז  הסוכרייה.  אותה  את  לתת  מסכימים  לא  והם  הכלכלה,  משרד  מבחינת  תעשייה 

 ראשון. 

המיקום הוא פחות אטרקטיבי. אין מה לעשות, כל דקה נסיעה לכיוון המרכז, הופכת    –דבר שני  

ם, לבין אזור רבע שעה הבדל בין אבשלו  –את המקום ליותר או פחות אטרקטיבי, ועשר דקות  

 התעשייה מרכז, הוא משמעותי.

אז אחד, זה השימושים השונים, הייעודים השונים, התב"ע הרבה יותר גמישה וצופה פני עתיד 

במרכז, אבל מצד שני, זה לא בפטור. זאת אומרת, יהיה מכרז פומבי שהמינהל יעשה אותו, ויכול 

עניין של המקרקעין עצמו, על הזכות להיות שמן הסתם יחייבו על הוצאות פיתוח מלאות, על ה

 הקניינית, כנראה זה יהיה שווי קרקע אפס, כי אנחנו עדיין בעוטף עזה נכון להיום.

ויש כן, יהיה איזשהו אחוז מסוים של  אז יש יתרונות וחסרונות בכל אחד מהמתחמים האלה, 

ועד עד שנאשר את התב"ע,  על  הזה, אנחנו מדברים  אזור התעשייה  שנשלים את    תחרות, אבל 

של   טווח  על  מדברים  אנחנו  הלאה,  וכן  התשתיות  של  ביצוע  שנעשה  ועד  המפורט,   3-4התכנון 

עם   ועכשיו,  כאן  נגיש  הוא  אבשלום  קדימה,  שנים  כמה  להסתכל  זה  שנקרא,  מה  אז  שנים, 

 המגבלות שלו של אותו מסלול ארוך ומייגע של משרד הכלכלה, באותן מגבלות. 

 

 ופר? ע  גב' סילביה גרין: 
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 עניתי? רוויטל?    מר עופר מימון: 

 

ה : רוויטל דג'אווי בן יעקב כל  עם  אומרת,  זאת  פסימי.  זה  האטרקטיביים כן,  תנאים 

האלה, ועדיין לא מצליחים לאכלס את זה כמו שצריך, זה מעורר חששות לגבי לבוא ולהשקיע 

 עכשיו, 

 

להגיד. בשניהם שקל לא    לא, לא, אז אני, רגע רגע, רוויטל, חשוב  מר עופר מימון: 

לזוז   יכול  לא  אני  הכלכלה,  משרד  של  תקציב  זה  באבשלום  אומרת,  זאת  מהמועצה.  יוצא 

מילימטר בלי שהם מאשרים לי, ובאזור התעשייה מרכז, לא רק שזה לא עולה לנו, אני כחברה  

ון,  מהמינהל להתחיל לעשות תכנ  1,700,000אני קיבלתי  כלכלית גם מרוויח מזה, זאת אומרת,  

ובעצם אם יאשרו את הפרויקט הזה, אם יהיו מספיק שיווקים מבחינת המינהל, כי המינהל לא  

מיליון   20עושה את זה לשם שמים, אם יהיו לו מספיק שיווקים, המינהל יעביר לי סדר גודל של  

₪ לפתח את המקום. זאת אומרת, ואני גוזר גם את התקורות שלי וכן הלאה, כחברה כלכלית. 

 לא עולה כלום, זה לא... כלום.  לנו זה

זז מילימטר?   מקבל כסף. אפילו לפעמים   -אני גם עכשיו, זה לא אפילו ששמנו על חשבון, אני 

  לפני הזמן.

 

להיות    גב' כבי שקולניק:  ב... שיכול  בעבר  עלויות שנעשו  לנו  להגיד שיש  רוצה  אני 

 , כל הוצאה יש...  שנגיע למליאה להשלים אותן. בינתיים, במיוחד בזמן האחרון

 

 עופר,   גב' סילביה גרין: 

 

 כן? סליחה.   מר עופר מימון: 
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 ניסיתם לעניין את התעשייה הצבאית?   גב' סילביה גרין: 

 

ש  מר עופר מימון:  אדם,  יקותיאל  פה  היה  להגיע בזמנו  צריך  כן  שזה  חושב  אני 

זה צריך מפעל שיהיה לו    לשם. אני חושב שבסוף, כדי לשבור את הסכר, כמו שתמיד אני אומר,

תעשייה   שזו  בגלל  או  סיוע,  או  הטבות,  בדמות  או  כלכליים.  משיקולים  חוץ  שיקולים  עוד 

 ששייכת לצבא או למשרד הביטחון. זה ישבור את הסכר. 

 

 זה מיקום כל כך לא מזמין.    גב' מזל ערוסי:

 

תד   מר גדי ירקוני:  עכשיו,  כך הרבה שטחים  כל  יש  פנויים חבר'ה, באופקים  עו, 

, עם הטבות כמו שאנחנו יכולים לתת, אם לא יותר  6באזור התעשייה. הרבה יותר קרוב לכביש  

 טוב לחלק מהעובדים. קשה מאוד התחום הזה, כל אחד, בנתיבות יש.  

 

 ממש ככה,   מר עופר מימון: 

 

 צריך לדעת שאזורי התעשייה פה הם מאוד מאוד קשים.    מר גדי ירקוני: 

 

 דרך אגב, כל הבדואים... אותו הדבר,     לון:מר דודי א

 

 סבסוד של משרד הכלכלה.   90%מקבלים   מר עופר מימון: 

 

 בלהבים יש,    מר גדי ירקוני: 

 

נמדדים   מר עופר מימון:  לא  המרחקים  היום  המרחק.  רק  לא  זה  להבין,  צריך 
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ו בערד, אבל יש בקילומטרים, הם נמדדים בתשתיות. זאת אומרת, אם יש לך מפעל בדימונה א

 לו כביש מהיר לשם, ויש לו רכבת או מה שלא...  

 

 למה מתעקשים להקים שם...?    גב' מזל ערוסי:

 

 אני אגיד לך למה. רגע, עופר.    מר גדי ירקוני: 

 

לא נצליח להגיע אליו וחבל. אולי תשקיע את הכול במרכז אחד,    גב' מזל ערוסי:

 במקום להתפזר?  

 

אזורי    מר גדי ירקוני:  האלה,  המרכזים  נכון.  הוא  אומרת  שאת  מה  תקשיבי, 

ירצו, באזורי פיתוח. פעם, אני מזכיר לכם, שכל   יותר לאנשים שלנו, אם  התעשייה האלה, הם 

תעשייה  אזור  בכלל  יהיה  שהוא  דיברו  מרכז,  התעשייה  אזור  על  עכשיו  מדבר  שעופר  מה 

 וכנית המאושרת, אנחנו עכשיו בשינוי. לתעשייה חקלאית רק. רק לבתי אריזה, ועדיין זאת הת

בעשרה  הבית,  ליד  לעשות  במקום  ואנשים,  לשם,  וילכו  יצאו  מהמושבים  האריזה  שבתי  חשבו 

דונם שלהם, יעשו שמה וגם ישלמו כסף ודברים. אנשים לא כל כך מהר יוצאים מאזור הנוחות 

דבר או  אגו  כמו של  הענק  לא  נוח שבית האריזה,  יותר  וזה הרבה  ליד שלהם,  נמצא  ים כאלה, 

לבתי   צמיחה  שאין  שראינו  מפני  הזאת.  ההסבה  את  עושים  אנחנו  גם  זה  ובגלל  שלך,  הבית 

אריזה, אז אנחנו לוקחים את המקום הזה, יחד עם המינהל, שהוא משלם את הפיתוח והכול, 

 ועושים שם הסבה גם למסחר ולתעשייה וגם לחקלאות, לכל. 

 

בא  מר עופר מימון:  הרעיון,  היא כל  הקיימת  התב"ע  התב"ע.  את  להגמיש  מת, 

דברים   מיני  וכל  מיצים,  לריסוק  מפעלים  מיני  כל  להביא  היה  שלנו  החזון  ישנה,  מאוד  מאוד 

יהיו שיווקים,  ואם  ועוד שימושים,  ועוד  עוד  לתת  הוא בעצם  אז הרעיון  כלכלי.  לא  זה  שהיום 



 אזורית אשכול מועצה 
 18.11.2020,  רביעי מיום, מליאהישיבת 

 

 53 
 

ץ, שיתנו מקומות עבודה, וישלמו ליד מבחוכולנו הרווחנו. זאת אומרת, אם נצליח להביא איזה  

לנו, ואם יצליח לנו לעזור לעסקים מקומיים שלנו, להעתיק את הפעילות שלהם למקום שהוא 

 מסודר, ואני אציג לכם, התב"ע היא מאוד יפה ואני מקווה שהיא גם תאושר.  

 

... הזדמנות אם טוב. אני חושב שאזורי התעשייה גם, האלה, יכול   מר גדי ירקוני: 

 קרה, אם במקרה יהיה לנו שקט בצד השני, וקצת שיתופי פעולה. במ

 

 יש שדה תעופה?     מר השי רובין:

 

 ושדה תעופה. שדה תעופה בכל מקרה יש, ליד גבולות,    מר גדי ירקוני: 

 

 אני התכוונתי ל...     מר השי רובין:

 

כולה להיות אני יודע, אני הבנתי למה התכוונת. אז אני חושב שי   מר גדי ירקוני: 

המפעלים   גם  אז  דברים,  מיני  לכל  לצאת  יוכלו  זולים  היותר  שהעובדים  ברגע  עדנה.  איזו  לזה 

יבואו. אבל חבר'ה, צריך לדעת מה, בשביל מה אנחנו עושים את זה, כמה אנחנו עושים את זה,  

,  ואיפה אנחנו חיים. באמת איפה אנחנו חיים, באיזה אזור. כשלוקחים את כל השיקולים האלה 

הולכים   שאנחנו  המרלו"ג,  גם  ההבנה.  בגבולות  לקחת  דבר  כל  צריך  הפוטנציאל,  מה  ויודעים 

ורוצים לקדם אותו, עופר תיכף יגיע אליו, יזמים שיבואו לשם, לוקחים סיכון אדיר. מפני שאם  

אתם  למחר,  מהיום  צה"ל,  או  הסלמה,  פתאום  תהיה  אלא  שקט,  יש  משאמרתי,  להבדיל  פה, 

החליט פתאום שאיזה אלוף חדש, או רמטכ"ל חדש, או שר ביטחון חדש, שהוא  יודעים, יכול ל

לו,   שבא  בגלל  בארז  ופותח  שלום,  כרם  מחסום  את  ושכר סוגר  במיליונים,  פה  שבנה  מי  אז 

 מאיתנו, אין לו מה לעשות עם זה. 
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לא   מר עופר מימון:  הזאת,  ברצועה  היום  עד  משאיות,  לשנע  למשל  להבין,  צריך 

לאף הרצועה   משתלם  לצפון  בחזרה  מהדירות  מגיעות  הסחורות  שרוב  בלגאן,  הרבה  זה  אחד, 

 ולמרכז. הכי מתבקש בעולם לפתוח בארז, או בקרני, או גם וגם.

