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המליאה הזאת מוקדשת לנושא   .2021זו,  מליאה מספר  לשנת  אנחנו ב.  חברים  ערב טוב  מר ניר ים:

בערב.  בתשע  גם  לגמור  אפשר  עכשיו  מתחילים  אנחנו  זמן,  לנו  יש  ביכורים.  לנושא  רק  "ביכורים", 

בר שינתן על ידי הצוות שיושב פה על אנחנו נחלק את הדיון לשלושה חלקים, החלק הראשון זה הס

העובדות, הבמה ברמת  שלפחות  לזה,  מכוונים  ואנחנו  הבהרה,  לשאלות  זמן  ניתן  אנחנו  כך  אחר   ,

וברמת המה ואיך, אנחנו מיושרי קו, יושבים על אותה תשתית, ומפה בשלב השלישי, יכול להתפתח  

מרגיש שהוא צריך, השיחה תהיה פתוחה.  שיח, דיון. יינתן, לכל מי שרוצה, יינתן להגיד את מה שהוא

דיון פתוח. בבקשה,   אז בואו נשמור על הכלל הזה, כמו שאמרתי הסבר, אחר כך שאלות, ואחר כך 

 גדי. 

 

 . כפר הנוער ביכורים 1

 

לכולם,      מר גדי ירקוני:  טוב  המיוחדת    –א'  ערב  לישיבה  שבאו  לכולם  מודה  אני 

וגם לאנשים ה נדבר הזאת, גם לחברי המליאה  לנו,  וגם  לי,  גם  נושא ביכורים.  אחרים שחשוב להם 

 אולי ברבים, מאוד מאוד יקר נושא ביכורים. 

תהליך קבלת ההחלטות כמו שאני לקחתי אותן,  –אני, דבר ראשון, כמו שניר אמר, אני אדגיש ואומר 

ההחל קבלת  מדרך  בחלק  שטעיתי  להיות  שיכול  בהתחלה,  לציין  רוצה  כבר  אני  לקחתי.  טות,  ולמה 

ואני מקבל את ההערות, כאלה, או אקבל הערות, תלוי איזה הן, אבל אני בהחלט רוצה להציג לכם  

שכמו   להגיד  רוצה  ואני  ההחלטות,  קבלת  של  השיקול  את  לקחתי  למה  ככה,  התקבלו  הן  למה 

שאמרתי בהתחלה, יכול להיות מאוד שבחלק מהדרך שגיתי, הייתי צריך לעשות אותה אחרת, אבל 

עיניו, גם אני רוצ יוכל לשפוט כראות  ה להסביר למה עשיתי אותה ככה, ואחרי זה באמת, כל אחד 

הניואנס   גם  ביכורים,  של  מעבר  סגירת,  של  לא  נכונה,  החלטה  לקחנו  לגבי אם  וגם  הביקורת,  לגבי 

 הזה הוא מאוד חשוב, לא סגירה אלא מעבר, ומהקטע הזה, איך המשכנו מאז, ולמה המשכנו. 

רוצה  אני אנסה לקצר אני  כל אחד מתחומו, אבל  גם את הפרטים,  ולהשאיר לאנשים המקצועיים   ,

להגיד קודם, שמהיום שנכנסתי להיות ראש מועצה, נושא ביכורים היה. נושא ביכורים היה, הוא היה  
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בחיתולים, בהתחלה מאוד. הוא לא היה כל כך, לא הבנתי כל כך את הקשר שלו, עדיין, לא היו קשרי  

לבין המועצה, לבין בית הספר. ולאחר שעשיתי שם סיור בהתחלה, ולמדתי את הסוגיה, שילוב בינו  

חן, שהיא בעצם יזמה את הפרויקט הזה, יושב פה   –וראיתי את האנשים ששם, ואת המשפחה דקל  

שגיא, תרים את היד, לא בטוח שכולם מכירים אותך, הוא אחד מהבנים של המשפחה, מי שהוביל  

, ביחד. אבל הם הביאו את זה עוד בתקופה של חיים ילין, ולי נשאר התהליך של את זה אז, זה האבא

בית   עם  אשכול,  עם  זה  את  ומשתפים  זה,  את  מחבקים  אנחנו  איך  להחליט,  לא  או  האם,  להחליט 

גבוהה בנושא המוסיקה והאומנויות,  הספר, עם כל החשיבה הנכונה ששם הלכה למקצועיות מאוד 

 שהצטרף קצת יותר מאוחר.

התהליך היה לא טריוויאלי, לא פשוט. היה גם במליאות של אז, בהתחלה, ציינו את הנושא הזה, לא  

בדיונים העמוקים, אבל כן דיווחנו על התהליך הזה. זה היה לפני כשש שנים אני חושב, משהו כזה.  

ה בהתחלה, אני גם אציג את זה, לא אתן את המספרים בכלל, אבל היה תהליך שבעצם הוא גם הי

אנגליה תרמה שם הרבה מאוד כסף לבניה של הסידור של המתקן עצמו, של הלינה,    GNF-בהקמה, ש

לפי דעתי, רבים. אני לא   וכזה שהיה חסר שם, במיליוני שקלים,  ועוד ציוד כזה  נכון?  של ממ"דים, 

 וגם חלק מזה הלך לשוטף. יודע בדיוק כמה עכשיו. 

ור שהמועצה משתתפת כסכום סמלי, כמאתיים אלף ₪  שנתיים, זה היה בר  –לאחר כמה שנים, שנה  

הלכו  גם  להגיע,  הפסיקו  שהתרומות  אחרי  שם,  לנו  שיש  התגלה  קצרה  תקופה  ולאחר  כזה,  משהו 

שהמועצה   שנתי,  וגירעון  גדול,  מאוד  שם  תקציבי  חוב  לנו  שיש  התברר  לשוטף,  ופחות  לבניה  יותר 

כארבע שנים מהיום, על תוכניות של מה עושים,   סגרה אותו, כמובן. ובתהליך הזה, גם התחלנו לדבר,

שהמליאה לא נותנת לי מנדט ואיך אנחנו סוגרים את הפערים האלה, כשהיה ברור במסר מהמליאה,  

 אלף ₪ בשנה להשקיע במקום הזה.  200-חופשי, כמה כסף להוציא שם, אלא כ

יותר היו  בעובדות,  אותי  תקנו  דעתי,  לפי  שבהתחלה,  לציין  גם  רוצה  מאשר    אני  מהמועצה,  ילדים 

חצי   בעצם  היו  נכון?  דרך    –היום.  איתן,  את  שגייסנו  זה  עם  התחיל  מהתהליך  חלק  בהתחלה.  חצי 

יכול להיות מנותק מבית הספר, וחיברנו את זה לזמירה, לא בקלות, אני חייב  זמירה, שהבנו שזה לא  

הפנ את  עוד  לקחת  תסכים  שזמירה  פשוט  לא  בשכנוע  זה  על  עבדתי  הכתפיים  להגיד,  על  גם  ימייה, 
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 שלה. 

והיא אחרי זה הביאה את איתן בתור איש מקצוע, שליווה את בית הספר   לשמחתי, היא הסכימה, 

בדו"חות  בנושאים הכלכליים,  יותר,  או  פחות  אני  נכון איתן?  ש...  לפי מה  נולד,  הזה מהיום שהוא 

 ובנושא הכלכלי, להראות לנו בדיוק מה קורה בביכורים. 

לפעמים   די קבוע שהיה נפגש, הוא היה של איתן, זמירה, כבי, לפעמים זה היה אבא עוד,  היה צוות

את זה  הפנםאחרי  של  והמנהלת  הפנימייה,  ,  על  לדבר  ניסינו  שבו  כמובן,  ואני  זמן,  באותו  ימייה 

 ולראות איך אפשר לסגור את הפערים התקציביים שהיו שם.

יתן, שיש שם ניהול לא מספיק טוב, ויצאנו למכרז  דבר אחד ראינו בהתחלה, על ידי הדו"חות של א

לה   היה  אמנם  הזאת,  שהמנהלת  קלטנו  שנה  לאחר  אחת,  לשנה  מנהלת  הגיעה  בהתחלה  למנהלת. 

ניסיון בפנימיות, אבל לא מספיק טוב לפנימייה. נכון? היה לה ניסיון. ולאחר שנה, החלטנו להחליף 

 טליה.  אותה, שזה עוד שנה לא פשוטה, ולשמחתנו, הגיעה

טליה הגיעה לפני כשלוש שנים, טליה היה לה גם כן, ניסיון מאוד מאוד גדול בפנימיות. טליה זאת,  

 תרימי את היד מי שלא מכיר. 

 

 אפשר אולי להציג את כל ה...?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

הקיצוני    מר גדי ירקוני:  אדם  הבן  זה  המקצוע,  איש  הוא  איתן  נתחיל,  בואו  זהו,  כן 

יושב שם, הוא איש המקצוע, איש הכלכלה שלנו בנושא של בית הספר ו"ביכורים", אמצנו אותו גם  ש

 ל"ביכורים".

טליה, היא מנהלת הפנימייה, שגיא הוא, אמרתי, מהמשפחה הנהדרת שיזמו את הפרויקט, כבי, כל  

  השאר מכירים, נכון? אפשר להמשיך.

 

 ימינך? גדי, מי מימינך? הגברת מ  מר תמיר בוקובזה: 

 

זמירה, סליחה. הוא היחיד שלא מכיר, זמירה מנהלת בית הספר נופי     מר גדי ירקוני: 



 אזורית אשכול מועצה 
 5.4.2021, שני מיום, מליאה שלא מן המנייןישיבת 

 

 7 
 

 הבשור. 

א'   האלה,  בישיבות  ההם,  בתהליכים  שאני    –ובעצם,  התהליכים  וכל  אפשר  איפה  לבדוק  התחלנו 

הפעול שיתוף  את  ממש,  לטובה,  לציין  חייב  אני  ובאמת  גדול,  מאוד  בשיתוף  עשינו  לכם,  ה  אומר 

עם   וגם  בני,  לחינוך התיישבותי, הקודם,  גם עם מנהל המינהל  לנו עם משרד החינוך,  הנפלא שהיה 

הקיימת, וגם עם המפקחים. כולם מאוד אהבו את המקום, כולם בכל הפגישות שהיו לנו שם, ראינו  

 שאנחנו, שבאנו עם הבעיות, לא היינו לבד.  

גיד במה הם ברורים היום, שפנימייה, או כפר כמו  ואחד הדברים הברורים שהיו לנו אז, אני תיכף א

מ פחות  לו,  אנחנו    100/110-שקוראים  אמרנו,  הזמן  שכל  מספר  איזה  היה  וזה  כלכלי.  לא  ילדים, 

 שואפים להגיע אליו. גם האמנו, בכל השלבים, שאפשר להגיע אליו. 

שהובילה את זה    לאחר כשנה שעשינו, באמת, עשו שם עבודת צמצומים אדירה, ובהתייעלות, טליה

יחד עם איתן ועם זמירה, הגענו למסקנה שמבחינת הצמצום והורדת תקציבים, וכוח אדם, אי אפשר  

 לעשות, להוריד עוד ובכל זאת נשאר לנו גירעון מאוד גדול, בגלל מספר הילדים. 

נהל,  הלכנו לישיבה מאוד מאוד גורלית, לפני כשנתיים, במינהל, לחינוך התיישבותי. כשאני אומר מי

 כל פעם, זה המינהל לחינוך התיישבותי בתל אביב. כמו שאמרתי לכם, הייתה שם אהבה, ואכפתיות,  

 

 לא הייתה.     דוברת:

 

יש, יש, יש, סליחה. יש אהבה, מעריכים את מה שנעשה פה, את מה     מר גדי ירקוני: 

טו דברים  רק  יש  המקצוע,  אנשים  כל  באמת,  שכולם,  מה  את  פה,  עושה  על  שעמיקם  להגיד  בים 

לשלוש  לנו  יתנו  שהם  הבטחה  לקבל  שלנו,  וגדול  קשה,  מאוד  בלחץ  איתם  יחד  והצלחנו  הפנימייה, 

שנים, שידענו שבשלוש השנים האלה, כולנו ידענו, אנחנו נכנסנו לשלוש שנים של מבחן, לראות האם 

ם שבהם המועצה  אנחנו נצליח להחזיק את הפנימייה הזאת לאחר מכן, ולפחות שיהיו לנו שלוש שני

 לא תיכנס לגירעון. 

הזה,   של    60הדבר  גודל  סדר  זה  פלוס    600שעות   ₪ להגיד    –אלף  חייב  אני  איתן?  נכון  מינוס, 

שהופתענו מקבלת ההבטחה הזאת, הופתענו לטובה שהתחייבות כזאת ניתנת לנו, וזה רק מראה כמה  
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 המקום הזה נראה להם חשוב. 

שעברה שנה  הראשונה  השנה  את  גם עברנו  החינוך  משרד  התקציבי,  ביעד  לעמוד  הצלחנו  אנחנו   ,

לנו את ה ביעדים שאנחנו שמנו לעצמנו,    60-העביר  שעות, אנחנו לא הצלחנו כל כך לעמוד, לצערנו, 

 בצמיחה של מספר הילדים. אבל מכל הבחינות האחרות, הצלחנו לעמוד. 

מב עומדים  אנחנו  איפה  עצמנו,  את  בודקים  פעם  כל  שאנחנו  המאוד  השנה,  בתקציב  העמידה  חינת 

אנחנו  איפה  השקל,  על  מדויק,  מאוד  מאוד  תחשיב  מאזן,  שנה  כחצי  כל  עושה  ואיתן  לחוץ,  מאוד 

 עומדים עם הפנימייה. 