כרגע המצב הוא כזה שרשות המעברים נמצאת בכרם שלום, לטוב ולרע והיזמים שבאים ואתה 

ל  –מדבר איתם, אומרים לך   לי איזושהי ערובה, תן  י איזושהי הבטחה שהמקום הזה רגע, תן 

לי,   יסגרו  ועניינים, ומחר  ימשיך גם מחר. אני הולך לשים שם מיליון ₪ על מחסנים, מרלוגים 

רשות המעברים תסגור את המעבר לעזה, מעברון, יפתחו בארז, כל המודל הכלכלי נופל, כי מפה  

... מעזה, אין למקום  ה  לשנע למרכז, כמרכזים לוגיסטיים סתם, בלי העניין של הבידול הזה של

הזה זכות קיום. ולכן, יזמים לא ממהרים להגיע לפה. אותו כנ"ל גם למפעלים. גם כשאני מדבר  

שמע, אז בסדר, נתת לי מגרש בפחות מאתיים, שלוש מאות,   –עם יזמים מנתיבות אומרים לי  

שנה קדימה,   20-ארבע מאות, חצי מיליון ₪, זו התחלה טובה. אבל כשבן אדם עושה תוכנית ל

ובתוכנית   גלם, לשנע החוצה את המוצר הסופי,  לו לשנע בפנים חומרי  יש  לו לשנע עובדים,  יש 

הכלכלית שלו, קשה מאוד לשכנע, אלא אם כן הוא יזם מקומי. אלא אם כן, חומר הגלם נמצא  

פה, כי זה חקלאי, אלא אם כן, זה חומר גלם, מוצרים שהם קטנים יחסית, ואנשים עושים את 

 מתמטיקה. ה

 

 אז עופר, אני שואל ברצינות,     מר אמיר פלג:

 

 אני מתכוון ברצינות.   מר עופר מימון: 

 

ואתה      מר אמיר פלג: גדי  אם  אבל  ציני.  להישמע  רוצה  לא  אני  כי  לא,  לא, 

התעשייה   שפארקי  הסיכויים  שרוב  נכון,  הבנתי  לא  אולי  נשמע,  זה  השורות  בין  או  אומרים, 

סיבות, למה היזמים, כנראה, לא יגיעו. אז אני אשמח להבין מה   5-6ם עכשיו  האלה יכשלו. נתת

 ההיגיון? או אם אתם הולכים, אז לפחות תציגו, איך אתם מביאים אותם? דרך... 
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 ענה, אני אענה. לא, אז אני א  מר עופר מימון: 

 

 אולי לא הבנתי.      מר אמיר פלג:

 

א פה בפועל, מי שעכשיו אכלס לאחרונה  אז אני אענה. מי שנמצ  מר עופר מימון: 

את אבשלום, זה יזמים או מקומיים, לצורך העניין, מקודם כל החקלאי, שהוא לא תעשייה פר  

איך קוראים לו, ארנון? טק, מעין הבשור,   -אקסלנס, אבל הוא היה צריך, איך קוראים לו אגרה

א עושים  והם  עליהם,  נפל  המינהל  שפשוט  מקומיים  יזמים  עוד  את  יש  מעתיקים  והם  זה.  ת 

הפעילות שלהם, וזה טוב לתת להם את הפתרון, כי כל יזם שיגיע. זאת אומרת, אם אנחנו נגיד,  

 גם ככה אף אחד לא יגיע, אז בואו לא נעשה כלום, זה נראה לי הכי לא נכון לעשות את זה.

לא כדי  יכולים לתת  ונותנים את מה שאנחנו  הולכים, מכינים  אנחנו  לאותם  זאת אומרת,  פשר 

שאמרתי   כמו  אבשלום,  מסוימת,  מהם, במתכונת  אחד  להגיע.  לא    –יזמים  חסרונות,  יתרונות 

תתחילו   כנסו,  בואו,  אומרים,  אנחנו  ולכן  מסובסדות.  אפילו  התשתיות  גם  שקל,  להם  עולה 

 לעבוד, כי כל בן אדם שמגיע זה מקומות עבודה, שירותים, תעסוקה, זה ארנונה, זה הכול.

ל, אבל בכללי משחק קצת שונים, אנחנו הולכים ועושים, מפתחים את אזור התעסוקה  אותו כנ"

שייתן עוד שימושים, וייתן עוד אפשרויות, ואיכשהו כן להיות אטרקטיבי. להגיד, שאם אנחנו...  

עשרה   נשים  בואו  עכשיו,  ואומרים  מסכמים  שאנחנו  לא  זה  מכספנו,  זה  את  עושים  לא  אנחנו 

אל    –שאללה יבוא איזה יזם. לא, זה פשוט לשכנע את הרשויות ולהגיד להם  מיליון מהכסף, ואינ

אף אחד לא יבוא, אז לא נקים. אנחנו נקים מפעלים   –תתבלבלו בין הסיבה לתוצאה. אל תגידו  

עוד  ליצור  ותוצאה.  לסיבה  הסיפור  את  לשנות  הרעיון,  זה  הרעיון.  זה  להגיע.  לאנשים  ונגרום 

יבואו התוש עבודה,  נשמע ככהמקומות  שזה  יודע  אני  עבודה.  מקומות  סיווג  עוד  יהיה    –  בים, 

נותנים   יוצאים,  לות'ר קינג, אבל זה הרעיון, הרעיון הוא לשבור את הסכר. לחשוב איך  מרטין 

 ומנגישים, ונותנים מגוון אפשרויות במסגרת האילוצים.
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ך כן לשחק ולעשות כי אני לא שני מטרים, אבל אני אחשוב אי  NBAאני לא יכול להיות שחקן  

לעשות,   מנסים  שאנחנו  מה  זה  אחרת.  לאוכלוסיה  לפנות  אולי  כדורגל,  לשחק  אולי  משהו, 

ולחשוב לא על השימושים שלנו היום, אלא מה יקרה בעוד חמש שנים. ודברים משתנים, והעולם  

ואנחנו  דינאמיקה  פה  ותהיה  מפעל,  פה  שלום,  פה  קטן,  דבר  להיות  ויכול  מאוד,  דינאמי    הוא 

צריכים להיות מוכנים לזה. כי כאשר כן ירצו, היום מגיעים אליי, צריך להבין, אני מצטער שאני 

כן לי את הכאן ועכשיו באבשלום של מפעל.   –ככה חורג, מגיעים אליי היום יזמים ואומרים לי  

 ואני רוצה מבנה. אני רוצה לעבוד מחר.

לכלה, שנה, היתרים, שלוש שנים, ארבע  אני אומר לו, לא, צריך למלא בקשה, מינהלת, משרד הכ

לי   היורשים שלי,    –שנים אתה עם מפעל. אומר  זה  בכלל,  יודע מה  לא  אני  שלוש ארבע שנים, 

 והוא הולך.

יזמות  מרכז  להקים  מנסה  אני  אבל  בהזדמנות,  זה  את  אפרט  אני  פתרונות,  לתת  צריך  כן  אז 

עם משרד הכלכלה, כדי ליצור קצת  באופן פרטי, לשווק את זה דרך המינהל ואבשלום, מלחמה  

האלה,   המשחק  ובכללי  הזה,  למקום  בוסט  איזשהו  לתת  משרדים,  משותפים,  עבודה  חללי 

לעשות את המקסימום, כדי שכן נאפשר ליזמים המקומיים, וגם אנשים מבחוץ, להיות בכל זאת  

 אטרקטיביים.

אז   נתיבים,  ארבעה  ויהיו  תעופה  שדה  ויהיה  רכבת,  תהיה  שאם  יותר  ברור  הרבה  נהיה  אנחנו 

אטרקטיביים, והדינאמיקה תהיה הרבה יותר טבעית, אבל זה כרגע הזה, ואנחנו מנסים בכללים 

הזאת   במסגרת  נאפשר  שכן  כדי  עבודה,  איזושהי  לעשות  באמת  הזאת,  במסגרת  האלה, 

 אפשרויות ולכן נגיע, אם לא היום, אז מחר. אם לא מחר, בעוד שנה. זהו.  

 

... )מחוץ למיקרופון( הכול במגירה, מה שהוא עכשיו עושה, הוא   : סקיאדוארד קוברמר 

 משנה את התשתיות, הכול... דרך אגב, 

 

נקודה    מר עופר מימון:  באיזושהי  התחלנו  זה  היום,  שקורה  מה  וגם  התב"ע  גם 
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באותו אזור תעשייה,  –מסוימת. אבל אפרופו עזרה ליזמים, דנה לא פה, אבל למשל, צריך להבין 

ת אריזה באבשלום, היה שם כלום, בגדול, והייתה הזדמנות, פנה אליי יזם מפה לאוזן, שרצה בי

לעשות תעשייה. הלכתי למינהל, שיניתי הסכם חכירה שם, עבדנו ביחד עם עמותת חבל שלום, 

 מיליון ₪, והולך להיות שם הרבה מקומות עבודה. 15והיום הגיע לשם יזם, שהולך לשים 

ץ הארגוני שהולך להיווצר, יכול להיות שהרבה פועלים יביאו בשכר מינימום אולי לא בדיוק בע

יש שם   וכן  וכן יש שם משרות ארגוניות אחרות,  יש שם עץ ארגוני,  כן  ממקומות אחרים. אבל 

מקום שיעבוד, ישלם ארנונה, וכן, מי שבארגון אבשלום יראה את זה, ואנחנו בדרך לשם, ואנחנו  

 מתקדמים שם יפה מאוד.  

 

 עופר, תודה רבה.     מר גדי ירקוני: 

 

 תודה, עופר.   גב' מזל ערוסי:

 )דיבורים מחוץ למיקרופון( 

 

של   מר בוריס נמירובסקי:  ולמידה  חיפוש  שמתי  הראשון  בסעיף  לכולם,  טוב  ערב 

אז  הקדמה,  עשיתי  לא  השתדלנו,  באנרגיה.  לחיסכון  החדשנית  בטכנולוגיה  שימוש  אפשרויות 

פה לשים  שאנחנו   השתדלנו  מה  לא  הראשונה,  בפעם  בהם,  להתעסק  נשתדל  שאנחנו  סעיפים 

מקדמים   כבר  ואנחנו  מתקדמים  האלה  הדברים  כי  מאוד,  חשוב  הזה  הסעיף  בשגרה.  עושים 

פרויקט, מסיימים פרויקט של הקמת מערכות סולאריות בגגות של מבני ציבור. ואנחנו נתקדם  

 ן ונתקדם.עם טכנולוגיות חדשות, אני מקווה. נלמד אות

שדרוג קשר עם יישובים בשגרה ובחירום, ניסיון    –שדרוג תשתיות קהילתיות    –ות  קיום תשתי

לייצר רפרנטים קבועים מול אגף ההנדסה בכל יישוב. זה לא אומר שאין לנו קשר, כמובן שיש, 

או  ביישוב אחד יותר טוב, ביישוב השני פחות טוב. הכוונה היא לייצר קשר עם איש אחד ביישוב,

ולהיות מעורבים דרך הבן אדם הזה, או הצוות, להיות מעורבים  עם כמה אנשים, קשר קבוע, 
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 כמעט בכל, מה שקשור להנדסה, כמובן.  

סל שירותים, את הסעיף הזה הייתי שם בראש הפירמידה. התאמה של טכנולוגיות חדשות באגף 

ת בעבר, והגיע הזמן לממש ומימוש ההחלטות. למה מימוש ההחלטות? כי בעצם, היו כבר החלטו

מערכת   הקמת  ועדה    GISאותן.  ובניה,  לתכנון  מקומית  ועדה  הקמת  חדשנית,  גיאוגרפית 

מקומית מקצועית, קידום תוכנית מתאר כוללנית, שותפים פה כל האגפים, בקידום הקמת ועדה  

ב התחלנו  כבר  הצגנו  2020-אנחנו  פרוגראמה,  עשינו  יועצת,  לנו  יש  הדרך  את  התחלנו  את , 

 הפרוגראמה למנהלי המועצה, קבענו תהליכים, אני מאמין שבקרוב נציג גם לכם ונתקדם. 

 

 ... )מחוץ למיקרופון(     דוברת:

 

עוד    מר בוריס נמירובסקי:  זה,  את  אפרט  אני  חשמל,  לחברת  אגיע  אני  תיכף  בהמשך, 

יש בעיה בחברת מעט. אני ממש... בעצם אני כבר אסביר לך. יש הגבלה בחברת החשמל, שנייה,  

החשמל, ברשת של חברת החשמל המועצתית, בכל האזור, לא רק באזור של אשכול, אלא בכל 

שנמצאת   מחלקה  זו  תב"ע,  עכשיו  מקדמת  חשמל  וחברת  מוגבלת,  די  היא  הרשת  עזה.  עוטף 

תחמ"ש   בהקמת  תב"ע  מקדמת  יצחק.    –בחיפה,  ניר  באזור  החשמל,  חברת  של  משנה  תחנת 

ליך, זה ייקח שנים, נשתדל שזה ייקח פחות, ושדרוג של התחנות הקיימות, אנחנו מעורבים בתה

 ושדרוג של כל הרשת. 

יכולים היום לממש את הזכויות שלהם, אפילו בתב"עות   כי מה שקורה, לא כל היישובים, לא 

מסוגלת   לא  החשמל  חברת  כי  כן?  מתכוון,  אני  סולאריות  תב"עות  שבתוקף,  תב"עות  קיימות, 

 כל החשמל הזה.  היום לקבל את

 

 אנשים פרטיים...      דוברת:

 

 נכון.   מר בוריס נמירובסקי: 
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 עכשיו...    דוברת:

 

 אנשים פרטיים זה אחוז לא גבוה בכלל. כי,    מר בוריס נמירובסקי: 

 

למיקרופון      דוברת: )מחוץ  בצוחר...  גם  יכול...  אתה  כי  משנה,  לא    –לא 

 ניתן לתמלל( 

 

חצי   מר בוריס נמירובסקי:  לפחות  אבל  יישוב,  בכל  לא  יישוב,  בכל  כמעט  ברור, 

וולטאי, אבל לא כולם עשו את זה, והיום יש בעיה שפונים  -מהיישובים יש להם תב"ע עם פוטו

מהחותמים  אחד  הגורם,  היא  חשמל  וחברת  תב"ע  לקדם  רוצה  כשמישהו  החשמל,  לחברת 

זאת המטרה בגלל הרשת.  זה,  היא לא מקדמת את  לקדם את הנושא מול חברת    והמחליטים, 

 חשמל, אחת מהמטרות.  

 

 מאיזה גודל הם מקבלים?     מר דודי אלון:

 

 לא זוכר את זה, זה...    מר בוריס נמירובסקי: 

 

אני    גב' רונית בן רומנו:  למה  המנוע.  להיות  צריכה  שהמועצה  חושבת  פשוט  אני 

 זה.   אומרת את זה? כי כשבאות תב"עות חיצוניות, הן כן מובילות את

 

בתים פרטיים, אין בעיה. כי זה כביכול  רונית, הוא מסביר לך שב    מר דודי אלון:

 קטן, ואחרי ש...  
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 הבית שלי יותר גדול מהמזכירות שלנו.   גב' רונית בן רומנו: 

 

עכשיו   מר בוריס נמירובסקי:  שמנו  עכשיו,  הקמנו  אבל  המזכירות,  של  מהבניין  בסדר, 

נה החדש של מר"פ, זה לא, אי אפשר להשוות את זה עם בית פרטי.  על כל בית הספר, ועל המב

וולטאים, זה נקרא חקלאות אנרגטית, -עכשיו, יש גם שדות ביישובים ובקיבוצים, יש שדות פוטו

 בסדר?

החברה   עם  עופר,  עם  פעולה  שיתוף  באמת  שמתי  אני  כאן  אז  מכלכלה,  נהנית  מועצה  טוב, 

אותנו   שם  הוא  גם  בקידום,  זה  הכלכלית  את  רואים  אנחנו  תעשייה.  אזורי  בקידום  בשותפים, 

מאוד חשוב. אז כל מה שקשור לקידום תב"עות, עזרה הנדסית לחברה הכלכלית, סיוע בתכנון  

 או בביצוע, אנחנו שם.  

בחקלאות   כבר    –פעילות  אנחנו  הזאת  השנה  שבעצם  דברים  כמה  פה  שמתי  אני  בחקלאות 

זה בתוך האגף, ומסביר לחבר'ה שלי משמעות. למרות  התחלנו לעשות את זה, ואני מקדם את  

שמקדמים   הפרויקטים  בתוך  הפרטיים,  הפרויקטים  בתוך  להיות  בגדול,  חייבים,  לא  שאנחנו 

לקדם   נכון  זה  את  רואה  אני  זאת  בכל  אבל  פרטיים,  אנשים  בכלל  או  פרטיים,  יזמים  אותם 

ו המקומית,  בוועדה  שנתקע  דבר  כל  פרויקט,  כל  ללוות  גם   –לעזור  ולעזור  מקומית,  ועדה  גם 

 משרדים אחרים, בסדר?  

עד    –ילדים באשכול   ומגרשי ספורט 18פשוט, אנחנו מקדמים פרויקטים חינוכיים מגיל אפס   ,

, 3מעונות יום מאפס עד    12וגני שעשועים, אם להיכנס לפרטים, אז לשנה הבאה יש לנו קידום  

נגלה שכבר מוכנה, שיש  מעונות יום שכבר מוכנים להגיש קול    5-6  זה מחולק לשני חלקים, עד 

ב ביצוע  ונתחיל  שנקבל  מקווה  אני  לביצוע,  תחילת  21-קורא  כבר  שכרגע  מעונות  שישה  ועוד   ,

 תכנון, תחילת תכנון ובדיקת קרקע ומדידות.  

 

 אתה יכול להגיד איפה?     גב' מזל ערוסי:
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בוודאי.    מר בוריס נמירובסקי:  בני    6כן,  זה  יותר  שלומית,  מתקדמות  נווה,  נצרים, 

 , חולית, כיסופים, ניר עוז, אוקיי? ועוד שישה נוספים, זה אבשלום, בארי, ישע, כרם שלום

 

 ישע ירד, לא?     דובר:

 

 ישע בסימן שאלה, כן.    מר בוריס נמירובסקי: 

 

 ... צריך לעשות משהו עם מרכז צוחר, לא?   גב' רונית בן רומנו: 

 

 לפי כמות ילדים, זה לא... לא, זה    מר גדי ירקוני: 

 

 לפי כמות ילדים, לפי זה, כן.   מר בוריס נמירובסקי: 

 

שניים    מר גדי ירקוני:  או  אחד  גם  שיש  חושב  אני   אבל  פה,  בעל  זוכר  לא  אני 

 במרכז צוחר. אני לא זוכר בעל פה, זה לא...  

 

השלו  מר בוריס נמירובסקי:  מתוך  שניים  מתקדם,  בשלב  ילדים  גני  כבר שלושה  שה 

וישע. עוז  ניר  זה  מתקדמים,  ביצוע  בשלבי  ממש  אופציונאליים   בונים,  ילדים  גני  שלושה  ועוד 

 .  21-שאנחנו מתחילים תכנון, ומקדמים אותם ב

 

 מה הסיכוי לבניית בתי ספר חדשים?    גב' מזל ערוסי:

 

 איפה?   מר בוריס נמירובסקי: 
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 באזורי המועצה.   ב... לא בחלוציות, אלא יותר   גב' מזל ערוסי:

 

 אין לנו בקשות פה.     מר גדי ירקוני: 

 

 מה?    גב' מזל ערוסי:

 

אין לנו, מבחינת מספר ילדים, אנחנו לא צריכים, לא יכולים עוד    מר גדי ירקוני: 

לבקש  בכלל  האפשרות  את  רואים  לא  אנחנו  זה,  את  לנו  אין  ילדים,  מספר  מבחינת  לבקש. 

  ה הרי הולך לפני מספר הילדים.ממשרד החינוך בתי ספר פה. ז

 

 דווקא אם זה בחלוציות כמה ילדים שם יש בכל בית ספר?    גב' מזל ערוסי:

 

 שם צריך, כן. שם קיבלו. אמרת פה, לא בחלוציות.     מר גדי ירקוני: 

 

 כן, אז אני אומרת.     גב' מזל ערוסי:

 

ושם אנחנו נלך לתכנון בחלוציות צריך. בחלוציות הם אישרו לנו,     מר גדי ירקוני: 

 ו... 

 

 למרות שמספר הילדים הוא פחות?    גב' מזל ערוסי:

 

 למה פחות? שם יש הצדקה.    מר גדי ירקוני: 

 

 השאלה...ילדים.  65שם יש בית ספר עם   גב' רונית בן רומנו: 
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 בתי הספר שם, הם בתי ספר קטנים, אבל הם גדלים...    דובר:

 

 אלה אם... )דיבורים מחוץ למיקרופון(  הש  גב' רונית בן רומנו: 

 

חבר'ה, רגע, רגע, בואו, עזבו, תשאירו את זה לאבי, זה בית ספר    מר גדי ירקוני: 

 ממלכתי דתי, תשאירו לאבי, אוקיי? זה לא קשור.  