שעות. אחרי    60-ראינו כבר שיש בעיה שמשרד החינוך נוצר השנה, שהוא לא מסוגל להעביר לנו את ה

התחיל לקחת בחזרה, היועץ המשפטי של המשרד,  שהוא הבטיח שהוא יעביר חלק, חצי, והוא כבר  

 שעות, והוא לא מאשר אותו.   60-עצר את המעבר של ה

 

 שעות?   60מה זה   מר אריק דניאל: 

 

 אלף ₪, עזוב, זה כסף.  600שעות זה  60   מר גדי ירקוני: 

 

 מה זה?   מר אריק דניאל: 

 

 זה שקל, שקל,    גב' מזל ערוסי:

 

כסף, לשלם למורים המקצועיים. בגלל שאנחנו עובדים, יש לנו  שקל,     מר גדי ירקוני: 

החינוך   מינהל  גם  יקרים.  מאוד  המורים  אומנויות,  וגם  גבוהה,  מאוד  מאוד  ברמה  מוסיקה  גם 

כסף,   לתת  יודעים  לא  הם  ונתנו,  תלמידים,  מאוד  מעט  לנו  שיש  אף  על  זה,  את  הבין  ההתיישבותי 

 רגמות לכסף. הם יודעים לתת שעות, השעות מתו ?אוקיי
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 ₪ לשעה?   10000שעה,   מר אריק דניאל: 

 

כן, כן, כן. זה שעה שנתית. חשוב, בגלל זה אמרתי את הכסף, ולא את     מר גדי ירקוני: 

 השעות, זה, 

 

 לא, לא הבנתי את החשבון.   מר אריק דניאל: 

 

שאנחנו    מר גדי ירקוני:  הילדים  מספר  על  הסתכלנו  גם  פעם  כל  אנחנו  אוקיי. 

התקציבים,  מ את  שהכינו  האחרונה,  בפגישה  ברור  לנו  היה  התקציבי.  הנושא  ועל  לגייס,  צליחים 

 שמשרד החינוך עצר, ולא יוכל לתת לנו גם בשנה הבאה את הכסף שהוא הבטיח.

אני ביקשתי לראות, עוד פעם, כמו כל פעם, עשו תחשיבים, איתן עשה תחשיב, שבו ראינו שכל עוד  

אז תורם,  החינוך  לא    משרד  אנחנו  אבל  לגמור.  אפשר  הזאת  השנה  את  האלה,  השנים  שלוש  את 

רואים כיוון של גיוס ילדים נוספים. החלטנו לעשות פגישה גורלית, כולם ידעו, אני לא באתי עם דעה  

מי   כל  לא  פה,  רואים  שאתם  שמפה  הצוות,  אנשי  כל  של  אנשים,  שמונה  של  פגישה  הפגישה,  לפני 

 קיבלנו לפני זה את חוות דעתה של המנהלת.  שאמרתי לכם, עם המינהל, ש

לכולנו,   ובעצם  לי,  הציג  שהוא  ברגע  ברור  והיה  הבעייתיות,  את  הציג  הדו"חות,  את  הציג  איתן 

 שלצערנו הפנימייה לא מתקדמת בתהליך שהיא תוכל לעמוד ברגלי עצמיה. 

-אבל לי בטוח, שמה  גם נתון נוסף שהצטרף באותה ישיבה, לי הוא היה חדש, לא לכולם, אולי לכולם

ילדים, הוא השתנה. בשביל שפנימייה תהיה    175ילדים שחשבו עד עכשיו, היום הנתון הוא כבר    100

 ילדים.  175מאוזנת צריכים 

המספר הזה נראה לנו כדמיוני היום, וברור שהמספר הזה, כדי להגיע אליו, צריכים לאחד מה ש...  

פעילויות אח פה  לעשות, לאחד  ניסינו  הפנימייה  אולי  הוא להעביר את  נכון,  היותר  רות, אבל הדבר 

תעבור   והפנימייה  שלוש,  נעשה  אחד  ועוד  ואחד  גדול,  ילדים  מספר  שם,  קיימת  שכבר  לפנימייה 

 למקום אחר.
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 לאן?     דוברת:

 

לא, לא, לאן רגע, לאן רגע. הפנימייה הזאת מאוד חשובה לנו. לכל מי     מר גדי ירקוני: 

תמימות דעים בין כל הנוכחים, כולל אילנה מנהלת המחוז, כולל המפקח, כולל    שישב בחדר, הייתה

ולהחז עמדו שתי  כולנו, שאין שום אפשרות להמשיך  בפניי  ללא...  יק את הפנימייה הזאת באשכול, 

א' ברורה.  הייתה  כל הזמן, טובת    -התלבטויות בקבלת ההחלטה, שהיא  עיניי  לנגד  הפנימייה  טובת 

ההורים, טובת הילדים וטובת הצוות. היה חשוב לנו מאוד איך אנחנו לא בקבלת    הפנימייה זה טובת

הזאת,   בפגישה  כבר  אחר.  למקום  אותה  להעביר  מצליחים  אלא  הפנימייה,  את  מפרקים  ההחלטה, 

 דיברנו על מעבר, ולא על סגירה. 

ע יגיע  זה  ואיך  לתלמידים,  יגיע  זה  איך  להורים,  יגיע  זה  איך  חששנו  הזה,  של התהליך  הצוות  ם 

הפנימייה, בייחוד שבאותו שבוע, או שבוע לאחר מכן, היה גיוס של קבוצה נוספת לשנה הבאה, שלא 

יכולנו להביא אותם למבחנים, בלי להגיד להם מה קורה עם הפנימייה, מפני שאז היינו פועלים לא  

 בשקיפות.

ע רק  היא  וההחלטה  ההחלטה,  את  קיבלתי  שאני  משותפת,  בהתייעצות  להודיע  ואז,  החלטתי  ליי, 

לילדים ולהורים קודם, ולשמור את ההחלטה בסוד, עד אז. היה לי ברור, היה לנו ברור, גם הדעות  

גם בגלל העתיד של הילדים,   והילדים יקבלו מאוד קשה,  שקיבלתי מהצוות, שזו החלטה שההורים 

ילה הזאת, ולי אישית,  וגם בגלל העתיד של הפנימייה, להעביר אותם מאשכול. היה לי גם ברור שהקה

 מאוד חשובה הפנימייה הזאת. 

התייעצנו ואמרנו לצוות, תלכו לחשוב איך אתם חושבים שהכי טוב להודיע להורים ולילדים, ואנחנו 

בינתיים שמרנו את זה בסוד, אבל אתם יודעים שזה היה ברור לי שסוד שיודעים אותו עשרה אנשים,  

 הוא מוגבל מאוד בזמן.  

בבוקר.    11:00-לי הפנימייה קיבלו את ההחלטה הנכונה, יום למחרת, לספר לילדים בלשמחתי, מנה

אני כששמעתי על זה, זה היה ביום חמישי, דרך אגב, פיניתי את הלו"ז שלי ואמרתי שהודעה כזאת 

אני רוצה לספר לילדים, אני רואה אחריות ציבורית, לא להפיל את זה על אף אחד, אלא שאני אישית  

 זה לילדים. אספר את 
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, תוך כדי זה, מנהלי הפנימייה הכינו מכתב להורים. כשהתחלנו את הישיבה, ותיכף  11:00-כשבאנו ב

אני אגיע לישיבה, באותו רגע שהתחילה הישיבה, יצאו הווטסאפים לכל ההורים בפנימייה. אין דבר 

ת, ולא שעה לאחר  שעו  24כזה שהורה לא קיבל, לפי מה שאני יודע, את ההודעה הזאת בווטסאפ. לא  

 מכן. 

בכי,  הרבה  לכם,  להגיד  חייב  אני  קשה.  מאוד  התחילה  הילדים,  עם  קשה  מאוד  ישיבה  הייתה  ואז 

ראית ילדים שבורים, שכל העתיד שלהם, הם חושבים, לא הסכמנו איתם על זה, אבל חרב עליהם,  

מורים וגם הצוות  ובעצם בשיחה של שעה וחצי, יחד עם הצוות שעשה שם עבודה נפלאה, גם צוות ה

של הפנימייה, דיברנו עם הילדים, הסברנו להם שלא סוגרים את הפנימייה, אלא מעבירים אותה. זה 

 לא ייקח, זה לא יהיה במהלך השנה, זה יהיה בסוף השנה.

שאמרו   ילדים  של  ניצנים  ראינו  כבר  השיחה,  סוף  עוברים.   –לקראת  אנחנו  כלום,  קרה  לא  בסדר, 

 ם לעכל את זה, דבר מאוד מאוד קשה. אתם יודעים, מתחילי

 

 עוברים דירה.     מר אבי יאנוס: 

 

בו     מר גדי ירקוני:  הזה,  ובתהליך  הזה,  היפה  הביטוי  את  מצא  עמיקם  זה  כן, 

בו   גם  אשכול,  של  לא  וגם  אשכול  של  גם  ההורים,  כל  עם  זום  לי  היה  בערב  יום,  באותו  התעסקתי 

תי כמה חשובה צורת קבלת ההודעה להורים, מפני שגם  הזום לא היה פשוט להורים, אבל אני ראי

אתם הראשונים לא האחרונים.   –שם בא הכעס, איך הם כאילו האחרונים, הם לא, רק אמרנו להם  

ומפה, באותו יום, התחלנו לעבוד על הדבר החשוב ביותר, חיזוק הילדים, וחיפוש בית חדש לפנימייה.  

ולם פה, אבל לא מתנער ממנו, והוא לא קשור להשנה. ויש  שזו הייתה משימה שאני מוביל, יחד עם כ

י"א, יש  -לנו ילדים, תיכף אני אחזור גם למליאה, יש ילדים שצריכים למצוא להם פתרון בגלל שהם ב

י"ב, ויש כאלה שבאים חדשים, וצריכים, יש ילדים  -ילדים שצריכים למצוא להם פתרון, בגלל שהם ב

מירה, גם  אבי, גם טליה, גם כולם הצטרפו ונכנסו מתחת לאלונקה  שצריכים פתרונות פרטניים. גם ז

 הזאת, על מנת למצוא לכל אחד, ועוד לא סיימנו. 

יחד להיות באותו זום, בגלל ערכנו, הפנימייה נסעה עם זמירה, הייתה שיחת זום עם מנהלת המינהל,  
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איך שאנחנו   על  גדולה  פעם הערכה מאוד  עוד  קיבלנו  גם  ומצד  איזו טעות, שבו  בפנימייה,  מטפלים 

 שני, על שיתוף הפעולה להעברת הפנימייה למקום אחר.

היום אנחנו עומדים במצב שיש לנו הצעה אחת מאוד טובה שבודקים אותה, אנחנו מאוד ביחד, דרך  

אגב, החלטה שקיבלנו היא שבצוות הבדיקה, ולכל השיחות, יצטרפו נציגי ההורים ונציגי הילדים, אם 

הפנימי את  מנהלי  להטעות  פה  שמנסים  לרגע  יחשבו  ולא  מלאה,  שקיפות  שתהיה  כך.  יחליטו  יה 

 הדבר...

אני מפה אשאיר אחרי זה, יש לנו תהליכים, ואנחנו עכשיו עובדים על זה להעביר... יש ילדים, ואני 

ל עכשיו  שמגיעים  בכלל,  אשכול  של  גם  ילדים  יש  רגע,  אחזור  ואני  אנחנו  -רוצה,  זה.  ולא  י"ב 

ם לעשות את הכול, שכל ילד מאשכול שהיה בפנימייה, אם הוא יחליט להישאר פה, נעשה מתחייבי

רוצה  לא  אני  להשיג,  יכולים  שאנחנו  ממה  שיותר,  לכמה  האפשרויות  את  לו  לתת  המקסימום  את 

ב אבל  האנשים,  את  פה  ב  10-לסבך  ולא  בגרות,  עכשיו  5-נקודות  בודקים  אנחנו  מחויבים,  אנחנו   .

אנ של אלטרנטיבות,  ילדים  של  ההורים  עם  רק  זום  גם  השבוע  לנו  יש  לפני.  לפרסם  רוצים  לא  חנו 

 המועצה, 

 

 לא זום.    גב' תמרה כהן: 

 

לשמוע     מר גדי ירקוני:  גם  מנת  על  זום,  רצינו  לא  פגישה.  סליחה,  פגישה,  פגישה, 

לפנות אלינו.  אותם, וגם לראות מה הם רוצים, וגם לדבר איתם. וגם ההורים מבחוץ, כל אחד מוזמן  

 אני רוצה להגיד שהדילמה הגדולה שעמדה, זה באמת אתם, המליאה.  

אני מכל השנים שהמליאה הייתה שותפה בידיעה מה קורה בביכורים, אני חושב שהוותיקים יכולים  

מ יותר  להוציא  מנדט  לי  שאין  מהמליאה,  מאליו,  לי  ברור  היה  במליאה,  דיווחתי  שתמיד  -להגיד 

בש  300/200  ₪ ואמרתי  אלף  איך    –נה,  לבין  להורים,  הודעתי  איך  בין  המינון  שפה,  להיות  יכול 

 התכוונתי להודיע למליאה, יכול להיות שהוא לא היה נכון, ויכול להיות שפה שגיתי. אני חושב,  

 

 יש לך הנהלה, יש לך מליאה,    גב' מזל ערוסי:



 אזורית אשכול מועצה 
 5.4.2021, שני מיום, מליאה שלא מן המנייןישיבת 

 

 13 
 

 

 אבל רגע, אבל אותו...     מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו מרגישים,     גב' מזל ערוסי:

 

להיות   מר חנניה אווקרט:  יכול  זה  מה  סיפורים?  לקבל  בשביל  פה  יושבים  זה...  מה 

 שטעית? 