 

 הוא המהנדס, המהנדס פה עומד, שואלים אותו.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 עוד לא הגיע אליו. תמשיך, בוריס.  לא, בסדר, אבל זה   מר גדי ירקוני: 

 

כביש    מר בוריס נמירובסקי:  של  הרחבה  קידום  בעצם,  אחרון.  שקף  עוד  מאוד   232יש 

מול  שעובדת  פרטית  חברה  זו  זה,  את  שמקדם  שמי  למרות  התהליך,  בתוך  ואנחנו  לנו,  חשוב 

פרויקט   מנהלת  עם  זום  היה  היום  כן?  במקרה,  היה,  היום  ישראל.  מוקסמן    אפרת  –נתיבי 

ודיברנו   וכו',  שמאות  מדידה,  של  אגפים,  מיני  מכל  חבר'ה  שם  היו  ישראל,  נתיבי  ועם  גוברין, 

ישע, ישע לא עלו בסוף, לא הצליחו   גם כן בזום אז חבר'ה מעין הבשור,  בנושא ההפקעות. היו 

 לעשות, לא שמעו אותנו אז הם ירדו וניר יצחק היו גם.

תשתיות ודנו בהתחלה עם יישובים, ולפי לוח הזמנים של    אז ראינו את התצ"אות עם סימון של 

מאי, הם יגיעו לשלב של הפקעות ממש. זה אחרי כבר, אחרי כל   –נתיבי ישראל, לקראת אפריל  

הדיונים עם היישובים, אחרי כל הבעיות המשפטיות, ככה הם חושבים, והם יגיעו כבר לשלב של 

גיזום העצים, העתקת תשתיות בזק, חברת חשמל, ביצוע יזמות. מה זה ביצוע יזמות? זה בעצם  

כמובן,  גם,  נתקדם.  יקבלו תקציב להמשך,  יהיה תקציב, אם הם  ואז, אם  כל התשתיות שיש. 

 אנחנו נדאג לקדם את התכנון הלאה. 
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 מה זה תחמ"ש?      דוברת:

 

פוטו  -תחמ"ש    מר בוריס נמירובסקי:  אזורים  על  וולטאים, תחמ"ש -זה מה שהסברתי 

 תחנת משנה של חברת חשמל, תחנת משנה. אז...  זו 

 

רצון    מר גדי ירקוני:  שיש  כמעט  פה  היישובים  כל  בכלל...  פה,  היישובים  כל 

 בשדות סולאריים,  

 

 כן.   מר בוריס נמירובסקי: 

 

 הם תכננו, אי אפשר לבצע אותם בגלל...    מר גדי ירקוני: 

 

זה. אמרתי שיש  מר בוריס נמירובסקי:  עם    אמרתי את  יש את התב"עות  לכולם  כמעט 

 החקלאות האנרגטית,  

 

 אז אנחנו לוחצים על זה מאוד.    מר גדי ירקוני: 

 

 כן.   מר בוריס נמירובסקי: 

 

 יחד עם משרד האנרגיה להתקדם.    מר גדי ירקוני: 

 

 אם הם יצליחו לקדם את התוכנית שלהם...    מר בוריס נמירובסקי: 
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 , הם יצליחו   מר גדי ירקוני: 

 

 לתחמ"ש החדש.    מר בוריס נמירובסקי: 

 

 מה זה אם?    מר גדי ירקוני: 

 

יצליחו, יצליחו. תחמ"ש חדש של ניר יצחק, ושדרוג של קיימים,   מר בוריס נמירובסקי: 

 זה יקדם את הנושא מאוד. 

גם. קידום    22-וב  2021-, נמשיך להתעסק ב2020-טוב, ודברים שגרתיים שאנחנו התעסקנו, גם ב

 ידום ופיתוח הרחבות, מבני ציבור. "עות, פיתוח מבני ציבור, קידום תוכניות מפורטות, קתב

חשוב לציין שגם כן, התחלתי מזה בהתחלה שאת הקשר עם היישובים גם חשוב לציין, שאחת 

חלק   מקדמים  שאנחנו  סטטוטורי,  תכנון  של  בנושא  היישובים  עם  קשר  להדק  זה  מהמטרות 

מקדמים   אנחנו  את מהתב"עות,  שמקדמים  ותושבים  יישובים  ויש  ישירות,  יישובים  מול 

כי   אמר,  שעופר  למה  בהקשר  גם  פה.  מעורבת  תהיה  שהמועצה  מאוד  חשוב  שלהם.  התב"עות 

אזור   את  יש  כשממול  שלהם,  תעשייה  אזורי  שמקדמים  יישובים  יש  תעשיה,  מאזורי  הוא 

 ם אחד, באגף ההנדסה. התעשייה הגדול, נגיד אבשלום, וכדאי שכל זה יהיה מרוכז במקו

 

 בוריס, אני מבטיחה לא לשאול שום דבר על הממ"דים עכשיו.   גב' סילביה גרין: 

 

 אני גם לא אענה.    מר בוריס נמירובסקי: 

 

צאלים, שם זה עושה    –אבל כן חשוב לעשות גשר בכביש אורים    גב' סילביה גרין: 

ור כשיש שיטפונות שם. לעשות גשר,  עיכובים, גם של כל הצבא, גם של כל האנשים שרוצים לעב

 שפשוט הכביש לא ייסגר. זה פשוט מנתק,  
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 איפה גשר? איפה שגשר אירי?   מר בוריס נמירובסקי: 

 

 לא, לא.   גב' סילביה גרין: 

 

 כן, כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 כן?   מר בוריס נמירובסקי: 

 

זו    גב' סילביה גרין:  עצמו.  בכביש  כן.  באזור,  שם  כן,  רצינית,  כן,  ממש  בעיה 

שעושה עיקוף מאוד גדול. ואם יוחלט לשמח את משה, אז יעשו את הכביש מילוט, אז יש כבר  

 משהו מוכן בדרך.  

 

שלנו   מר בוריס נמירובסקי:  משותף  אולי,  נושא,  שזה  להגיד,  רק  יכול  אני  גשר  אוקיי. 

 ושל מרחבים, כי הוא נמצא ממש בגבול. הקו עובר, לדעתי, דרכו.  

 

מבחינה אסטרטגית אני הייתי עושה שני גשרים, אחד שם ואחד    סילביה גרין:  גב'

 לכיוון רביבים, שזה לא השטח שלנו, שאז אפשר להגיע לבאר שבע...  

 

 אוקיי. טוב,   מר בוריס נמירובסקי: 

 

הרמתי יד לא בשביל לשאול שאלה, אלא בשביל להגיד לחברים   מר חנניה אווקרט: 

איזה פרויקט מתבצע במבטחים היום. עם תשתיות אדירות, וזה לא רק  שלבטח רובכם יודעים  

שישים   מלפני  ארכיאולוגיות,  ישנות,  תשתיות  של  עקירה  זה  תשתיות,  שנה,    –הקמת  שבעים 
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 שלא יודעים על קיומן.  

מה שאני רוצה להגיד, זה כשאשר יש ליישוב כתובת של מישהו שרוצה להזיז משהו, כמו שיש 

לש במבטחים,  עם  כרגע  משמים,  מתנה  ממש  זו  בוריס,  את  לפגוש  יכול  הוא  הרבה,  מחתנו 

במיידי, במקום,   נותנים תשובות  כל הזמן,  זמינים  בלעדיו, הם  זזים  לא  מחלקת ההנדסה. הם 

כאשר קבלנים, קבלן תשתיות, קבלן חשמל, קבלן זה, כולם נמצאים בשטח, אחד מפריע לשני,  

 ת.  ובוריס נותן תשובות. אז רק שתהיה כתוב

 

 תודה.   מר בוריס נמירובסקי: 

 

 שאפו, בוריס.    דובר:

 

סעיף אחרון, רק חשוב לציין שאנחנו, אני כי באתי ממקום, מעיר   מר בוריס נמירובסקי: 

בעלי  בפרויקטים  לערב  פה  שחשוב  בהתחלה,  זה  את  תפסתי  לא  אז  אחר,  ממקום  כן?  גדולה, 

שיתוף בעלי מקצוע מקצועיים.    –אז כתבתי   מקצוע מקומיים, ואני אשפר את זה בשנה הקרובה.

 איפה שאפשר, אנחנו נערב אותם, וגם נאתר אותם, כי... זהו, תודה.  

 

טוב, יש לי כמה הערות כלליות, שחלק מהן אפילו הוספתי כאן,    גב' בשמת גלין:

אז חשוב   כי יש יתרון למי שמגיע יותר מאוחר, אז הוא יכול ללמוד מהשאלות שלכם לאחרים.

של  ל העבודה  שתוכנית  של  2021הגיד  העבודה  תוכנית  בעצם  זו  ל2020,  שגולשת   ,-2021 

הייתי מאוד שאפתנית, אני    2020ומשתפרת. חלק מזה גם קשור לזה, שאני בתוכנית העבודה של  

שמתי שם את כל החלומות כמעט, ומסתבר שלהכין רשימות זה דבר אחד, לבצע אותן זה דבר 

 ורונה נכנסת לנו, זה הרבה הרבה הרבה יותר מורכב. הרבה יותר מורכב, וכשהק 

, אבל יותר ממוקדת. זה דבר אחד. דבר שני,  2020מתוך    2021ולכן, התוכנית הזאת נותנת את  

והפעילות, זה שת"פ שהוא במקומות מסוימים כתבתי בדיוק   לכל אורך ההצגה כאן, התוכנית 
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ו מסתכלים, שיתוף הפעולה הוא בכל. עם מי אנחנו עושים את השת"פ, אבל בסך הכול, כשאנחנ

אפשר להגיש שאיכות הסביבה זה הכול, ולכן שיתוף הפעולה שלנו, גם עם האגפים השונים, עם  

 היחידות השונות במועצה, גם עם היישובים וגם עם גורמים נוספים. 

חשוב,   מאוד  אחד  שותף  עוד  יש  לי  אחריי,  אבי  כי  הראשונה,  שאני  חושבת  אני  לזכור,  וצריך 

שחלקו אפילו נמצא כאן, וזאת ועדת איכות הסביבה. לא הנייר הזה, אלא הנייר היותר מפורט  

הועבר לוועדת איכות הסביבה, וחלק מההערות שלהם הוטמעו כאן. חסר לי אריק. הטענה של  

 אריק, איפה הוא? 

 

 עכשיו יצא,     דוברת:

 

מש  גב' בשמת גלין: חלקית,  הצגה  היא  כאן,  ההצגה  גם  שתוכנית אוקיי.  ום 

שיש   מיקוד  איזשהו  עם  השוטפת,  זו הפעילות  כאן.  שיש  ממה  יותר  הרבה  בעצם  היא  העבודה 

כאן, וכמובן שחסרים כאן, מתוך היעדים, אני יכולה להגיד שהיעדים זה גם יעדים וגם אמצעים,  

 חסרים כאן המדדים. בתוכנית העבודה המפורטת שלי יש מדדים, ויש גם חלוקה לרבעונים.  