 

 יכול להיות שטעיתי.     מר גדי ירקוני: 

 

את    מר חנניה אווקרט:  לבטל  צריך  טעית,  ואם  בגדול,  טעית  להיות?  יכול  זה  מה 

 ההחלטה, ולעשות דיון מסודר. 

 

אני    מר גדי ירקוני:  להסביר.  בשביל  אנחנו  ההחלטה,  את  לבטל  בשביל  לא  אנחנו 

 חשבתי, 

 

 תקבלו בסוף החלטות ישיבה.    גב' תמרה כהן: 

 

אני    מר גדי ירקוני:  הבאה.  במליאה  למליאה  לדווח  הוא  הנכון  שהדבר  חשבתי  אני 

 ות, נכון?  אגיד לכם עוד פעם, יש פה חברי מליאה, דווקא אתה, אני חושב, היית במליאות הקודמ

 

 בכל הישיבות הייתי.    מר חנניה אווקרט: 

 

לפני    מר גדי ירקוני:  במליאות  שהיה  מי  אוקיי.  לא?  הקיימות.  הבחירות  לפני  לא, 

הבחירות הקיימות, מודע לזה, יודע את זה, יודע איזה מנדט אני קיבלתי, שחס וחלילה לא להוציא  
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 יותר ממאתיים אלף ₪ בשנה על הפנימייה הזאת.  

אני חושב שזה גם מידתי, שנוצר לנו בור של מיליון וחצי שקל בשנה שם, למספר כזה של ילדים של  

 האזור, שאנחנו צריכים לחלק את הכסף נכון לילדי האזור שלנו, הוא לא חלוקה נכונה. 

 

 נשמח לשמוע על המיליון וחצי הזה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אתה תיכף תשמע.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא מופיע פה בדו"חות.    מיר בוקובזה: מר ת

 

 אתה תיכף תשמע, אני מבקש, בלי הערות ביניים, אנחנו לא בכנסת.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה סוג של כנסת.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כנסת קטנה קוראים למליאה.    גב' דנה אדמון: 

 

 כנסת קטנה? בסדר.     מר גדי ירקוני: 

 

 ים למליאה, כן.  ככה קורא   גב' דנה אדמון: 

 

 אוקיי.    מר גדי ירקוני: 

 

 אולי כדאי להתחיל להתייחס אליה כך.     גב' דנה אדמון: 

 

לא כדאי שנתייחס כמו בכנסת. ואני חושב שזה הכיוון. אני רוצה, זה     מר גדי ירקוני: 
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ת  מה שהיה לי להגיד. אני בטוח, אם אנחנו מדברים על עצם ההחלטה, שההחלטה היא נכונה. קבל 

 ההחלטה, כמו שאמרתי, אנחנו יכולים להתווכח עליה, איך ההודעה. תודה. איתן? 

 

אנשים,     מר ניר ים: הרבה  פה  יש  לנו.  תזכורת  כל  קודם  איתן,  לפני  שנייה,  רגע 

הנושא טעון, אפשר יהיה לדבר, אבל בצורה מסודרת. כדי שגם נוכל להבין ולשמוע. לפני שאני מעביר  

יה מהכללים שקבענו לפני רגע, תמיר יגיד כמה מילים קצרות, אנחנו לא פותחים לאיתן, אני חורג שני

 בדיון, נמשיך עם איתן, נשמע את כל ההסבר ונתקדם. 

 

המליאה    מר תמיר בוקובזה:  חברי  המועצה,  ראש  סגן  ראש המועצה,  אדוני  טוב  ערב  אז 

 וכל האורחים שהגיעו.  

ההחלטה בעניין  הרוחות  סערו  האחרונים  נבעה   בימים  והסערה  ביכורים,  הנוער  כפר  את  לסגור 

האחד   גורמים.  שני  של  והשנייה    –משילוב  הנוער,  כפר  את  לסגור  המהותית  בה   –ההחלטה  הדרך 

 התקבלה ההחלטה, והדרך בה נודע לציבור ולחברי המליאה על ההחלטה. 

או לא, תיכף ידון    נתחיל בעניין השני דווקא, מאחר והעניין הראשון, האם ההחלטה לסגור היא נכונה

 בהרחבה על ידי הגורמים המקצועיים, ונקבל הסבר על הפרטים הטכניים. 

ההחלטה.   על  גילינו  בה  הדרך  היא  מיוחד,  דיון  לבקש  ואותי  המליאה  חברי  את  שהביאה  הסערה 

למה החלטתם לסגור את כפר הנוער? ככה    –תושבים שפנו לחברי המליאה ושאלו  גילינו את זה דרך  

 על זה פעם ראשונה, וככה חברים נוספים במליאה. אני שמעתי

לנו    15-ב ולהגיד  לנו  לספר  ויכולת  כולנו,  בה  שהיינו  מליאה,  התקיימה  הולך    –לחודש  הנוער  'כפר 

לחודש, קיבלת ישיבה עם מנהלת הכפר, והודעת לה שאתה הולך לסגור, יומיים לאחר    17-להיסגר'. ב

יכול להניח שכבר ב זה ידעת א  15-מכן. אני  יומיים, אז  ת ההחלטה הזאת, ואם היא התקבלה תוך 

 מדאיג לא פחות. 

ציבורי,   דיון  כל  ללא  הנחתת החלטות מלמעלה,  הניהול של  בדרך  והתושבים, מאסו  חברי המליאה 

תסמכו עליי שאני יודע. הציבור וחברי המליאה, לא סומך יותר על   –ללא כל נתונים, ועם אמירה של  

בצו ההחלטות  קבלת  והתושבים,  אופן  המליאה  חברי  כולנו,  שקיפות.  דורשים  אנחנו  הזאת.  רה 
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דורשים שקיפות מלאה, ואין דבר כזה יש לי עוד סיבה אבל אני לא אגיד לכם אותה, זה לא מקובל.  

 הדברים נאמרו פה במליאה, במליאות קודמות. 

אש המועצה, ולא  הסמכות לקבל החלטות בענייני מוסדות המועצה, היא של חברי המליאה, יחד עם ר

של ראש המועצה לבדו. גם הדרך להתקשר לחברי המליאה ולבקש מהם שיחזרו בהם מקיום הדיון 

לו רוב מיוחד, זהו מהלך שהוא לא ראוי. ואם ראש המועצה   הזה, הדיון המיוחד הזה, שהיה דרוש 

ם, ובכך להפוך  חושש מקיום דיון בעניין כל כך בוער, ומבקש לדחות את הדיון בשלושה שבועות נוספי

 את ההחלטה לעובדה מוגמרת, הרי זה אומר דרשני. 

הגיעו אליי בימים האחרונים, עשרות פניות מתושבים, מהורים, מתלמידים ועובדי מועצה, שביקשו 

עסק   אינו  המועצה  ניהול  המועצה.  מהתנהלות  עדינה,  בלשון  משתמש  ואני  רוחם,  מורת  את  להביע 

 פרטי, לא ניתן להחליט,  

 

 תמיר, אתה נכנס לדיון, וזו לא הכוונה.     ר ים:מר ני

 

 לא,   גב' דנה אדמון: 

 

 אין בעיה, אני יוזם הדיון, ואני מבקש להגיד את הדברים.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 יש לנו דיון.    מר ניר ים:

 

או    מר תמיר בוקובזה:  לאדם,  להעניק  להחליט  ניתן  לא  פרטי,  עסק  אינו  המועצה  ניהול 

ו אחר פריבילגיות על חשבון שאר הציבור, לקחת זכויות שמגיעות לאדם כזה או אחר, ולא  גוף כזה א

 ניתן לקבל החלטות במחשכים.

מנכ"ל   שגם  במשרד,  אצלך  שלנו  הראשונה  השיחה  תפקידי,  מילוי  בתחילת  בשיחה  אצלך  הייתי 

אפשר לקבל כל    המועצה והסגן היו בה, והבהרתי דבר אחד פשוט, אני לא אתן יד למינהל לא תקין.

החלטה, גם אם אני לא מסכים איתה, זה בסדר גמור. לא אתן יד, ולא אאפשר החלטה שעוברת על  
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החוק ומינהל לא תקין, ויש פה החלטות האלה. קרה את זה עם אתר דיה, שדיברנו על זה במליאה, 

 למחוק את... 

 

להגיד כמה   תמיר, אתה נכנס לדיון, לא זה מה שאמרת לי כשביקשת   מר ניר ים:

 מילים, 

 

 אני לא מקיים דיון, אוקיי...   מר תמיר בוקובזה: 

 

 חשבתי שאתה מתכוון לזה, ואתה פועל אחרת.     מר ניר ים:

 

ועוד עניינים רבים   מר תמיר בוקובזה:  כך קרה עם חוק היטל הכבישים שגם הוא נדחה, 

ל תקין. בימים האחרונים פניתי ... שקיפות בהחלטות, ואין מינהוחשובים שמתרחשים במועצה. יש  

וביקשו ממך לשוחח  פנו אליך אנשים שדיברו איתי  גם  וביקשתי לשוחח איתך.  אליך מספר פעמים 

 איתי, לקבוע פגישה. סירבת. הדיון הזה, לא פחות משהו בעניין סגירת כפר הנוער, הוא בעניין,  

 

 דיון... תגיד לי אחד שאמר, חוץ ממך, שביקש לקיים    מר גדי ירקוני: 

 

 לא,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אל תתווכח איתו.      דוברת:

 

 תמיר, אתה מבקש לעמוד במילה, רגע גדי,     מר ניר ים:

 

 מישהו שפנה אליך,    מר תמיר בוקובזה: 
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ביקשת     מר ניר ים: ובה  בווטסאפ,  לי  שנתת  במילה  לעמוד  מתבקש  אתה  תמיר, 

 להגיד כמה מילים, ואתה לא פועל ככה. 

 

 אוקיי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אתה הטעית אותי.     מר ניר ים:

 

שפנה   מר תמיר בוקובזה:  מי  משנה.  לא  זה  זה,  את  עושה  הייתי  מקרה  בכל  אני  לא, 

 אליך... 

 

 היית עושה את זה, וזה בסדר, כי יש מקום לדיון,     מר ניר ים:

 

 זה לא דיון, אני לא מנהל דיון.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 יש מקום לשיח, ויכולת להגיד את כל הדברים בזמן הראוי והנכון.     ר ים:מר ני

 

 זה הזמן הראוי.    מר תמיר בוקובזה: 

 

יחד עם זכות הדיבור של כל אחד פה באולם. הכוונה פה הייתה עכשיו     מר ניר ים:

 לפרוש את בסיס העובדות, 

 

 מצוין.   מר תמיר בוקובזה: 

 

הסי   מר ניר ים: את  מקדים, להבהיר  אתה  זה.  את  לפתוח  כך  ואחר  טואציה, 

 ואתה לא פועל נכון.  
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 בסדר.   מר תמיר בוקובזה: 

 

ואתה פוגע בדיון, ואתה פוגע בזכות של האנשים שיושבים פה לשמוע    מר ניר ים:

 ולהבין מה היה, למה היה וכמה היה. 

 

 מצוין, מצוין.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אחר כך,    מר ניר ים:

 

 לא,   מיר בוקובזה: מר ת

 

 כל אחד ישפוט,     מר ניר ים:

 

 הדיון,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כמיטב תפיסתו ומצפונו.     מר ניר ים:

 

את   מר תמיר בוקובזה:  ליזום  ביקשתי  אני  ההחלטה,  קבלת  אופן  הוא  לדיון  היום  סדר 

כחב אני  אם  כי  הדברים!  את  ישמעו  וכולם  הדברים!  את  אגיד  ואני  הזה,  ביקשתי הדיון  מליאה  ר 

 ליזום את הדיון, אני אגיד מה שיש לי וזה בסדר גמור. גם אם זה לא נעים.  

 

 צודק.     דוברת:

 

 ובדיוק הגענו למשפט הזה.   מר תמיר בוקובזה: 
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 מי פנה אליי שלא הסכמתי לדבר...?    מר גדי ירקוני: 

 

א  מר תמיר בוקובזה:  אדבר  שאני  לדבר,  וביקשה  מישהי  אליך  תדבר פנתה  שאתה  יתך, 

 איתי, 

 

 לא, איתך אני לא, מי ביקשה ממני לדבר?     מר גדי ירקוני: 

 

 איתי,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אמרת ש... מה אמרת?     מר גדי ירקוני: 

 

 אמרתי שפנו אליך אנשים, מישהי, לא משנה,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, לא, תקריא מה אמרת.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני אגיד את זה עוד פעם, פנו אליך, אני אקריא לך מפה, זה רשום.   בזה: מר תמיר בוקו

 

 תקריא, תקריא,     מר גדי ירקוני: 

 

אני   מר תמיר בוקובזה:  ממני,  ברור  מסר  והעבירו  לסייע,  שרצו  טובים  אנשים  אליך  פנו 

 מעוניין להיפגש ולשוחח. אני, לא מישהו אחר.  

 

 לפני כן אמרת שאנשים ביקשו לדבר איתי.  לא זה מה שאמרת,   מר גדי ירקוני: 
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לא. אני אחזור בי ואסביר שוב את מה שאמרתי, כי זה מה שאמרתי,    מר תמיר בוקובזה: 

זה גם רשום. אני לא מדבר בשם אף אחד אחר, ולא אמרתי שלא הסכמת להיפגש עם מישהו אחר, 

 אם זה העניין.  

 

 זה מה שאמרת.     מר גדי ירקוני: 

 

אוקיי? רק שזה יהיה ברור, אוקיי? שאיתי לא רצית לשוחח, וסירבת    קובזה: מר תמיר בו

 להיפגש. 

 

 נכון, גם היום.     מר גדי ירקוני: 

 

בסדר גמור. הדיון הזה, לא פחות משהו בעניין סגירת כפר הנוער, הוא    מר תמיר בוקובזה: 

המוע של  החלטה  כל  המועצה.  וניהול  במועצה  ההחלטות  קבלת  אופן  תהיה בעניין  מהיום,  צה 

משוקפת לציבור בצורה הכי ברורה, הכי נקייה, הכי שקופה. החלטות המליאה, כרגע אנחנו בשידור 

 חי וצופים בנו התושבים, ומי שרוצה יצפה ויראה את ההתנהלות פה לאורך כל הדרך.

של  המהות  לעניין  ברירה.  לנו  הייתה  שלא  נראה  אבל  הזה,  למצב  עד  הגיע  שזה  מאוד  מצר  אני 

ההחלטה, לאחר שהחלו להישמע קולות רמים מאוד בציבור, מכל המגזרים, תושבים של קיבוצים,  

של מושבים, של יישובים קהילתיים, המתנגדים להחלטה, פרסמת לראשונה פוסט בפייסבוק לעניין 

אינו עניין חדש במועצה,    –ההחלטה. רשמת שמה, שהעניין נדון במליאה בהרחבה, או במילים שלך  

 לא אחת במליאה המועצה. ונדון

אחרים,   תושבים  ובעזרת  הלכתי  שהיו,  הפרטים  כל  את  יודע  לא  ואני  במליאה,  חדש  שאני  מכיוון 

עד שנת   כל התמלולים,  ואת  כל הפרוטוקולים של המליאה,  עלה  2014קראנו את  ביכורים  עניין   .5 

, שלושה תב"רים, 2014ועד היום. פעם אחת בהקמה, בשנת    2014פעמים במהלך כל המליאות בשנת  

 ועוד אחד כחלק מדיוני התקציב. 

ב היה  זה  במליאה,  עלה  שזה  האחרונה  אומר    ,29.6.2020-הפעם  ים  ניר  המועצה  המצב   –כשמנכל 
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השתפר מעט מכיוון הנרשמים, השתפר במידה מסוימת בכיוון ההתנהלות, והשתפר עוד יותר מכיוון  

ולים ממה שהוא תמך בנו עד היום, משם השיפור. זה  משרד החינוך, שתומך בנו בסכומי כסף יותר גד

 העדכון האחרון שהמליאה קיבלה לגבי כפר הנוער.  

 

 תקרא!   לא נכון! היה עוד משהו בהמשך!   מר גדי ירקוני: 

 

 אני אקריא גם את זה, בשמחה .  מר תמיר בוקובזה: 

 

 תקריא, למה אתה מקריא רק חצי מהדברים?     מר גדי ירקוני: 

 

 כל הדברים של ניר ים הקראתי כרגע.   בוקובזה:  מר תמיר

 

אמת    מר גדי ירקוני:  חצי  ניר.  של  הדברים  על  הגיב  גם  המועצה  ראש  לא!  לא,  לא, 

 יותר גרועה משקר.  

 

מצוין, דרך אגב, זה פורסם לכולם, זה מתוך התמלולים. אני אקריא    מר תמיר בוקובזה: 

 לך את כל התמלול, אין לי שום בעיה, 

 

   תמיר, אני מעוניין שנמשיך בדיון בצורה מסודרת.   ניר ים:מר 

 

 אני מבין,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה לא לעניין, כמוך יושבים פה עוד,    מר ניר ים:

 

 ניר, זה לא יעזור,    מר תמיר בוקובזה: 
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 אנשים, שלכל אחד מהם יש מה להגיד,  60סדר גודל של    מר ניר ים:

 

 סדר, ב  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אף אחד לא תפס את המיקרופון,    מר ניר ים:

 

 מצוין,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 בצורה כמו שאתה עושה.     מר ניר ים:

 

 אני יוזם הדיון, אני מבקש להגיד את הדברים.    מר תמיר בוקובזה: 

 

מילים.     מר ניר ים: כמה  להגיד  ביקשת  ביקשת,  בפירוש  לי,  אמרת  ראוי,  לא  זה 

 עושה עכשיו זה כמה מילים, אני מצטער, יש בינינו אי הבנה מאוד מאוד גדולה.   אם מה שאתה

 

 אוקיי, יש לנו הרבה אי הבנות.   מר תמיר בוקובזה: 

 

סדר   מר חנניה אווקרט:  ואת  הזאת,  הישיבה  את  לנהל  שצריך  מי  טוען,  שאתה  מה  לפי 

 יבה.  היום שלה, זה מי שיזם את הישיבה. מי שיזם, לא אתה מנהל את היש

 

 חתימות, חבר'ה.  19אין לנו    מר גדי ירקוני: 

 

 מה אין?   מר תמיר בוקובזה: 
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 חתימות,  19אין לנו    מר גדי ירקוני: 

 

  חתימות.  19חתימות, אין  15היו   מר תמיר בוקובזה: 

 

 חתימות.   15לפי הטלפונים שלך היו    מר גדי ירקוני: 

 

 סדר היום הוא ברור,     מר ניר ים:

 

 תגיד, מה המטרה? מה המטרה, לדון? או להתווכח?    כבי שקולניק:  גב'

 

 סדר היום הוא ביכורים,     מר ניר ים:

 

 הוא קבע את הישיבה, לא, לא הכוונה,   מר חנניה אווקרט: 

 

 סדר הדיון קבוע,     מר ניר ים:

 

 ניר, תן לי לסיים, ... חבל.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 ע, אני מבקש, סגור את העניין,  סדר הדיון קבו   מר ניר ים:

 

 מצוין,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 למה זה לא ראוי וזה לא נכון.    מר ניר ים:

 

 בסדר גמור.   מר תמיר בוקובזה: 
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 וזה לא מתאים.     מר ניר ים:

 

אלינו אתמול, בשעה    מר תמיר בוקובזה:  בחומר שנשלח  , שזו הפעם  18:30אוקיי. אפילו 

בערב, לא היה כל מסמך מהחודשים  18:30מר לגבי המליאה שמתקיימת היום, הראשונה שקיבלנו חו

כל מסמך משנת   לי מ2021האחרונים. לא מצאתי  זכור  וגם לא  כה  2020-,  כיצד מתקבלת החלטה   ,

 קשה, ללא כל דיון לפני קבלתה, או לפחות ללא פרוטוקולים וללא מסמכים?  

והסביר, נאם  עכשיו  המועצה  ראש  שאדוני  אחרי   הנאום  ולא  ההחלטה,  לפני  לבוא  צריך  היה 

אדוני  לכם,  קורא  אני  נאמרו,  ושעוד  עכשיו,  אמרתי  שאני  הקשים  הדברים  כל  עם  ויחד  ההחלטה. 

ראש המועצה, וסגן ראש המועצה, בואו ניקח את המשבר הזה, אני לא יודע אם ההחלטה הפיכה או  

 צמיחה, של שיתוף, של עשייה.לא, בואו ניקח את המשבר הזה, ונמנף אותו למקום טוב של 

שיהיה   ורוצים  ביחד,  דברים  המון  ולעשות  לקדם  שרוצים  מצוינים  אנשים  ובמליאה,  בציבור,  יש 

לכולנו טוב יותר. אז עם כל המשבר העמוק הזה, ועם כל הדברים הלא נעימים שקורים, בואו נתקדם  

 ונעשה דברים טובים ביחד. תודה רבה.  

 

 ה.  איתן? בבקש   מר ניר ים:

 

שמי איתן, אני מכפר ורדים. אני מלווה את בית הספר נופי  ערב טוב.    : היימן איתןמר 

בערך.   הקמתה,  אחרי  שלוש  שנתיים  אבל  הקמתה,  מיום  לא  הפנימייה,  ואת  עשור  מעל  הבשור, 

 מפנייה של זמירה ושל ראש המועצה, להיכנס לתוך עובי העניינים. 

רדים, אז אני מאוד מבין את הרגישות שלכם, הציבורית, אבל גילוי נאות, אני גם חבר מליאה בכפר ו

אני לא כאן בשביל לעסוק באיך, אני פה להצביע מקצועית אך ורק על המה, בסדר? אז ברשותכם, אני 

וזה חשוב מאוד להסבר, ואתה שאלת   עוד מספר דברים מקצועיים, שגדי לא הזכיר,  רוצה להסביר 

 רוצה להסביר. שם על תקציב וכיוצא בזה, אז אני 

קודם כל, תמיר, תמיר? זה לא כפר נוער. מאוד חשוב, הטרמינולוגיה היא חשובה, בסדר? זה לא כפר  
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מחוז  זה  התיישבותי,  לחינוך  המינהל  רגילה.  פנימייה  רגילה,  פנימייה  גם  והיא  פנימייה.  זו  נוער, 

הגולן ועד אילת. אגב, במשרד החינוך, שמתקצב בתי ספר בפריפריות, בתי ספר בהתיישבות, בסדר? מ

כבר   כלכלי  לייעוץ  חברה  מנהל  אני  ומלווה    27סליחה,  גני    700-800שנים,  הארץ,  ברחבי  ספר  בתי 

 סליחה שלא הצגתי את עצמי, חברת נתיב מערכות. ילדים וכיוצא בזה, 

פנימיות,   של  סוגים  שני  יש  ישראל,  במדינת  הפנימיות  על  אחראי  הוא  התיישבותי,  לחינוך  המינהל 

ימיות רגילות, בגדול, ופנימיות מודרכות. הפנימייה הרגילה, היא מתוקצבת על ידי סל שנקרא סל  פנ

כה תלמיד, שזה  פר  הזה,  קפיטה  הפר  של  הבסיס  אבל  תלמיד,  פר  שמתוקצב  לחודש    2400-אור,   ₪

 תלמידים, חניכים. 175לתלמיד, הוא מבוסס על הנחה שיש בפנימייה הרגילה הזאת 

מה כל  אומרת,  ל  זאת  למינהל   175-שמתחת  אין  לחלוטין,  רגילה  כפנימייה  להתקיים  יכול  חניכים, 

ובין   המקורות  בין  בהגדרה,  תמיד,  כספי,  מחסור  יהיה  תמיד  אבל  בעיה,  כל  התיישבותי  לחינוך 

ה ידי  על  מוכתבים  הם  רגילה,  פנימייה  אותה  של  השימושים  כי  ומדוע?  לחינוך השימושים.  מינהל 

, צריך ארבעה  31-חניכים, צריך שני מדריכים, וברגע שמגיעים לחניך ה  15-30התיישבותי, שכאשר יש  

מדריכים, לא שלושה, אין פה שיקול דעת, בסדר? זו פונקצית מדרגות, שהפיקוח מכריח, בעצם, את 

ילדים,    175הפנימייה להתנהל באופן הזה, והוא מתקצב אותו באופן הזה, אך מה? כאמור, כאשר יש  

יותר מתאזן. כאשר אין  אז העסק פחות א ילדים, העסק לא מתאזן, ומבחינת משרד החינוך,    175ו 

 אם הוא לא מתאזן, שמישהו אחר ימצא לזה מקור מימון.

כפר  לא  אנחנו  נוער,  כפרי  ידי  על  מאופיינת  היא  מודרכת.  פנימייה  נקראת  היא  השנייה,  הפנימייה 

יב נוסף שבא לכסות על הגירעון שנוצר, בין  נוער. ובפנימייה מודרכת, או כפר נוער, כאמור, יש תקצ

ובין ההוצאה בפועל, והם מגשרים על זה על ידי קול   2400התקינה של סל האור, אותם   ₪ לחודש, 

 קורא, שהוא מיועד אף ורק לפנימיות מודרכות. 

גדול  מאמץ  לעשות  זה  התיישבותי,  לחינוך  במינהל  הדיונים  אחד  סוגריים,  פה  פותחים  אנחנו  אגב, 

נוער מאו שכפר  כאלה  הם  כרגע,  הקריטריונים  אממה?  מודרך.  נוער  ככפר  ב"ביכורים"  ולהכיר  ד, 

מודרך, הוא חייב להיות כפר נוער חקלאי, שמלמד חקלאות, שיש לו חממות וכיוצא בזה, או שיש לו  

 לכפר נוער שהוא יושב על הטיקט של הים, כמו בתי הספר הפנימתיים הימיים. 

מצעות גדי, להוביל מהלך שיכירו בכפר נוער ייחודי לאומנויות, והדבר הזה לא  אנחנו רצינו לנסות, בא
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הזה,   לנושא  וקשובה  פתוחה  דלת  הייתה  שלא  לא  הזה.  בעיתוי  התיישבותי,  לחינוך  במינהל  הבשיל 

מראש   כאשר  הדין,  משורת  לפנים  משהו  לעשות  צריך  היה  שזה  ספק  אין  קצת  אבל  תדפדפו  אם 

אתק תיכף  ואני  בירושלים,  בעיתונות,  סגירה,  בפני  עומדת  בויאר,  פנימיית  שלמשל  תראו  אתם  דם, 

פנימייה מפוארת. למה? כי הפסיקו לה את תקציב המודרכות, למה הפסיקו את תקציב המודרכות? 