אני אהיה יותר צנועה ואני מקווה שגם נעמוד בהם.    2021-, ב2020-, זה היה מאוד שאפתני בשוב

עד כאן ההתחלה. עוד דבר אחד, הנושא של משאבים שעלה בכל מקום ומקום, כל מה שיש כאן,  

 יש לו משאבים במקומות אחרים, כלומר משאבים קיימים. 

ות. יש קופה מסוימת, או קובייה מסוימת  המשאבים שלנו, חוץ מהתקציב השוטף, זה שני מקור

לשיפור התוכנית  תחת  מערבי,  נגד  הרשויות  באשכול  שנמצא  כסף  שחלק    של  האשפה,  נושא 

, ויש לנו את החלטות הממשלה.  2021-, ואת השאר אנחנו נראה ב2020-מהתוצרים ראינו כבר ב

ההחל על  לא  שקיימים,  המקומות  על  אושרו,  שכבר  ההחלטות  על  מדברת  הנוספות  אני  טות 

 .2021-שאנחנו מקווים לעשות אותן ב

יש   מהן  אחת  שלכל  שנתיות,  מטרות  שלוש  שמה  אני  קיימות,  של  הנושא  תחת  לכאן,  ועכשיו 

בטיפוח   הציבורי.  המרחב  טיפוח  של  הנושא  זה  שלנו,  הראשונה  המטרה  ושותפים.  יעדים, 
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על השטחים הפתוחים, ששם המרחב הציבורי, אנחנו חילקנו את זה לכמה רמות. אנחנו מדברים 

השטחים  על  לא  מדברי  אנחנו  ששם  הפתוחים  השטחים  על  אריק.  הנה  לדבר,  רוצים  אנחנו 

החקלאיים, אלא על השטחים הפתוחים שבמירכאות אין להם אבא. לא על שמורות הטבע ולא  

הנראות  את  לשפר  כאן  רוצים  אנחנו  שזה  האחרים,  השטחים  כל  על  אלא  קק"ל,  יערות  על 

אנחנו מדברים על השטחים הפתוחים שהם מרכזים ציבוריים מסחריים, שהם ידועים,  שלהם,  

 ואנחנו מדברים על השטחים הפתוחים, מרכזים ציבוריים ביישובים. 

איך   שאומרת  התוכנית  את  לבנות  מקום  ובכל  האלו,  מהמדרגים  אחד  לכל  להגיע  היא  הכוונה 

 שומרים על זה לאורך זמן. אנחנו נראים טוב יותר. פעם אחת מנקים, ופעם שנייה

כאן, לא סתם כתוב תומר מהלר בראש השקף הזה. תומר הוא רכז איכות הסביבה החדש שלנו, 

הוא מבחינתי מנהל מחלקת איכות הסביבה, והוא בחור מאוד נמרץ, יש לו הרבה מאוד רעיונות, 

הפריע לו    וחלק מהם הוא קודם עושה ואחרי זה מספר. למשל, הנושא של תחנות הדלק, מאוד

וניסה  כאן,  לנו  שיש  העיקריות  הדלק  תחנות  עם  ונפגש  הלך  הוא  מלוכלכות,  הדלק  שתחנות 

ואני  איתי  דיבר  זה  ואחרי  יותר.  נקי  המקום  את  לבצע  כדי  להם  לעזור  יכול  מה  איתן,  לבדוק 

תקשיב, אנחנו יכולים גם דרך רישוי עסקים לעשות משהו בנושא הזה. עכשיו, זה    –אמרתי לו  

 טיפוח המרחב הציבורי, שנתתי את שלושת המישורים האלו, ... וכן הלאה. לגבי

יותר  היא  שאכיפה  חושבת  אני  יעד.  או  מטרה  של  כסוג  כאן  מופיעה  היא  האכיפה  האכיפה, 

ואפרופו להעביר לכם חומר מספיק אמצעי. יש לנו גם את הפקח הנוסף שאנחנו מדברים עליו,  

ודכנת, כי הטאבלטים לפקחים הגיעו. עכשיו רק צריך,  מהר, אז כבר המצגת הזאת היא לא מע

את  להם  לתת  צריך  רק  עכשיו  הטאבלטים,  את  לנו  נתן  יודן  השבוע  הגיעו,  הטאבלטים  כן, 

 התוכנה, לחבר אותם לאגף הנדסה ואנחנו נמצאים במקום אחר.

יכול  שאני  או  שאלות?  יש  קיימות.  של  הבסיסית  המטרה  קיימות,  של  המטרה  לגבי  כאן,  ה  עד 

 לדבר על סל השירותים? 

 

מי אחראי על הניקיון של כל הממ"דים שיש בתחנות לאורך כל    גב' סילביה גרין: 
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232 ? 

 

ביטחון    גב' בשמת גלין: אגף  היה  אחריות,  זה  על  שקיבל  מי  זיכרוני,    –למיטב 

  אילן.

 

 אוקיי. מישהו בודק?    גב' סילביה גרין: 

 

 דה שזוכרת, אוקיי? אני צודקת? אני היחי  גב' בשמת גלין:

 

מחלקת איכות סביבה,    –אגף איכות סביבה    –שם שאלה טכנית     מר דודי אלון:

 תסבירי רגע את ה...  

 

זרועות,   גב' בשמת גלין: לנו שתי  יש  ותברואה.  אוקיי. אנחנו אגף איכות סביבה 

 מחלקת איכות סביבה, ומחלקת תברואה.  

 

 טוב.    מר דודי אלון:

 

ורישוי ועסקים, כמשימה ככה על הדרך, כדי שאני אעשה גם את   גב' בשמת גלין:

 זה. בסדר? 

 

 בשמת?    מר נועם גל:

 

 כן?   גב' בשמת גלין:
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יש מספר לא מועט של פקחים של... של רשות שמורות הטבע. יש    מר נועם גל:

 איזשהו שיתוף פעולה איתם? בעיקר בדגש על נושא האכיפה? 

 

השונות,   כמובן  גב' בשמת גלין: הרשויות  של  פיקוח  גורמי  מספר  לנו  יש  שכן. 

רת"ג קק"ל, המשטרה הירוקה, הסיירת הירוקה קצת פחות רלוונטיים לצורך העניין הזה. רמי  

 גם בדברים מסוימים. יש להם כזה מן פורום קטן כזה של פקחים, והם עוזרים אחד לשני. 

 

 כיפה.  השאלה אם יש שיתוף פעולה בנושא הא   מר נועם גל:

 

לגמרי. במיוחד עם רת"ג, יערה, אם מישהו לא שמע את השם של    גב' בשמת גלין:

יערה... כן. וגם, סליחה, השלמה, יש לנו גם את היחידה הסביבתית, שחר ליסינובסקי, שגם הוא  

 גורם, שהוא גם עושה פיקוח, וגם הוא חלק ממערך האכיפה שלנו. 

 

ולי יש לך עוד סעיף, אני לא יודעת, אבל מה לגבי שאלה קטנה, א  גב' רונית בן רומנו: 

היישובים? מדובר במרחבים פתוחים, שטחים שאין להם אחראי, מה לגבי הפסולת ביישובים?  

כל הדברים   לא מכירה את  אני  גם בחלק מהקיבוצים,  אולי  בכל המושבים,  כל הטינופות שיש 

 כמו שצריך, ומה עם ההסדרה של המפח"קים, איפה זה עומד? 

 

 איסוף פסולת.     מר גדי ירקוני: 

 

רגע, שנייה, בואי נעשה אבחנה. בין הפסולת החקלאית, שזה לא   גב' בשמת גלין:

להגיע   אצליח  שאני  מקווה  מאוד  אני  הרחובות,  בניקוי  הרחובות.  ניקוי  לבין  הנושא,  כרגע 

א לנקות  שלי,  האגף  של  אחריות  לא  זו  יותר.  נקיים  יהיו  הרחובות  ואז  מתחמי  ת  למטאטא, 

המחזור,   מתחמי  את  ומסדרים  מנקים  המחזור,  למתחמים  נכנסים  אנחנו  ביישובים.  האשפה 
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 אנחנו לא מנקים את מתחמי האשפה. 

 

אני מדברת על דברים יותר רחבים אפילו מזה. אני מדברת על כל    גב' רונית בן רומנו: 

גם   של  העניין  כל  וגם  לנו,  שיש  אפילו  החקלאית  הפסולת  גם  של הפסולת,  הסדרה  וגם  ניקוי, 

 מפח"קים. אנחנו היינו בתהליך, אני מרגישה שאנחנו עובדים די הרבה זמן, בגלל זה אני שואלת.  

 

 אז זה נכנס תחת הנושא של פסולת חקלאית. זה לא בסעיף הזה.   גב' בשמת גלין:

 

 לא בסעיף הזה? אוקיי. ... אולי יותר מאוחר. תודה.   גב' רונית בן רומנו: 

 

בשמת, באחת הישיבות הקודמות, שאת הצגת פה תוכנית חלוקה   ניה אווקרט: מר חנ

מיליון ₪, שמשותפים למועצות האזוריות ביחד, הסברת לנו שהגשת לנו נימוקים מאוד   20-של ה

 מוצדקים לזה שהחלוקה לא צריכה להיות שווה בין המועצות. 

 

לממ  גב' בשמת גלין: עזרתי  רק  אני  ממשלה,  החלטת  זו  את כן,  לקיים  שלה 

 ההחלטה שלה.  

 

כביכול,    מר חנניה אווקרט:  תקבל,  לא  היא  מועדפת,  אשכול  אזורית  שמועצה  לא, 

 את חלקה היחסי.  

 

 נכון.   גב' בשמת גלין:

 

 אני חושב שהיו נימוקים מוצדקים מאוד.    מר חנניה אווקרט: 
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 כן.   גב' בשמת גלין:

 

מב  מר חנניה אווקרט:  אני  מידה  באותה  על אבל  גם  יחולו  נימוקים,  שאותם  קש 

החלוקה הפנימית בתוך היישובים. לא ייתכן שהחלוקה של פינוי פסולת ישנה, תהיה שווה בין  

מאוד   פסולת  עם  ותיקים,  מאוד  ותיקים,  יישובים  יש  הדבר.  אותו  הכול  כאילו  היישובים,  כל 

וצ גדולה,  גדולים, עם כמות דונמים וחממות מאוד  יישובים מאוד  ריך לעשות בזה סדר. ישנה. 

 אני לא אומר כמה, אבל צריך שיהיה צדק חברתי בעניין הזה. 