 כי זו לא פנימייה חקלאית, היא פנימייה רגילה. 

בכ מוערכת  שהיא  הזאת,  המערכת  בתוך  מובנה,  גירעון  פה  יש  בין    אלף  600  -ולכן,  פער  בשנה,   ₪

ההוצאות שאנחנו חייבים לתת לפנימייה, באופן המינימום, ובין התקבולים שאנחנו מקבלים ממשרד  

 החינוך, בסל האור, שזה תקן לתלמיד, ואנחנו לא יכולים לקבל יותר מזה. 

 גרעון שהוא יותר עודף ההוצאה על ההכנסה, זו אותה מצוינות במוסיקה.  So called-הגורם הנוסף ל

בעצם הפנימייה הזאת, עם החזון המדהים, ועוד פעם, גילוי נאות, אני מת על מוסיקה, ואני מוסיקאי 

נותר  לא  ולי  הזה,  למיזם  כך התחברתי  כל  ולכן  זה מאוד,  ואנחנו אוהבים את  והבן שלי מוסיקאי, 

ה מאוד  אלא להודות לך ולאבא שלך, על כל הרעיון המדהים הזה. אבל בגדול, הדבר הזה מצריך הרב

שילדים   כך  על  מדברים  לא  אנחנו  החינוך,  משרד  ידי  על  מתוקצב  לא  וזה  מאחר  מדוע?  משאבים. 

 יחידות בגרות בשנה. 15, 3ניגשים לחמש יחידות בגרות בשנה. אנחנו מדברים על פי 

אומנויות  תיכון  לאומנויות,  תיכון  ילין,  תלמה  כמו  לאומנויות,  ספר  בתי  של  הזה  מהסוג  ספר  בתי 

מתמחים בירוש שהם  בארץ  ספר  בתי  מספר  יש  בכברי,  ספר  בית  ולאומנויות,  למדעים  תיכון  לים, 

₪ בשנה תוספת, בשביל ללמוד ולהצטיין באומנויות.    12000  -ל  7000באומנויות, גובים מההורים בין  

שההורים  עוד  מה  הזה,  התשלום  את  לגבות  הבשור  נופי  ספר  בית  באמצעות  אפשרי,  בלתי  זה  פה 

במילא על הפנימייה, על הקונסרבטוריון, ועל השיעורים הפרטיים של הילדים שלהם, זה   משלמים פה

 דבר שלא יעלה על הדעת.  

כל הדברים האלה היו בדיון במינהל לחינוך התיישבותי, בשנתיים האחרונות, ועל כך החליטו על כן 

ביעד של הגדילה של אלף ₪, על מנת להמתין, ואולי אנחנו נצליח באמת לעמוד    600לתקצב באותם  

לפחות   לכדי  הזאת,  לילדים,    100-110הפנימייה  גם  דבר,  של  בסופו  טוב,  יעשה  הזה  והדבר  ילדים, 

 שתיכף אני אדבר על זה, כי זה העיקר, אבל גם לנושא התקציב. 
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, עודף ההוצאות על  2017בשנת    –מה שקרה הלכה למעשה, מבחינה תקציבית, זאת התמונה הזאת  

ב נאמד  ₪,    930  -הכנסות  למיליון,    2018בשנת  אלף  הגיע  זה  הגירעון,  רואים את  בצד שמאל, אתם 

ל  2019 טיפס  פעם  ובשנת  963-עוד  למשרד  2020,  הגישה  ואת  ההתייעלות,  תוכנית  את  כשעשינו   ,

ארגוני,   ייעוץ  של  בסוג  משותפת,  עבודה  באיזושהי  בעצם,  שהכנסנו,  השנה  הייתה  וזאת  החינוך, 

נופי הבשור, כמו  והמלצות כלכליות, לה כניס את הפנימייה תחת כנפי בית הספר, כחלק מבית ספר 

הספר,  בית  של  הארגוני  במבנה  השתלבה  וטליה  פנימייה.  יש  ביניים,  חטיבת  עליונה,  חטיבה  שיש 

של   עלויות  לפחות  פה   300-350וחסכנו  והיו  כפולה,  מנהלנית  פה  הייתה  כי  הזאת,  בצורה   ₪ אלף 

כפולים, צמצמנו גדי עשה שם    תפקידים  לחינוך התיישבותי,  למינהל  ניגשנו  כל הדברים האלה,  את 

שמע, זה לא מובן מאליו. אני –ניסים ונפלאות, באמת, אני זוכר שנכנסתי איתו לאוטו, ואמרתי לו  

שנותנים   כאלה  דיונים  מכיר  לא  אני  בחודש,  פעם  לפחות  החינוך  במשרד  לשלוש   600יושב   ₪ אלף 

  433-ובסופו של דבר, הגירעון הסתכם ב  ,2020-פו של דבר, נתנו לנו באמת, בשנים, בצורה כזאת, ובסו

אלף ₪. בית הספר לקח על עצמו, אני מיד    130אלף ₪, שמתוך זה, אגב, בית הספר מימן משהו כמו  

 עם שאלות.

אלף ₪    600-אלף ₪ כמתוכנן, אבל גדי הסביר, ה  300, לעמוד על  2021-השנה אנחנו היינו אמורים ב

, אנחנו צופים, אם  2022-ם נמנעו מלהגיע. אנחנו לא, לא יודע מה הסיבה בדיוק, זה לא הגיע, ובפתאו

כ של  לגירעון  נגיע  הקיימת,  במתכונת  תימשך  המועצה   1,135,000-הפנימייה  הכול,  ובסך  בשוטף, 

  מיליון ₪ בפרויקט הזה. עכשיו, תיכף אני אענה על שאלות, אם צריך,   5.5-תצטרך להשקיע קרוב ל

 אם אפשר ניר, אני לא יודע,  

 

 לא, רק בנושא הטבלה.     גב' דנה אדמון: 

 

 כן?   מר איתן היימן: 

 

אין     גב' דנה אדמון:  למה  הפרויקט.  של  אחזקה  לתקצב  מראש  התחייבה  המועצה 

 רובריקה של הכנסה מהמועצה בחלק של ההכנסות?  
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 כל מה שגירעון,    גב' כבי שקולניק: 

 

 גירעון, תראו, אם תרצו,כל ה   מר ניר ים:

 

 זה לא תקצוב אבל,      דוברת:

 

 היא צודקת. צריך לקחת בחשבון ש...    מר גדי ירקוני: 

 

תקצבה     מר ניר ים: המועצה  דבר  של  בסופו  השנה  250רגע,  תקצבה  לא  300,   ,

על ידי   משנה. כל גירעון, בין אם הוא שקל, ובין אם הוא שני מיליון, הדרך היחידה לכסות אותו, זה

 תשלומי המועצה.  

 

 זה ברור.    גב' דנה אדמון: 

 

זאת אומרת, בסופו של דבר, בשורה התחתונה, זה הסיפור. מה שהוא     מר ניר ים:

 הסביר על השנה האחרונה, 

 

 היא צודקת.    מר גדי ירקוני: 

 

ה   מר ניר ים: שמתוך  האחרונה,  השנה  ₪    400-על  ידי   300אלף  על  תוקצבו 

 , נלקח מבית הספר.  150תרה, המועצה, הי

 

אתה עונה לי על משהו שלא שאלתי. אני חושבת שגדי כן הבין אותי.     גב' דנה אדמון: 

 המועצה התחייבה לסכום מסוים, 



 אזורית אשכול מועצה 
 5.4.2021, שני מיום, מליאה שלא מן המנייןישיבת 

 

 30 
 

 

אלף ₪, כאילו  300כל מקום שאת רואה את הזה, צריכים להוסיף שם    מר גדי ירקוני: 

 שזה לא כלול...

 

בתוך    גב' כבי שקולניק:  לא  המועצה זה  התחייבות  מההכנסות.  חלק  לא  זה  ההכנסות. 

 היא לא חלק מההכנסות.  

 

הכנסות     גב' דנה אדמון:  של  רובריקה  להיות  צריכה  הייתה  אופן  בכל  משנה,  לא 

 מהמועצה, כי זה משהו שהמועצה התחייבה מראש, ו, 

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

 בדיוק, עם התקציב של המועצה.  בחומר שנשלח יש את המחלקתי,   גב' כבי שקולניק: 

 

 היא צודקת.    מר גדי ירקוני: 

 

 זאת שאלה?   מר איתן היימן: 

 

כן, כן, שאלה. פשוט פתחת את הדברים שלך בכמה הגדרות חשובות   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

למה, או  לגבי אופי הפנימייה, ותקצובים וכו'. אלו נתונים ידועים מראש, על פניו, אם אני מבינה נכון.  

לא   זה  אומרת,  זאת  בחשבון?  האלה  הנתונים  כל  נלקחו  הפרויקט,  של  הראשוני  בתכנון  בכלל  האם 

 אמור להפתיע במהלך הדרך. 

אם הנתונים המספריים כל כך מדויקים וכל כך מוכרים, למה צריך להגיע למצב של כל פעם להגיע  

לא גחמתי, אבל ממש מקור לא    לפתחו של משרד החינוך, או להסתמך על תורמים, שזה מקור ממש

 יציב. זאת אומרת, נשמע שהתכנון הראשוני הוא מאוד מאוד, 



 אזורית אשכול מועצה 
 5.4.2021, שני מיום, מליאה שלא מן המנייןישיבת 

 

 31 
 

 

 זה לא לאיתן, זה לנו, זה לי אולי.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, זה לא לך, זה לפניך.    גב' כבי שקולניק: 

 

 לא משנה, זה לפניי, אבל,     מר גדי ירקוני: 

 

 תן לאיתן להסביר.    גב' כבי שקולניק: 

 

ל   מר גדי ירקוני:  עלה  השנה  זה,  את  אמרתי  ברור,  היה  שנכנסתי,  מהרגע    175-אני, 

בין   הוא  עד השנה, המספר שהכרתי  פעם    110  -ל  100ילדים, אבל  כל  נכנסו  זה  אנחנו, בגלל  ילדים. 

לתוכנית הבראה, והדבר הכי חשוב שהיה לנו, זה לראות איך אנחנו מגייסים, ואם אפשר בכלל להגיע  

 ילדים. והיום, כשאת שואלת למה סגרנו, אחד הדברים המובנים למה סגרנו,  110-ל

 

 העברנו.     דובר:

 

שמקליטים,     מר גדי ירקוני:  ובייחוד  נכון,  זה  לא,  לא,  צודק.  אתה  סליחה,  העברנו, 

, שבכלל, 170-א' המספר גדל ל-הבנתי, לא ידעתי, מצלמים, מאוד חשוב, שמעבירים אותה, חשוב ש

צ לאין  וגם  אליו,  להגיע  זה 110-'אנס  בגלל  אליו.  מגיעים  באופק  אנחנו  איך  רואים  לא  לצערנו,   ,

עוד לצמצם. בהתחלה חשבנו, אפשר לצמצם פה, לא היום. בתוכנית ההבראה,   ההחלטה, אי אפשר 

צמצמו פה מאות אלפי שקלים. היום אי אפשר, אין יותר לצמצם, אי אפשר לחנוק את הילדים. ואני 

 , יכול להיות שהיו צריכים לשאול את השאלה הזאת. 014-ד פעם, שהקימו אותה באומר עו

 

לא   : רוויטל דג'אווי בן יעקב באמת  כי  לענות,  תוכלו  ואתה  איתן  אם  יודעת  לא  אני  והאם, 

נניח, תקופת   הייתם שותפים לתהליך מההתחלה, אבל האם יצאו מאיזושהי נקודת הנחה שעושים, 
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לנקודת  הרצה   ייבחן  ייסגר שזה  זה  שאולי  מצב  שיש  בתהליך,  שותפו  ההורים  האם  מסוים,  זמן 

 באיזשהו שלב? 

 

יש תקופת הרצה. אבל אני מציע   –מההתחלה, אני לא חושב שאמרו     מר גדי ירקוני: 

בגלל שהיא עשתה בדרך כלל את הקשר עם הערעורים, או זמירה, שאחרי זה טליה, כשהיא תדבר,  

 קופה הזאת של השלוש שנים האלה. מה ההורים ידעו ולא ידעו בת

 

רק עוד הערה בהקשר הזה, באחת השאלות שאלתי מה נעשה בעניין     גב' מזל ערוסי:

 גיוס תורמים?  

 

 תיכף.    מר ניר ים:

 

 אם יש תורמים, מה הם תרמו ומה נעשה בכלל בנושא.    גב' מזל ערוסי:

 

מציע     מר ניר ים: אני  שזהו,  מציע  אני  בואו,  לסיים,  אוקיי,  לאיתן  באמת שניתן 

מלמעלה   הכול,  את  מכירה  זמירה  התרומות,  של  הקטע  את  מכיר  שגיא  לדבר,  לטליה  ניתן 

ההבהרה  שאלות  את  נשאל  כך  אחר  אינפורמציה,  של  ברורה  תשתית  תשתית,  נייצר  ולפרטים.בואו 

  וההשלמה.

 

 עכשיו, אני מיד מסיים, אני לשאלתך, שמך?    מר איתן היימן: 

 

 רוויטל.  : ג'אווי בן יעקברוויטל ד

 

רוויטל, שאלה מאוד רלוונטית. לי אין תשובה, כי באמת לא שותפתי,    מר איתן היימן: 

שיש   לי  הודיעו  ההחלטה,  קבלת  של  בתהליך  שותפתי  לא  המועצה,  לטובת  נוכח  שהייתי  למרות 
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עזר ביקשו  ובשלב מסוים  דרך המועצה,  זה  זה,  עמותה, אחרי  דרך  ה, כשטליה פנימייה, אמרו שזה 

הייתה, והתחלתי לעזור וקצת לצלול לדברים, התחלתי להציף את הנתונים ואת המורכבות שיש. אני  

אני אומר בזהירות רבה, שהיתכנות כלכלית שוטפת, ככל הנראה, לא נעשתה מבעוד מועד,    –  1חושב,  

לכאורה, איזשהו    בסדר? ככל הנראה, אני אומר את זה בזהירות רבה. איתי לא התייעצו, ואני הייתי,

 סוג של מלווה כלכלי. יכול להיות שהתייעצו עם המינהל.

יש, כמו בכל סטארט אפ, בהתחלה יש יותר משאבים. שגיא ידבר על הבאת תרומות בסדר גודל,    –  2

קצת  הזה  הדבר  ההחלטות,  מקבלי  אצל  להערכתי,  בתשתיות.  כסף  מאוד  הרבה  השקיע  המינהל 

באו  טשטש את המציאות השוטפת של ה לא  היו הרבה מאוד משאבים שנכנסו, שהם  חיים. בסדר? 

ואז   הנוספים,  גם למקורות  בזה  איזושהי,  לממן את השוטף, אבל השתמשו  יצר  בעצם,  הדבר הזה, 

 ככל הנראה איזושהי אשליה.

שלוש   כבר  זה  ברגע,  איזושהי    –אבל  בו  יש  בשוטף,  הזה,  שהעסק  ברור  שהיה  ברגע  שנים,  ארבע 

ואבן    מורכבות, אנחנו יש איזה שהן אבני דרך, של בדיקה.  גדי אם אני טועה,  החלטנו, תתקן אותי 

אלף ₪ לשלוש שנים,    600הדרך המרכזית הייתה רגע לפני שהמינהל לחינוך התיישבותי התחייב על  

הדרך   1,800,000שזה   באבן  בעצם  נהיה  אנחנו  עכשיו,  אומרת,  זאת  שנה,  שבעוד  אמרנו  שאז   ,₪

, כשמובטחת לנו כבר השנה הבאה. זאת אומרת, תהליך קבלת ההחלטות, הוא היה  להחליט לאן פנינו

הגיליוטינה   נפלה  פתאום  לפתע  אבל  המועצה,  הנהלת  במסגרת  לפחות  תקין,  לכאורה  להיות  אמור 

 אין את הכסף הזה, לא רק בשנה הבאה, גם השנה, וזה מאוד הפתיע אותנו.  –הזאת, ואמרו לנו 

אחד להגיד משהו במהות של הדברים. אני חושב שהנושא הוא לא רק כספי. אבל רגע, אני רוצה רגע  

להשקיע   מוכנים  המליאה  חברי  אם  אני    1,100,000/1,200,000/1,300,000תראו,  מי  בשנה,   ₪ אלף 

גם  פנימייה,  בתוך  כזה  דבר  מחליטה  הייתה  ורדים  כפר  ומועצת  הלוואי  הלוואי.  אמליץ?  לא  שאני 

 פריפריאלית בצפון.  

הילדים  הנוש טובת  שהם    –א,  ילדים  אומר   45-50חברת  אני  בעיניי,  לא,  זה  ביחד,  בלילות  ילדים, 

  עכשיו דעה אישית שלי, ערכית, זה לא...

 

 סליחה, הבת שלי שם, זה מצוין לה.     דוברת:



 אזורית אשכול מועצה 
 5.4.2021, שני מיום, מליאה שלא מן המנייןישיבת 

 

 34 
 

 

זה    מר איתן היימן:  עכשיו  עד  אומר,  אני  עכשיו  האישית,  דעתי  את  אומר  אני  בסדר, 

אומר את דעתי האישית, בסדר? מיד, אולי זה לא רלוונטי, אבל חשוב לי. נתתם לי  היה מקצועי, אני  

רגע במה. אני חושב שבסופו של דבר, טובת הילדים, זו חברת ילדים יותר גדולה. יותר גדולה, שחיים  

 ביחד בפנימייה, ובסופו של דבר, 

 )מדברים ביחד(  

 

 בבקשה,    מר ניר ים:

 

 אעצור פה את דעתי האישית, וזה לא רלוונטי.  טוב, אני  מר איתן היימן: 

 

 תודה.    מר ניר ים:

 

דעה.    מר גדי ירקוני:  לשגיא  אתן  אני  זה  אחרי  הטובות,  על  משהו  להגיד  רוצה  אני 

בכל  במועצה  מתנהגים  אנחנו  וככה  בתרומות,  קצת  מבין  אבל  בתרומות,  מקצוען  שלא  אחד  בתור 

 ת לבנות, שוטף על תרומות.דבר, אנחנו לא הולכים לבנות, וזו טעו

אם בכל הפרויקטים שלנו, אולי אנחנו מקבלים פרויקטים לפעמים, אנחנו יודעים לתקצב אותם בזמן 

ילדים, יכול לחיות כל החיים על תרומות    175-זו תרומה. מי שחושב שמקום כמו פה, שצריך להגיע ל

לגייס את זה כל שנה, אי אפשר    של מיליון ₪ בשנה, אני חושב שהוא בן אדם לא אחראי. אי אפשר

במקום   אחריות  אקח  לא  ואני  האלה,  התרומות  בגיוס  בטוח  להיות  אפשר  אי  רגע,  בטוח,  להיות 

לפעמים  אולי  לשוטף,  תרומות  שצריכים  במקום  במועצה,  זה  את  עושים  לא  גם  ואנחנו  שצריכים, 

 לשנה שאנחנו יודעים שאחריה יש תקצוב אחר.  

 

מ    דוברת: ששגיא  שאלה  לפני  לאיתן.  ה...  לגבי  שאלות  שתי  לי  יש  דבר, 

 ראשונה, 
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אני מעוניין, תראו, הטבלה היא ברורה מספרים ומתמטיקה, אין פה    מר ניר ים:

 מה להבהיר,  

 

 שאלה, האם יכול להיות שהתקציב...     דוברת:

 

 לא, לא, ניר.    גב' דנה אדמון: 

 

 חבר'ה, אל תכבו את המיקרופונים.     דוברת:

 

שה    דוברת: להיות  מזה    600-יכול  נובע  החינוך,  ממשרד  עברו  שלא   ₪ אלף 

 שאין תקציב מדינה?  

 

 לא, לא,    מר גדי ירקוני: 

 

 וכל התקציבים לא עברו?      דוברת:

 

 לא קשור, לא קשור.     מר ניר ים:

 

יודע,    מר גדי ירקוני:  אני  יודע,  לא  שהוא  אמר  איתן  עבר.  לא  זה  למה  אמרתי 

דאות. היועץ המשפטי של משרד החינוך, לא מאשר העברות כאלה יותר. אין יותר העברת שעות ובוו

ואין להם שום אפשרות   זה,  והוא עצר את  זה,  נוער כאלה, הוא לא מאשר את  לפנימיות, או לכפרי 

 להעביר לנו את הכסף.  

 

, 2202-השאלה השנייה היא, אני רואה שהגירעון המאוד גדול שצפוי ל    דוברת:
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 על סמך מה האומדן הזה? אלף ₪, שמגיעים בגידול באומדן של השכר.  770יש בתוכו 

 

זאת הבעיה המבנית שאמרתי. אם אנחנו קופצים, אנחנו מדברים על   מר איתן היימן: 

כ2022 על  יש    60-,  היום  של  45ילדים,  התוספת  לפחות    15.  עוד  מחולל  האלה,  משרות    4-5ילדים 

הנ פי  על  לתת  בשחייבים  גדלנו  כי  התיישבותי,  לחינוך  המינהל  עוד    15-חיות  לתת  צריך  אז  ילדים, 

לעמוד   חייבים  הזה, שאנחנו  לעניין  יש תקינה  סוציאלית,  עובדת  עוד  עובדים,  שני  עוד  עובד מטבח, 

 בזה מבחינת הפיקוח. 

פער.  ילדים, זה רק מגדיל את ה  60זה שאנחנו לא מתוקצבים, כי אנחנו מתוקצבים פר ילד רק עבור  

 . 45ילדים, עדיף להיות עם   60לא בהכרח טוב להיות עם  

 

 ילדים.   15-זאת אומרת שהפער הזה, הגירעון גדל, בהנחה שגדלנו ב   גב' דנה אדמון: 

 

 נכון.   מר איתן היימן: 

 

 זאת אומרת, שאם לא נגדל, הגירעון לא יגדל.     גב' דנה אדמון: 

 

 אלף ₪.  900  מר איתן היימן: 

 

 אוקיי.    אדמון: גב' דנה 

 

 לא, אבל אם נגדל ביותר,     מר גדי ירקוני: 

 

ל   גב' דנה אדמון:  גדי, רק מניסיון העבר, הרי אנחנו כבר תיכף מגיעים  -אני מבקשת 

, והדיון עוד לא התחיל. אני מקווה שאנחנו ניתן מספיק זמן, ושיהיה פה מספיק אורך רוח, כדי  19:30

שלכולם תהיה הזדמנות להגיד את דבריהם, ושאנחנו לא נוזן מהפאנל לקיים את הדיון עד סופו, כדי  
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לוחות  את  לסדר  מבקשת  מאוד  אני  אז  לדבר.  מקום  יהיה  לא  ולציבור  הישיבה,  רוב  משך  הזה 

 הזמנים, ככה שיהיה לנו זמן. 

 

ויותר     מר ניר ים: הזה,  בשלב  לקהל  פחות  ניתן  בואו  דנה,  איתך  מסכים  אני 

 , ידברו לעניין, קצת היסטוריה, שגיא, ואחר כך נעבור לשוטף, עם טליה וזמירה.  לפאנל, ידברו בקיצור

 

טוב, אז ניר ביקש ממני היסטוריה, כי הוא לא מכיר אותי. אני פרשתי      שגיא:

מעדיפה   זמירה  בגדול,  אבל  קצר.  מאוד  זיכרון  לי  ויש  מלאה,  בגרות  לי  אין  י',  בכיתה  מהיסטוריה 

ייתי התלמיד שלה. בגדול שיעור ההיסטוריה שגדי נתן הוא נכון. הדברים  ת התקופה שאני הלשכוח א

זה  את  הקמנו  בסדר?  ביכורים,  של  החיים  אלה  פחות,  אפשר  יותר  אפשר  מתומצתים,  נכונים,  שם 

זה מתוך   והקמנו את  זה מתוך שייכות למקום,  חלום, הקמנו את  זה מתוך  חזון, הקמנו את  מתוך 

ישמור   שאלוהים  פנוי,  להצטיין  נדל"ן  איפה  אין  לילדים שלנו  למה  ישמור  ואלוהים  פנוי,  הוא  למה 

 בשום דבר.

ב אנחנו  היום  ב2021-כאילו,  אבל  תחומים,  בכמה  טובים  די  פה  להיות  אולי  כבר  אפשר  אי  2014-,   ,

אפשר היה להצטיין פה בשום דבר, בין אם זה דוקים, מחול, שחמט, מוסיקה, ספורט, שום דבר. אח  

ין במוסיקה, עבר לגור אצל הסבים כדי ללמוד בתלמה ילין. אחותי הצטיינה בכדור  שלי רצה להצטי

עף, עברה לוינגייט, פנימייה סגורה. אני לוזר, רציתי להצטיין בבייסבול, נסעתי שלוש פעמים בשבוע 

 לפתח תקווה, אוקיי?  

לאט לאט גם הגיע    אבל אי אפשר היה להצטיין בכלום, היה לנו זמן, היה לנו כוח, הרבה מאוד רצון,

החינוך,   ממשרד  עקרונית  הסכמה  לנו  הייתה  גם  זה  אחרי  מחו"ל,  הגיע  להקמה  הכסף  כל  כסף, 

והופ   מהמועצה,  עקרונית  כל    –והסכמה  את  גרוש,  בלי  זה  את  הקמנו  בסדר?  פנימייה.  לכם,  הנה 

דות, הם באו הקירות אנחנו צבענו בעצמנו, יחד עם חיילים, תוך כדי צוק איתן, כשהם לא שמרו בעמ

לעזור לנו לצבוע ולהקים גדרות, וככה עשינו את זה, כמו בימי הפלמ"ח  הטובים, בסדר? זה מה שזה  

זה   שם  שהברזלים  יגלו  השבילים,  את  תיכף  כשיפרקו  מצחיקים,  נורא  סיפורים  הרבה  יש  היה, 

ור. לא הקמנו  הסורגים של הפנימייה שהייתה שם לפני. לא היה כסף לכלום, לא מיזגנו, זה לא הסיפ
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 את זה בשביל נדל"ן נוצץ אלוהים שישמור, הקמנו את זה בשביל החלום, ובשביל התוכן.