 

 אוקיי.   גב' בשמת גלין:

 

מיליון    מר חנניה אווקרט:  חצי  מחר  יקבל  הספר  שבית  וכאילו  שווה,  חלוקה  ולא 

 תוספת תקציב לטעוני טיפוח ויקימו מזה אולפן למוסיקה. 

 

מש  גב' בשמת גלין: אגיד  אני  מבקשת טוב,  ואני  חקלאית,  פסולת  לגבי  אחד   פט 

שלא נדון בזה יותר מזה. נושא הפסולת החקלאית היה אצלנו, טופל על ידינו, התחיל בנושא של 

אנחנו   משם,  ואנחנו  חקלאית,  פסולת  מצבורי  ופינוי  משם    –אכיפה  הסביבה,  לאיכות  האגף 

 בפסולת חקלאית.התחלנו לקדם את התוכנית לפינוי פסולת חקלאית, ובכלל לטיפול 

החקלאית,   הוועדה  הסביבה,  לאיכות  הוועדה  של  המשותפת  בישיבה  אותה,  שהצגתי  התוכנית 

התוכנית הזאת כבר בינתיים עברה פעמיים שינויים. כרגע, כל נושא הפסולת החקלאית בטיפול  

בחקלאות, נמצא בהשהיה. אנחנו נחכה שיהיה אותו רכז חקלאות, שדודי יכנס ויהיה סגן, ואז  

 נחליט מי מטפל ומי עושה מה.

וכמובן   זה,  ידי אגף איכות הסביבה, מונח על השולחן של מי שעושה את  על  כל החומר שהוכן 

יזכה לשיתוף הפעולה. גם לרבות הנושא, להיכנס ולטפל במצבורי פסולת שנמצאים ביישובים, 

מתוכנית העבודה    בנושא החלוקה השוויונית או הלא שוויונית, המהותית, אבל זה כרגע לא חלק
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יהיה חלק מתוכנית העבודה שלו, בסדר?   זה  נושא החקלאות,  יוחלט מי עושה את  שלי. כאשר 

אעשה   לא  אני  ואולי  אותו  אעשה  אני  אולי  כי  אותו,  להציג  יכולה  לא  אני  אבל  קיים,  החומר 

 אותו. 

 

 אנחנו נמשיך אבל בתוכנית.    מר גדי ירקוני: 

 

הת  גב' בשמת גלין: אבל  התוכנית בסדר?  תוצג.  והיא  ומשודרגת  קיימת,  וכנית 

 המשופרת, אחרי כל ההערות, תוצג ו... בסדר? 

 

נראה לי לא הגיוני שנושא כזה, שהוא כל כך חשוב, ורצים עליו    גב' רונית בן רומנו: 

 כל כך הרבה זמן, ילד על נושא שנמצא עכשיו בהשהיה. 

 

 ק את מה שבשמת אמרה. לא, רגע רגע רגע, תנו לי לדיי   מר גדי ירקוני: 

 

 אני מופתעת ממה שאני שומעת.   גב' רונית בן רומנו: 

 

שבשמת    מר גדי ירקוני:  למה  בהמשך  משהו  אגיד  אני  רגע.  רגע  רגע  לא,  לא, 

 אמרה. 

 

 לא, תדייק אותי, זה בסדר.   גב' בשמת גלין:

 

הי    מר גדי ירקוני:  בשלה.  לא  שעדיין  התוכנית  את  לקדם  ממשיכים  א  אנחנו 

 אמורה להיות לנו מתישהו, אני לא יודע מתי, כבר קבעו את התאריך עם הישיבה הגדולה? 
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 עדיין לא.   גב' בשמת גלין:

 

הוועדה    מר גדי ירקוני:  עם  ישיבה  לעשות  צריכים  אנחנו  לקבוע.  צריך  אז 

לגמור   מנת  על  גזם,  להם  שיש  שונים  חקלאים  ועם  הסביבה  לאיכות  הוועדה  עם  החקלאית, 

דבר,  ולר ולאף  מינוי  לאף  מחכה  לא  הזאת  התוכנית  התוכנית.  את  משלימים  אנחנו  איך  אות 

אנחנו ממשיכים בעשייה. אחרי שנגמור את התוכנית הזאת, ואני מקווה שאחרי הישיבה ההיא,  

נגיש אותה למשרד  עוד פעם הנה לאישור של המליאה, אנחנו  ונביא אותה  נצליח לגמור אותה 

 לאיכות הסביבה.  

מקווה שאחרי זה נקבל גם תקצוב אליה, אז היא לא מחכה. אני מאמין שעד שיהיה יישום  אני  

אמרה  שבשמת  התהליך  כל  כבר  חודשים,  כמה  ייקח  זה  אותה,  ליישם  צריכים  ממילא  שלה, 

יתבצע. אבל את התהליך הזה, אני הייתי בטוח שנקבעה ישיבה, מחר אני כבר מטפל בזה שלמה 

 היא לא נקבעה.  

 

 תודה.   ית בן רומנו: גב' רונ

 

שירותים    גב' בשמת גלין: סל  שזה  הבאה,  שנתית  הרב  למטרה  עוברת  אני  טוב, 

למעשה לב איכות הסביבה שלנו, אחרי שגמרנו לנקות אופטימאלי. נושא האשפה והמחזור, זה  

 את השטחים, בהנחה שנצליח לנקות אותם. 

כל פח מאוד מאוד מטריד אותנו. הדרך    , פינוי'פינוי כל פח'אני שמתי את זה בסוג של סיסמא,  

השבבים או התגים. לפני כעשרה חודשים, כנראה שחויבו הטובה לעשות את זה, זה מה שנקרא  

שלא   למשקל,  מתאימה  הייתה  לא  המשאית  כי  עבדה,  לא  המערכת  אבל  מהפחים,  גדול  חלק 

 , שלא שלא שלא שלא. מתאימה למרכבהייתה מתאימה לקורא שבבים, שלא הייתה 

אותם   לתייג  כדי  הפחים  כל  על  סבב  שוב  חמישי,  ביום  שעבר  בשבוע  התחלנו  עכשיו,  אנחנו 

ולמספר אותם, ולוודא שהמערכת הזאת עובדת. הסבב הזה יגמר בשבוע הבא. החלק הטוב של  
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הדבר הזה, שאחרי שזה יעבוד, התשלום לקבלן, יהיה לפי הקריאה של התגים. כלומר, אם היה  

הרימו, או לא הרימו את הפח, פשוט הוא לא יקבל את הכסף. והדרך הזו,  לנו איזשהו ספק אם  

 היא הדרך לגרום לכך שהפחים באמת... גם אם יש שם רק שקית אחת. 

עוד דבר טוב שיקרה מזה, זה משהו שאני כבר חולמת עליו הרבה זמן, זה מתחבר ליובל. לאותה  

האשפ כמה  לראות  נוכל  אנחנו  זה  ועל  משקל,  גם  יש  ואחד משאית  אחד  בכל  נאספה  ה 

מהיישובים. שזה יאמר, שאם אנחנו נוכל לדעת לאורך מספר שבועות, או איזושהי תקופת זמן, 

תקשיב, אצלך אוספים מאה   –כמה אשפה נאספת בכל אחד ואחד מהיישובים, ולהגיד ליישוב  

פחות אשפה, החיסכ ויאספו אצלך  מיני דברים,  כל  בחודש, אבל אם אתה תעשה  ון  טון אשפה 

 שיש בזה, אפשר יהיה לחלוק בו, וחלק מזה להחזיר ליישוב לצורך פרויקט סביבתי.

כמובן שלאותה נוסחה, צריך להכניס מראש את הגידול בתושבים, יש לי נוסחה נחמדה שעובדת 

לאיכות   הוועדה  בפני  כל  קודם  זה  את  נציג  אנחנו  וטוב,  אמין  יהיה  שהמשקל  ברגע  זה.  על 

וע גם לחיסכון והטמנה של זה למטרה ארוכת טווח פשר לעשות כאן מנהסביבה. אני חושבת שא

 לכולנו, וגם איזשהו מקור תקציבי לעשות דברים טובים.

מה שאנחנו עוד מכניסים בנושא הזה, זה את הקווים של המחזור, הקיימים, לשפר אותם. אנחנו  

לאיש  ונעביר אותם  פנויים,  פחים  ור תאגיד טמיר,  בימים אלה מסכמים את הבקשות לתוספת 

 נקבל עוד פחים כתומים, שזה יעזור.

יצאה הזמנה לפחים כחולים, שיחליפו את התפוזיות הישנות, ויהיו גם תוספת וגם שיפור שזה 

 יראה יותר טוב. 

ממדרכות   בחודש  פעם  איסוף  יהיה  פעמי.  חד  משהו  יהיה  לא  האלקטרוניקה,  של  המבצע 

לזה,   בנוסף  ידועה.  תוכנית  לפי  מהמרכזים היישובים  חוץ  אזוריים,  מרכזים  שני  עוד  יוקמו 

הישוביים, יישוב שעדיין אין לו מרכז, יכול לבקש ויקבל גם ביישוב שלו מרכז. יש גם שירות של 

ויפנו לו תמורת תשלום סימלי, כל הנושא הזה יקבל כבר   פינוי מהדלת, מישהו שרוצה שיבואו 

 .2021בזמן הקרוב שדרוג, ולתוך 

סולת בניין, באה למכולה, זה שירות בתשלום במסגרת אשכול הרשויות, תשלום עוד דבר אחד, פ
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   נמוך והוא מומלץ לכולם.

 

 אז זה דרככם? זה דרך ה...    מר יובל בר:

 

 זה דרך אשכול הרשויות.   גב' בשמת גלין:

 

 איך זה תפס בינתיים?     מר דודי אלון:

 

 מה?   גב' בשמת גלין:

 

 ? זה עובד?  זה תופס   מר דודי אלון:

 

בפנינו את מספר ההזמנות שהיו, זה תופס.   גב' בשמת גלין: כן. הציגו  זה תופס, 

השותפים שלנו, אני רוצה   לעדיין צריך לעשות את זה. זה תופס. עכשיו, אני לא ממש דיברתי ע

של   גדולה  הכי  שהבעיה  הבנו  אנחנו  יפעת.  שזו  כאן,  יושבת  אחת  שותפה  שותפים,  שני  להזכיר 

ה  איכות ועדת  של  בעזרתה  עצמנו,  את  לדבר  יודעים  לא  שאנחנו  זה  ובתוכנית הסביבה,   ...

העבודה של יפעת, אתם תראו שאנחנו מככבים שם, יש הרבה מאוד פעולות שאנחנו עושים. גם  

ויותר   יותר  עכשיו בקצב  לזה  נכנסים  אבל אנחנו  הפעילות,  את  לנו  האטה  קצת  הקורונה  כאן, 

דברים שקורים. מי לא ראה את הסרט עם שני הכוכבים שלי? תודה...   גדול, ותראו יותר ויותר

אז נושא איכות הסביבה והדוברות, זה דבר שמקבל הרבה מאוד מקום. ועוד שותף מאוד מאוד  

 חשוב שלי זה המוקד, המוקד גם הציג את עצמו, אוקיי. 