שנים אחרי, זו תקופה מאוד לגיטימית לבקש לשאול שאלות קשות, ולקבל תשובות    7עכשיו, אנחנו  

שנ בפיילוט,  שאנחנו  זה  על  לתרץ  הראשונות  בשנים  אפשר  נתונים,  מספיק  יש  ואמיתיות,  ים  כנות 

אחרי זה לתרץ שיש לנו מנהלת פחות מוצלחת, שנה אחרי זה לתרץ שיש לנו קורונה, בסדר? כאילו,  

נתונים, יש סטטיסטיקה, אפשר להפסיק מצידנו לזרוק כל מיני אמירות כמו    7חלאס.   יש   –שנים, 

נגייס    או שנה הבאה הדוד מאמריקה מגיע עם מזוודה מלאה בכסף, זה לאחניכים,    20שנה הבאה 

 הולך לקרות, אוקיי? 

עכשיו, פנימייה זה לא דבר כלכלי, כאילו חינוך זה לא דבר כלכלי, בואו נגיד את האמת, בסדר? אתם  

חברי מליאה, אתם בוחרים להשקיע בחינוך. נראה לי שאם הייתם יכולים גם לקחת חלק מתקציבי 

 זה בחינוך.הביטחון, או פינוי פסולת, ולהשקיע אותם בחינוך, הייתם משקיעים את 

עכשיו, גם בחינוך יש מנעד מאוד גדול, חינוך כמותי, או חינוך איכותי, אני הייתי קורא לנו הקודקוד 

של החינוך האיכותי, בין אם זה למקצוע, ובין אם זה לערכים. אני נוטה היום גם אפילו להכניס את 

 המילה ערכים, בעבר עוד פקפקתי.

כמ בכסף,  דל  תמיד  שהוא  במקום  פסולת, ושוב,  פינוי  ביטחון,  דבר,  בכל  אשכול,  אזורית  מועצה  ו 

חינוך, מודדים, אוקיי? רצוי שלא ימדדו אותנו כמו שחקלאי מודד תבואה לדונם, או קילוואט למטר 

כמותיים, וזה מבדיל אותנו עוד יותר  רבוע, או לא יודע מה. כאילו, בסוף אנחנו לא, אנחנו באמת לא  

צאים כבר הרבה מאוד שנים, ברף המדידה הזאת שהחבל מתהדק עוד  מהרצף הרגיל. ושם אנחנו נמ

יותר ועוד יותר ועוד יותר, והאמת שאנחנו לא מצליחים לצאת מתוך החבל הכלכלי. חבלים אחרים  

עומדים  לא  שאנחנו  האמת  הזאת,  ניירת  ההרבה  על  עברתי  אני  חניכים,  גיוס  לצאת,  מצליחים  כן 

שרצ איפה  עומדים  לא  שרצינו,  כבר איפה  ותירוצים,  חזיונות  של  שנתיים  אחרי  שדמיינו  איפה  ינו, 

 הבנו מה יהיה קצב הגדילה שלנו, והמשכנו באותו קצב גדילה. 

פה בטבלה אתם רואים שקצב הגדילה לא בהכרח משפר אתכם כלכלית, אבל אנחנו התמדנו בקצב 

 הגדילה, וזה קרה. 

שהי הספר,  בית  עם  בשיתוף  מהלכים,  להיות  יכולים  הרבה  היו  שלנו.  הגדילה  קצב  את  מגדילים  ו 

חניכים שלנו נפסלים בגלל שהם לא עומדים ברף המינימאלי של חשבון ולימודי אזרחות. במוסיקה  
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אפילו   כסף  אין  שלהם  להורים  שם  שבע,  בבאר  מהרחוב  אותם  מוציאים  אנחנו  אגב,  מעולים,  הם 

פאר הזה, ומפה הם ישר הולכים  לשלם להם לקונסרבטוריון לפסנתר, אבל פה הם מקבלים את כל ה

 לרימון.

של  הכספים  את  מקבל  לא  שאני  רק  רווחתי,  מוסד  אני  אבל  רווחתי,  מוסד  לא  אני  רגע,  עזבו  אז 

 הרווחה, ואני לא מוכר על ידי הרווחה לאף אחד.  

נקפוץ עכשיו לשבועות האחרונים. אני שומע פה הרבה ביקורות על אופן קבלת ההחלטה, אני לא יועץ 

ני, אני אפילו לא מכיר איך דברים אמורים להיעשות, אני לא חושב שגם אנחנו צריכים כאילו  ארגו

על   תלחמו  ביכורים,  עם  להילחם  רוצים  אתם  אם  ביכורים,  הוא  פה  הנושא  כי  פה,  זה  על  לדבר 

לנו בית חדש, חם   נוהל תקין. אבל החדשות הטובות של ביכורים, זה שיש  על  ביכורים, אל תלחמו 

 מותר גדי?  ואוהב, 

 

 לא, לא.   :גב' טליה שנבל

 

 עוד לא, עוד לא.    גב' זמירה בן יוסף: 

 

 אוקיי, אז יש לנו בית חם,      שגיא:

 

 כן! כן! למה לא? בשביל זה אנחנו כאן!      דובר:

 

חברים, טליה היא מנהלת הכפר, טליה אומרת לי לא להגיד את השם,      שגיא:

בשב אבל  השם.  את  נגיד  לא  האחרונים,  אנחנו  השבועיים ועיים  על  לכם  לספר  בדרך  אני  לא,  לא, 

הסיפור,   את  וסיפרנו  לשטח,  יצאנו  האחרונים  בשבועיים  הטובות.  מהחדשות  והתחלתי  האחרונים, 

 והראנו את הפנים ואפילו לא ניסינו יותר מדי לשכנע, אנשים קפצו על ההזדמנות. 

 

 ברור.    גב' דנה אדמון: 
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התחברות יותר לחלום, או לחיוכים, כולם ראו את הסעיף  בין אם זו      שגיא:

דבר, חלקם,   הגלולה, בסדר? אבל בסופו של  לבלוע את  לא בא בקלות, קשה  לכולם הוא  התקציבי, 

מתוך חמישה שפנינו אליהם, ארבעה אמרו כן, שלושה מתוכם זה לא רלוונטי לספטמבר הקרוב, לכן  

תיכף מזמינים את האוטובוס. וזה החדשות הטובות.   כרגע לא מתעסקים, ואחד, האמת, כבר אנחנו

בזה בכסף   הן שאני הפסדתי, בסדר? הפסדתי הרבה מהשעות שלי, אפילו מושקע  החדשות הרעות, 

האישי שלי, הפסדתי כי יש לי ילדה, תיכף אפילו עוד אחת, והן כאילו, זה לא יהיה כשהן יהיו בגיל 

יותר רלוונטיים. אבל זה לא, האמת שביכורים זו לא  המתאים, ככל הנראה, ולכם יש ילדים אפילו  

 הדוגמא, כי כמו שאמרתי, סך הכול רצינו להביא משהו שאין פה, וקפצנו על הרימון. 

בהמשך גם המועצה קפצה על הרימון, כן? הם התנדבו לקחת את הגירעון אליהם, בואו לא נשכח את  

חושב שהחבל האמיתי פה, זה שהחיבורים    זה, כן? גם להם כבר יש קרדיט של חמש שנים. אבל אני

 פה לחלומות, הם לא דומים לשלי. לא דומים לשלי. 

אני לא מבין בזה, אני   יותר. אני לא איש חינוך,  אני, בשביל דברים קיצוניים, מוכן להשקיע הרבה 

  מבין הרבה יותר בעסקים מזה, אני בעלים של מינימרקט בתוך אוטובוס, בסדר? אני לא איש חינוך,

 ואגב, אני גם לא מבין כלום במוסיקה. קניתי את הרעיון, אבל אני לא מבין כלום במוסיקה. 

ואני חושב שהעניין האמיתי הוא, לא רק למי שיושב פה לידי, אלא גם לכם, זה נשמע שיש לכם הרבה 

שבואו   נשמע  זה  אבל  בעבר,  יותר  גם  פספסתם  אולי  אחת,  החלטה  פספסתם  אולי  החלטה,  יכולת 

ץ עכשיו חודש אחד קדימה, לתסריט שבו ביכורים עוברים בית. אוקיי, יש לכם עכשיו נדל"ן, יש נקפו

מיטות, יש לכם חדר אוכל מוכן, כל זה לא יצא שקל אחד מכספי המועצה, בסדר?    60-לכם מקום ל

של  כספים  גיוס  מחלקת  בסדר?  שלנו,  התחנפויות  ידי  על  מחו"ל  הגיע  לבינוי,  הכול,  הכול  הכול 

עצה, גדי, תקן אותי כאילו אם אתה חושב אחרת, אבל כסף היא לא הביאה. ניסתה, כסף היא לא  המו

הביאה, כל הכסף הגיע מאיתנו, וגם כספים לשיפוצים שהגיעו ממשרד החינוך, הגיעו ספציפית אלינו,  

ה וזה לא שזמירה עבדה כדי להביא אותם, אבל זה לא שזמירה יכלה לקחת אותם במקומנו, אוקיי? ז

 הכול כספים שלנו. 

 אז אני עכשיו נותן לכם מתנה, 
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 מה זה כספים שלנו? לא הבנתי.   מר חנניה אווקרט: 

 

לא, לא, לא, לא של שגיא. סליחה, מישהו פה יכול אולי לדייק אותי      שגיא:

 במילים? הכול מתרומות.  

 

 רגע, רגע, רגע, בנושא התרומות מחו"ל, שגיא צודק,     מר גדי ירקוני: 

 )מדברים ביחד(  

 

 איזה סגנון...   מר חנניה אווקרט: 

 

 רגע, בנושא התרומות מחו"ל, שגיא צודק.     מר גדי ירקוני: 

 

 הם הביאו את התרומות.    גב' כבי שקולניק: 

 

השנים    מר גדי ירקוני:  בחמש  לפחות  החינוך,  ממשרד  הכסף  במקרה  במקרה, 

יחד עם ביכורים, אבל המ ועצה עבדה עליהם. אנחנו לא עושים פה חלוקת האחרונות, זה המועצה, 

שלל או משהו כזה, אבל כן מגיע. ואני אומר את זה, אמרתי את זה גם בפתיחה, כל הכבוד על הגיוס  

מהר   נכון,  לפעול  צריכים  עכשיו  פה  יש  אגב,  דרך  שגיא  עם  מסכים  אני  באמת,  שהוא  מחו"ל,  כסף 

  ו לטמיון.וחכם, על מנת שההשקעות שקיבלנו במתנה, לא ילכ

 

הוא      שגיא: הזה  שהנכס  אומר  שאני  שהרגשת  להיות  יכול  אני  רגע,  עכשיו 

 שלי. אין לי זכות בו לכלום, בסדר? 

 

לא, אתה אומר 'ביכורים זה שלנו', מה זה ביכורים שלנו? ביכורים זה    מר חנניה אווקרט: 
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 של המועצה, של בית הספר. 

 

מלי    שגיא: זה שלך. אתה חבר  זה שלך, אוקיי? אתה ביכורים  ביכורים  אה? 

הולך להכניס לפה עוד מכינה קדם צבאית, יש לך שבע כאלה. אז בואו, אתם אומרים שיש לכם רצון  

לחלום, אני כאילו בואו, אפשר לחלום שוב יחד, בסדר? זה התסריט השני. אבל הראיתי לך תסריט 

מסתיים באשכול  מסתיים.  באשכול  ביכורים  של  החלום  שבו  וגם  אחד,  פעמיים,  זה  את  אגיד  אני   ,

   ארבע אם צריך. החלום של ביכורים ממשיך, בסדר?

 

 כן, אבל לא פה.    מר איתן היימן: 

 

 לא פה.     שגיא:

 

 זה לפי מה שהבנתי, כאילו סתם באנו, למה באנו לפה?    מר איתן היימן: 

 

בס    שגיא: דעתי,  את  גם  לך  אגיד  אני  דעתי,  את  לך  אגיד  אני  בוא  דר? אז 

כאילו אנחנו היום, התהליך בשבועיים האחרונים, הוא מאוד אינטנסיבי ומאוד כואב, אבל הוא לא  

התחיל לפני שבועיים, וכבר שלוש שנים שלטליה ולצוות המנהל מאוד קשה עם שיתוף המועצה. זה  

 ארגון בתוך המועצה,  

 

 אני לא מסכים עם זה.      מר גדי ירקוני: 

 

 י את הדעה של טליה, וטליה...  בסדר, כי נתת    שגיא:

 

 אני לא מסכים עם זה.     מר גדי ירקוני: 
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 איפה המליאה...?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 ... בחודש האחרון אמרו שהמועצה עוצרת את הביכורים בכל דבר.      דובר:

 צעקות מחוץ למיקרופון(   –)מדברים ביחד 

 

 רוצה להוסיף עוד משהו?  שגיא, עוד משהו? בואו, שגיא, אתה    מר ניר ים:

 

 טליה תדייק, יכול להיות שלא דייקתי.     שגיא:

 

 שקט בבקשה, טליה, תני לנו בבקשה את הדברים מהזווית שלך    מר ניר ים:

 

 טוב, אז אני אנסה אולי להסביר גם קצת את מה שאיתן התכוון,    גב' טליה שנבל:

 

 ... הנושא,     דובר:

 

מו   מר ניר ים: גיא, אנחנו  יופי  סליחה.  לך,  קוראים  איך  זוכר  לא  אני  לך,  דים 

 בבקשה, תן לנו לנהל דיון, אתה אורח. זה בסדר, וולקאם, אבל תן לנו לנהל את הדיון, אל תפריע.  