 

 המוקד לא יציג בתוכנית?      מר אמיר פלג:
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 המוקד,   גב' בשמת גלין:

 

 אילן יציג.    מר גדי ירקוני: 

 

 המוקד לא, הביטחון יציג.     מר ניר ים:

 

המוקד זה שותף מאוד מאוד חשוב שלי. חלק גדול מהפניות של   גב' בשמת גלין:

הסביבה.   איכות  של  הפניות  זה  למוקד,  מהפניות  גדול  וחלק  למוקד,  מגיעות  הסביבה  איכות 

בנו נוהל עבודה בינינו, נוהל מענה פניות. יש להם יותר  אחרי שנה שעבדנו כמו שעבדנו, אנחנו כת

ויותר תשובות מוכנות על דברים מסוימים, כי הם יודעים מה אנחנו יכולים לעשות, כולל קביעת 

ולמה  וכל פעם שאנחנו לא עומדים במשימה, אנחנו מקבלים תזכורת  זמנים לעמוד במשימות, 

 פשר לעבור לבא. פספסתי משהו? לא עשינו את זה? אלו שני שותפים חשובים. א

 

 יש עוד מישהו היום?     מר דודי אלון:

 

 עוד אחד.    מר ניר ים:

 

 תלוי מי.    מר דודי אלון:

 

 זה יכול להיות או אבי, או יפעת, תחליטו.     מר גדי ירקוני: 

 

בחור    גב' בשמת גלין: לנו  יש  שם  גם  תברואה.  זו מחלקת  שלנו  הבאה  המחלקה 

נון עובד במועצה כבר קרוב לשנתיים, ובמשך התקופה הראשונה הוא עבד ביחד עם חדש, ינון. י

עמרם. הוא גם השתלם, הוא עבר קורס ... מים, הוא עבר קורס הדברה, הוא כרגע נמצא בקורס  
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והוא, בשיתוף עם   יוכל לעשות את כל הדברים.  לו את כל הכלים כדי שהוא  תברואנים, שיהיו 

יך אנחנו עושים את הדברים קצת אחרת, כאשר הוא מדבר על צמצום  תומר, מנסים לחשוב על א 

 פסולת חקלאית, כי הוא רואה בפסולת החקלאית מקור למפגע. 

הרעיון הוא שאנחנו נראה איך אנחנו מצמצמים את הפסולת החקלאית במקור, הנה זה מתחבר, 

כאן ו עושים את זה.  מי שאל על הפסולת החקלאית? ניר וחנניה, אנחנו מנסים לראות איך אנחנ

בשנת   הלך  כך  כל  לא  החקלאית,  בוועדה  להיות  צריך  הוא  שלנו,  הגדול  אנחנו 2020השותף   ,

 זה ילך, עוד איזשהו ניסיון, זה להפוך את הזבל למשאב.  2021-בטוחים שב

אנחנו יודעים שלמשל משטחי עץ, אפשר לעשות מזה דברים אחרים. אנחנו מנסים למצוא להם  

 שלנו. פתרונות ברמה 

הבא  והדבר  אצלי,  נמצאות  המחלקות  ששתי  הסיבה  וזו  וסביבה,  תברואה  בין  הדוק  קשר  יש 

שאנחנו עושים זה הנושא של מניעת מזיקים. לא קוראים לזה היום הדברה, קוראים לזה מניעת 

אותן,   עושים  היו  שפעם  הדברות  ירוקה.  הדברה  היא  הדברה  שכל  לי  מסביר  וינון  מזיקים, 

קות, הן הדברות שמסורות. הדבר הכי חשוב בהדברה זה מניעה, והמניעה הכי שנחשבו לא ירו

אין   ורק בסוף, אם  לניקיון,  לניטור,  הזה,  לכיוון  ויותר  יותר  ואנחנו הולכים  ניקיון,  זה  חשובה 

 ברירה, עושים הדברה.  

 אנחנו היום מגיעים לכל בקשה, לכל שאלה, לכל הדברים, גם הנושאים גם המזיקים שהם אינם 

בסל המועצה ואינם מטופלים על ידי המועצה, וגם המקומות שאינם מטופלים על ידי המועצה, 

בתים פרטיים. מדביר המועצה, המדביר הרשותי, למשל, על פי חוק ההדברה, אסור לנו להדביר  

שוות  פעמים,  הרבה  הן,  שלו  והעצות  ומייעץ,  בא  הוא  עושה,  כן  שהוא  מה  שם.  מדביר  איננו 

תרחיק דבר, תוסיף משהו, תעשה   –אל תדביר    –ף. במיוחד כשחלק מהעצות הן  הרבה מאוד כס

כאן לפנינו,   יצורים שהיו  זה  רואים כמזיקים,  גדול ממה שאנחנו  כי חלק  פעילויות,  איזה שהן 

ויהיו גם אחרינו, וצריך לראות איך אנחנו חיים לידם, ולא נותנים להם להפריע לנו בחיים. מה 

 שאנחנו נרצה,  
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 מה קורה עם הלישמניה?      ת:דובר

 

אוקיי, מה שאנחנו נרצה, זה כרגע אנחנו מטפלים ברשימה מאוד   גב' בשמת גלין:

מוגבלת של מזיקים, ואנחנו רוצים להכניס לרשימה שלנו עוד מזיקים, אחד מהם זה זבוב החול. 

לנו בנושא מניעת, ז ה לא מניעה,  אנחנו טיפלנו בזבוב החול, תחת הקול הקורא הייחודי שהיה 

 אבל זה צמצום מפגעי הלישמניה.

של   ניטור  גם  היה  פעולות.  מאוד  הרבה  הכול,  למרות  עשינו,  הקיץ  שבכל  להגיד  חייבת  אני 

מצאנו  בלישמניה.  נגוע  מכרסם  או  חול  זבוב  נמצא  לא  החול,  זבוב  של  ניטור  וגם  מכרסמים 

מניה. גם אין לנו מקרים של  קדחת הנילוס המערבי, או קדחת מערב הנילוס, אבל לא מצאנו ליש

 מחלות חדשות בשלוש השנים האחרונות, אין לנו,  

 

 אין מה?    מר דודי אלון:

 

 אין אירועי לישמניה, מחלת לישמניה,   גב' בשמת גלין:

 

 יש.    מר דודי אלון:

 

למשרד    גב' בשמת גלין: מדווחים  לישמניה  אירועי  אין  ככה.  אגיד  אני  לא. 

 הבריאות. 

 

 אבל זה לא יכול להיות.     אלון: מר דודי

 

בחודשיים האחרונים הייתי שמונה פעמים אצל רופא עור בבאר     דובר:

 שבע על הלישמניה, תאמיני לי שיש. 
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, אין לנו אירועי לישמניה, אני 19,18,17. אבל  2020בסדר, אז זה    גב' בשמת גלין:

דווח, יש חובת דיווח. אני אדבר עם . לישמניה זו אחת המחלות שהרופא מחויב ל2020אקבל את  

 ד"ר לריסה, היא הרופאה המחוזית והיא יודעת.  

אנחנו רוצים להכניס גם את זבוב החול למזיקים שלהם אנחנו ניתן מענה, וגם את נמלת האש, 

נמצאים  הם  כמה  לפי  נראה  אנחנו  אחרים,  מזיקים  שיהיו  להיות  יכול  זה.  את  בודקים  אנחנו 

לנו יהיה קודם כל בנושא של היצע, ייעוץ, מניעה, ואם צריך לעשות איזשהו  כאן. שוב, הטיפול ש

כאן  עד  נותנים.  אנחנו  זה  את  גם  המועצה,  של  בנכסים  כללי,  מועצתי  הדברה  ממשק  של  סוג 

 הנושא של תברואה. שאלות? 

 

 מה עם הדברה של מכרסמים, עכברים?   מר חנניה אווקרט: 

 

המכרסמ  גב' בשמת גלין: את  כל  אנחנו  קודם  הציבורי.  במרחב  רק  מדבירים  ים 

במרחב   רק  הדברה,  עושים  אנחנו  אותם,  למנוע  הצלחנו  לא  ואם  אותם,  למנוע  מנסים  אנחנו 

 הציבורי. זהו.  

 

 תנשמות? עם   מר חנניה אווקרט: 

 

 לא.   גב' בשמת גלין:

 

 זה לא...   מר חנניה אווקרט: 

 

מע  גב' בשמת גלין: נורא  זה  התנשמות  של  קינים  הנושא  שמנו  אנחנו  כי  ניין, 

שהיו  שהתנשמות  שמסתבר  משום  דו"ח.  זה  על  וקיבלנו  במועצה,  מקומות  במספר  לתנשמות 
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לכדו   הן  שייקחו,  רוצים  שאנחנו  המכרסמים  את  לקחת  במקום  הלאה,  וכן  נצרים  בני  באזור 

ואמר   והגנים  הטבע  רשות  פקח  והגיע  מוגנים.  האלה?   –מכרסמים  התיבות  את  כאן  שם  מי 

זה. א את  עשיתי  הסביבה  להגנת  המשרד  של  בכסף  אפילו  שמתי,  אני  אומרת?  זאת  מה  מרתי, 

לי   דווקא   –הוא אומר  והן  פולטות, התנשמות,  כי הם בודקים לפי מה שהם  תעיפי אותן מיד, 

 תפסו את המכרסמים המוגנים.

זה עובד או יש,  זה, במקומות אחרים  יש את  נכון, באורים  יודעת שיש,  לא עובד,   באורים אני 

 אבל אנחנו קיבלנו הנחיה לסלק אותן. 

 

 ולהדביר כימית זה יותר טוב?   מר חנניה אווקרט: 

 

הדברה,    גב' בשמת גלין: פעולות  שאינן  מניעה,  פעולות  לעשות  זה  טוב  שזה הכי 

עושים  אז  ברירה,  אין  אם  ואז,  ניקיון.  פעם  ועוד  ניקיון  ניקיון  ניקיון  ניקיון.  על  לשמור  אומר 

 ה. רק ממש ממש אם אין ברירה.  הדבר

 

 ההדברה הזאת ... )מחוץ למיקרופון(   מר חנניה אווקרט: 

 

 אנחנו צריכים לבחור בין הרעות, את הרעה הפחות רעה.   גב' בשמת גלין:

 

עובדים      מר אמיר פלג: אנחנו  הדגישה,  שבשמת  כמו  מילים.  כמה  אפשר  אם 

 איכות הסביבה.  באמת, אני חושב, בשיתוף פעולה יפה עם ועדת

השנה, אני גם אשמח במסגרת הצגת הוועדות למליאה, שאני אוכל לקבל הזדמנות להציג יותר  

גם   שירד  התקציב,  תקופת  אחרי  גם  זה  את  אפשר  המליאה.  בפני  הוועדה  פעילות  את  לעומק 

א'   תיארנו,  אנחנו  מכות    –הלחץ.  עוד  היו  בתחום.  משמעותי  שיפור  שראו  חושב  אני  השנה 

ם, אבל התחום השתפר, גם השריפות ירדו, למרות שהיו כמה שריפות לאחרונה. הוועדה  זבובי
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ותומר,  בשמת  עם  ביחד  אינטנסיבית  מאוד  בצורה  עבדה  ובאמת  יומה,  סדר  על  זה  את  שמה 

 שבהחלט הוא רכש רציני ביותר, וינון.

על התקציב    זה היה הדבר שהתמקדנו בו בשנה שעברה. אנחנו דיברנו השנה, הייתה לנו ישיבה

עם בשמת, אז אני אעלה רק את הדברים שהעלינו שם, חלק מהם עלו פה בקטנה. כמו ששאלו 

זאת  במועצה,  החקלאית  הפסולת  נושא  ניהול  של  איכותי  מערך  הקמת  טיפול,  של  הנושא  פה, 

אומרת, מערך קיצוץ גזם, גיזום פסולת חקלאית וכמובן טיפול בשאר זרמי הפסולת, כמו ניילון  

 .2021-זה בהחלט אחד הדברים שאנחנו רואים כיעד ל  וכו',

באמת יתחיל לפעול מערך קיצוץ   2021כמו שזה נראה, זה בדרך הנכונה. זאת אומרת, אם בשנת  

והוועדה   וכו',  ובשמת  גדי  זה  על  שעובדים  יודע  ואני  נוספות,  מערכות  לו  ויתווספו  הגזם, 

הכול מעודכנים, זה ייתן לנו, יכול לתת לנו מעודכנת על זה, אפשר לעדכן קצת יותר, אבל גם סך  

פוש רציני מאוד בתחום הזה, של מכרסמים, של זבובים, של שריפות, וכו'. זאת אומרת, ברגע 

 שהמערך יתחיל לפעול, זה יהיה מערך רציני מאוד ששמנו אותו דגש בוועדה. 

ע שיקום המערך  דיברנו על חיזוק מערך הפיקוח, הניטור והאכיפה, כשההבנה היא בעצם שברג

הזה של פינוי גזם, פסולת ותהיה לחקלאים אפשרות לנקות, אז באותו זמן גם תהיה לגיטימציה 

רבה וגדולה לאכיפה הרבה יותר גדולה. זה צריך לבוא ביחד. זאת אומרת, החקלאי גם יצטרך 

יש   אבל  בשנה,  שקלים  אלפי  כמה  עוד  לו  יעלה  זה  אם  גם  גזם,  פינוי  מערך  שכשיש  לו  להבין, 

עכשיו פתרון, ועם הפתרון הזה תבוא אכיפה, והוועדה בהחלט עומדת על זה בתוקף. דיברנו על 

 עוד דבר שלא עלה פה, וזה נושא החינוך הסביבתי, שהיה יעד שלנו. נכנסה,  

 

 יש לך...   גב' בשמת גלין:

 

אוקיי.     מר אמיר פלג: אראה,  רק  אני  רגע.  אז  וואו,  השלישי?  בשקף  עדיין  את 

וקיימות,  דב סביבה  איכות  בנושא  פרק  כתיבת  זה  משמעותי,  דבר  עוד  אגיד,  אני  נוסף  אחד  ר 

 בתוכנית האב של המועצה, שזה דבר שאנחנו רואים סופר משמעי, בשביל השנים העתידיות.
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אוקיי, טוב. אז עכשיו נשלים. עד עכשיו אלו היו הדברים שיותר   גב' בשמת גלין:

ינו לבין  תומר  בין  כולנו, מחולקים  עושים  שאנחנו  מה  כללי,  באופן  ותברואה.  סביבה  איכות  ן, 

של   ונושא  קיימות,  של  הנושא  ששוב,  הבאים,  הנושאים  זה  נמצא,  אצלי  יותר  זה  האגף,  בתוך 

 הגברת המודעות לקיימות, הפרויקט של מודעות סביבתית. 

ח של  הנושא  על  דיברה  להגיד,  התחיל  שאמיר  כמו  הסביבה,  איכות  ועדת  סביבתי.  שוב,  ינוך 

לצורך זה, אנחנו לקחנו את הפרויקטורית, שהיא עשתה סקר של כל הנושאים שקשורים לחינוך 

 סביבתי, ובעצם מתוכו הרחיבה את זה למודעות סביבתית.

עם  לצאת  אלא  נייר,  עוד  עם  לצאת  לא  שלה,  העבודה  את  עשתה  כשהיא  חשוב,  היה  לי 

. העבודה שלה הסתיימה, היא עדיין לא נדונה פרויקטים, לצאת עם דברים שאפשר לעשות אותם

רשימת   שם  יש  תוצרים,  מאוד  הרבה  יש  שלה  לעבודה  במועצה,  או  הסביבה  איכות  בוועדת 

פרויקטים לחמש השני הקרובות. צריך יהיה להחליט אם מקבלים את העבודה, את כולה, את 

מהא ואחד  אחד  כל  פרויקטים,  אותם  שמתוך  והמטרה  תעדוף,  לעשות  במועצה, חלקה,  גפים 

יראה מה מתאים לו, ומה הוא לוקח. כלומר, זה לא יהיה משהו שאני יכולה להגיד עכשיו, זה לא 

שאגפים   פרויקטים  שם  יהיו  אבל  לזה.  אפשרות  אין  הסביבה,  איכות  אגף  ידי  על  יעשה  הכול 

 שונים ייקחו, וכמובן אנחנו נשתף איתם פעולה במסגרת הזום.

אצלנו, באגף איכות הסביבה, זה את הדברים שקשורים לנו. יש   מה שאנחנו כן התחלנו לקדם

שהם פנימיים שלנו, שאותם קידמנו, ויש דברים שהם קשורים להסברה ולהפצת המידע,  דברים  

שקורה   דבר  זה  אז  שלה.  העבודה  בתוכנית  משתלב  גם  וזה  עושים,  אנחנו  יפעת  עם  יחד  שזה 

 וימשיך לקרות. 

שותפו על  ומדבר  שקורה  דבר  הגינות עוד  פרויקט  שנקרא  מה  את  יש  אחרים,  גופים  עם  ת 

בצורה של שלוש  בפרויקטים,  עובד  חוסן  חוסן. מרכז  הזה שייך למרכז  הקהילתיות. הפרויקט 

שנים, ואחרי זה זה אמור לחיות מעצמו, בשיתוף עם אגף השירותים החברתיים, ומרכז חוסן,  

ילתיות. אנחנו רואים בזה תשתית, כדי סוכם שאנחנו, כאגף, לוקחים על עצמנו את הגינות הקה
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לעשות שיתוף פעולה עם היישובים והתושבים, ולייצר עוד ועוד מעגלי ידע ומעגלי שיתוף פעולה, 

 כי הגינה הקהילתית היא בעצם הקיימות, ומשם אנחנו בעצם נעשה דברים נוספים. 

 

 בשמת, נשמח בוועדה עוד לשמוע על זה.     מר אמיר פלג:

 

זה מופיע בחומר שנשלח, אבל לפעמים מרוב חומרים לא  בסדר.    גלין:גב' בשמת 

 .2021-רואים. אבל זה נמצא שם, זה ל

והנושא האחרון שנמצא כאן, כי כמו שאמרתי, חוץ מאיכות סביבה ותברואה, יש לי תיק קטן 

שנקרא רישוי עסקים. גם כאן, אחד החלומות שלי עומד להתגשם, אני כל הזמן אמרתי שנושא  

להעמיד ר אפשרות  אין  למועצה  אבל  עושה,  שהוא  מה  שזה  מישהו  לקבל  צריך  עסקים,  ישוי 

 מישהו שזה מה שהוא עושה. 

תיקון   הרשויות,    34יש  על  אחריות  ועוד   עוד  מטיל  שהוא  ממנו,  שחלק  עסקים,  רישוי  לחוק 

אפשרות  שאין  הפנים  במשרד  הבינו  אחריות.  עליהן  מטיל  גם  אבל  סמכויות,  עליהן    מאציל 

לרשויות, בטח רשויות שהן מועצות אזוריות, שזה כמו שאצלנו רק משימה נוספת, אין אפשרות 

 להעמיד לזה את המשאבים הנדרשים, ולכן יש אישור לקובייה תקציבית בנושא הזה.

לנו את המפרט  עוד מעט, אחרי שיאשרו  נקבל  קיבלנו, חלק אנחנו  כבר  חלק מהקובייה אנחנו 

והחלק הגדול ש ל הקובייה, זה אפשרות להעסיק מישהו שלוש שנים, שזה מה שהוא הרשותי, 

יעשה. שהוא יעסוק רק ברישוי עסקים, יקדם את העסקים, וזה מתחבר לדברים שעופר עושה,  

לדברים שמעברים עושים, וייתן מענה לאותם עסקים קטנים שנדרשים לרישיון עסק. אז זה גם 

 , יקלוט מישהו... שאלות?2021ואר כן יקרה, אני מקווה, בדצמבר, ואם לא, בינ

 

אחד היעדים של הוועדה הוא חינוך סביבתי באשכול. לשמחתנו     מר אמיר פלג:

משרה, והמטרה המוצהרת של הוועדה, ועוד נשוחח על זה   25%-נכנסה השנה, לראשונה, רכזת ב

ל  100%-להמשך השנה, היא הגדלת המשרה. השאיפה היא ל או   50-כמובן, אבל אם כהתחלה 
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, זה גם בהחלט יעד מרכזי שלנו. תודה. מי שמוביל את זה, ובאמת אני חייב לציין את שמו, זה 75

את  גם  אציין  ואני  בוועדה,  עבודה  עושה  והוא  בנפשו,  הדבר  שבאמת  ניצן,  משדה  אוליאל  עמי 

שאר נציגי הציבור. מר מארק מרקוס, ואת אלה פלד ועדי חמאווי, שהם חבר'ה נהדרים שנותנים 

 אני חושב שנושא חשוב כמו חינוך, צריך להיות בפורום מלא יותר. ת זמנם בוועדה. א

 
 להשאיר אותו לשעה כזאת...     דוברת:

 

 טוב, קיבלתם, קיבלתם. קיבלנו, לא קיבלתם.    מר גדי ירקוני: 

 

לילה     מר ניר ים: רבה,  שני. תודה  ליום  לדחות את ההופעה שלו  ישמח  אבי 

 טוב וסעו בזהירות. 

 

  __________________ 
 גדי ירקוני 

 המועצה יו"ר  

 __________________ 
 ניר ים 

 המועצה מנכ"ל  
 
  