 

טוב, אז באמת אני מנהלת את הפנימייה שלוש שנים, אני מייצגת כאן   גב' טליה שנבל:

הבוגרים, המייצגים, יש את תמר ושגיא ויונתן, שבבידוד    הערב את הבוגרים, יש פה נציגה, דנה, של 

 והוא לא יכול היה להגיע. 

פה  יש  ממש.  פשוטה,  ולא  קשה  מאוד  מאוד  מאוד  תקופה  עוברים  אנחנו  כמובן,  והחניכים,  הצוות 

צוות שלם שהולך לאבד את העבודה שלו, וחניכים שמעורערים, אבל בתוך כל זה, אני אישית שלמה  

ההח עם  מרגישה לגמרי  אני  אתמול,  לזמירה  אמרתי  לחניכים,  הנכון  הדבר  שזה  חושבת  אני  לטה, 

שסוף כל סוף אני יכולה ללכת לישון בלילה. אישית, שלוש שנים אני חיה בחרדה קיומית על המקום,  
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מקום לא יכול לחיות בהישרדות קיומית, התקבלתי לעבודה ויום אחרי זה קראו לי לפגישה בשמונה 

ואמרו   בהישרדות בערב,  חיים  אנחנו  רגע,  ומאותו  לכפר,  הבראה  תוכנית  לכתוב  חודש  לי  שיש  לי 

 קיומית, כל שנה מחדש מעלים את השאלה. 

אני מרגישה שהמועצה עשתה את כל שביכולתה, גדי מכיר את זה שבאתי אליו כמה וכמה פעמים, 

מרגישה, ואמרתי לך את   , בפנימייה? אניושאלתי אותו, מה אני עוד צריכה לעשות כדי שתתגאה, גדי

זה לפני חודש, אם שר התרבות מגיע ולא בוחרים באשכול להביא אותו לביכורים, זה אומר הרבה, 

ואני לא מבקרת, אגב, אף אחד, ויש שני צדדים למטבע, והתוכנית התחילה בצורה של מאבק ואולי 

יוון אחר, ואני חושבת שעשו  כפו את הפנימייה על המועצה, ואנחנו ניסינו, בשנים שאני פה, ללכת לכ

ביד   יד  ועם בית הספר  ועם המועצה, באמת  פה תהליכים אמיתיים, לאורך כל הדרך, עם הגזברות, 

ה את  אנחנו,  שלך,    210%-עשינו,  במכתב  ההבראה  תוכנית  על  כשדיברת  ניר,  קשה,  לי  היה  שלנו, 

דיברנ היעדים של תוכנית ההבראה,  בכל  זה. אנחנו עמדנו  לך את  כל הדרך  ואמרתי  לאורך  זה  על  ו 

 של... 

 

 אנחנו לא קיבלנו את תוכנית ההבראה,     גב' דנה אדמון: 

 

 לא קיבלנו בכלל את המסמך הזה של תוכנית ההבראה,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 בסדר, זה לא משנה, זה לא רלוונטי כרגע.    גב' טליה שנבל:

 

 זה מאוד רלוונטי.    מר תמיר בוקובזה: 

 

של    גב' טליה שנבל: בגדילה  עמדנו  עמדנו,  שאנחנו  זה  שחשוב,  כל   10מה  תלמידים 

של   תקציב  שהוא  תקציב  פה  לכם  מראים  עכשיו  מטורף,  קיצוץ  עשינו  שאמרנו.  כמו  בדיוק  שנה, 

תוכנית הבראה, תקציב רזה. אני פה שלוש שנים, הילדים לא יצאו לטיול אחד. אין לנו מדריך לילה, 

 צות. יש לי עובדת מטבח שעושה את כל התפקידים.יש לי מדריכה אחת על שתי קבו
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אז   בלתי אפשרי.  בלתי אפשרי.  זה  הנוכחי,  גם בתקציב  פנימייה,  ככה  לנהל  אי אפשר  זאת אומרת, 

עברנו פה תהליך, מצד אחד  ובאמת,  והבוגרים,  למייסדים  כל,  לי, קודם  למרות הכאב העצום שיש 

את זה קורה פה. אני חבל לי, עצוב לי, השקענו   כואב, מצד שני עוצמתי ברמות, אבל אני לא רואה

בטירוף במקום הזה, באמת באמת באמת, היה לנו שיתוף פעולה מדהים לאורך הדרך עם המינהל, 

בית ספר, משרד החינוך,   להגיד לכם שאנחנו, מועצה,  יכולה  אני  יודעת מה קורה במליאה,  לא  אני 

 עבדנו ביחד.  

לעשות יותר, אבל בסוף, זו החלטה של המועצה, לאן לקחת   ברור שאפשר  אפשר היה לעשות יותר?

את הדברים. אנחנו, קודם כל אני רוצה להגיד שאנחנו מאוד מתרגשים, והצוות מאוד מאוד מתרגש  

מכל האהבה שהוא מקבל, וכל התמיכה, והדאגה. אבל אנחנו ממש מבקשים שאת המלחמות שלכם, 

זה מה שקורה בשבוע האחרון, וזה מחיר כבד לביכורים. מול המועצה, אל תעשו על הגב של ביכורים.  

כיום יש הרבה מקומות שמסתכלים עלינו, שבודקים אותנו כאופציה, ואנחנו לא רוצים להפוך להיות 

 בעיה, ואנחנו לא בעיה. אנחנו לא בעיה.  

 

מצוינות     דוברת: זה.  את  להבין  צריך  גירעונית,  תהיה  תמיד  פנימייה 

ו שאף פעם לא ידעו לתקצב אותו. אני במקרה עושה תואר שני, ואני כותבת נייר  באומנויות, זה משה

מדיניות עכשיו בתחום הזה, זה נושא שאף פעם לא ידעו לתקצב. וצריכה להיות בעלות, שזה מספיק  

רוצה  שהיא  מה  וזה  המהות,  ואת  התפיסה  ואת  היכולת  את  לה  ושיש  יכולה,  ושהיא  לה,  חשוב 

 כאן היום.להוביל. וזה לא המצב 

ב כולם,  תגיעו  לנו    1.7-אז אני ממש מבקשת, באמת, שאת אותה תמיכה,  לאירוע הסיום שלנו, תנו 

את  ותשמרו  וזהו.  שיש,  טוב  הכי  לסיים  לחניכים  ומגיע  מגיע,  כי  באמת  בגאווה,  הכפר  את  לסיים 

   הסיפורים האחרים לביכורים ולחניכים,

 

 מה היה גורם לכם להישאר?     דוברת:

 

 מה?   טליה שנבל: גב'
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 מה היה עכשיו גורם לכם להישאר במקום, פה? כסף. הרי ברור,      דוברת:

 

 לא, העניין זה לא כסף. מבחינתי העניין זה לא כסף.    גב' טליה שנבל:

 

 מה העניין?     דוברת:

 

ממש   גב' טליה שנבל: אני  אוקיי?  אמיתי,  צורך  בו  שיש  למקום  להגיע  רוצים  אנחנו 

 שאני לא מדברת, מצטערת 

 

 את מרגישה שאין צורך אמיתי פה ל...?     דוברת:

 

 כנראה שלא, השאלה לא, זה לא...  גב' טליה שנבל:

 

 את מתכוונת מבחינת ההתנהלות?     דובר:

 

לא, אני מתכוונת, האופציה שיש לנו, ואני עוד פעם מדברת עליה, כי    גב' טליה שנבל:

ז אני מצטערת, זו הסיבה היחידה שאני לא רוצה שידברו עליה. זה לא קיבלנו את האישור הסופי, א

 מקום שצריך אותנו, כדי להתקיים, בסדר? זה מקום, 

 

אתכם     דוברת: רוצים  שלא  שירצה,  למקום  להגיע  רוצה  שאת  מתכוונת  את 

 פה. 

 

, כמה חניכים יש שם 50או    60לא, לא, טליה אומרת שיש מקום עם     מר גדי ירקוני: 

  כבר?
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 . 50  גב' טליה שנבל:

 

מגיעים למאה, הם מתקרבים, וזה גם מקום   50ועוד    50, כשעושים  50   מר גדי ירקוני: 

 שיש לו הרבה כסף להשקיע.  

 

אני באמת חייב להגיד, זה לא שלא רוצים אותנו פה, בסדר? זה עניין      שגיא:

ף. לכם יש את הכוח גם להחליט.  של, אנחנו עולים הרבה כסף, ואנשים מחליטים איך לחלק את הכס

אלף ₪ בשנה, היום מראים לכם    300שנים, גם בחשבון לא הייתי טוב, החלטתם    6או    4,5עכשיו, לפני  

אלף ₪.  900מצב, שבו בשנה הבאה, עזבו, אם שנה הבאה תהיה בדיוק כמו השנה הזאת הגירעון יהיה 

 אלף ₪ או לא.   900אני לא יודע אם שאלו אתכם אם אתם מאשרים 

 

 אף אחד לא שאל.      גב' דנה אדמון: 

 

יודע מה הייתם מחליטים, זאת האמת.      שגיא: אוקיי, אז בסדר, אז אני לא 

אני לא יודע מה הייתם מחליטים. אבל קחו בחשבון שגם יכול להיות שבמודלים אחרים, בהחלטות  

גםאחרות,   זאת אומרת,  פה מורכבות בעניין קבלת ההחלטה.  אולי, לבקש    יש  יכולים,  היינו  אנחנו 

היה   הצוות  מגלים,  היו  הילדים  אבל  חודשים,  שלושה  על  הדיונים  את  הזאת,  ההחלטה  את  למרוח 

מגלה, זה היה מפרק את כל הכפר מבפנים, נפשית, בסדר? אז גם הזריזות שהייתה פה, אני לא יודע  

ולהחלטיות פה, היה תפקיד, בלי   מה היה אמור לקרות בין הצד הזה לבין הצד הזה, אבל למהירות

 עכשיו להיכנס למי צריך להיות חלק מההחלטיות.  

 

 זמירה?    מר גדי ירקוני: 

 

 כן?   גב' זמירה בן יוסף: 
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 קצר...    מר גדי ירקוני: 

 

 אפשר להגיד כמה, לפני שזמירה פותחת, אפשר לומר כמה מילים?    גב' נעמי סלע:

 

  לא, אז תחכי.   מר גדי ירקוני: 

 

 לא, המילים האלה יפריעו לזמן שדנה מקודם, שמיועד לכם.    מר ניר ים:

 

 אם זו לא שאלת הבהרה, אז לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 שמיועד לכם ולכולנו לדבר חופשי.    מר ניר ים:

 

ביכורים,    גב' זמירה בן יוסף:  פנימיית  תראו,  בקיצור.  ממש  בקיצור,  ממש  אדבר  אני 

ם, אני לא אדבר על ההיסטוריה, היה לנו ברור שכשאני, כשקיבלנו אותם אלינו,  באמת לפני שבע שני

לנופי הבשור, לכל הפן הכלכלי, היה ברור שזה לא משהו שאפשר לשרוד איתו. אנחנו בית ספר תלה 

זה   על  חושבים  וכשאנחנו  הפנימייה.  לכיוון  הספר  מבית  הלכו  משאבים  והמון  משהו,  כתפיו  על 

א האזורית  בה  שבמועצה  שיש  פנימייה  יש  ילדי  45שכול  רק  הם  תשעה  שמתוכם  המועצה,   ילדים, 

זה משהו שילך ויגדל, זה לא    1,200,000-הם ילדי המועצה האזורית אשכול, ו  45  -שרק תשעה מתוך ה

 משהו שייגמר בפעם אחת. זאת אומרת, התמונה הזאת היא תמונה שתלך קדימה, 

 

 ום כזה. אי אפשר לחיות בצמצ   מר גדי ירקוני: 

 

לתת    גב' זמירה בן יוסף:  זה  מה  יודעים  אתם  שם,  חיים  שהם  התנאים  וגם  בדיוק, 

לפנימייה שלא יהיה שם מדריך לילה? זה הרגשה איומה, זה ללכת לישון ולדעת שיש פה דבר שהוא  
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ואני  יקרה.  צריכים שזה  לא  גם ההורים  ככה,  לחיות  אי אפשר להמשיך  מוגן, שהוא לא שמור.  לא 

לפרוח,   חושבת מתחיל  המצוינות  של  העניין  כל  אשכול,  האזורית  במועצה  לנו  האלה,  שהסכומים 

מתחיל לגדול, כמו ששגיא הזכיר עכשיו, בואו ניקח את הכסף הזה ונשקיע אותו בילדים שלנו, פשוט  

 מאוד. עכשיו, הפנימייה לא הולכת לאיבוד, מחכה לה בית מקסים, בית שרוצה אותה.

 

 לא פה.    גב' נעמי סלע:

 

 מה זה?   גב' זמירה בן יוסף: 

 

 את הכסף הזה לא נשקיע בילדים, כי רוצים ל...     גב' דנה אדמון: 

 

 לא פה.   גב' נעמי סלע:

 

לחינוך    גב' זמירה בן יוסף:  במינהל  המנהלת  ינון  אילנה  אגב,  דרך  פה,  כי  נכון.  פה,  לא 

אמרה   במועצה.  –התיישבותי  פנימייה  כזה  דבר  אין  את   חבר'ה,  לשלם  מאפשר  לא  הפנים  משרד 

 הכספים האלה, זה משהו שלא עושים אותו,  

 

 אז למה היא לא אמרה את מההתחלה?    גב' דנה אדמון: 

 

 היא התפלאה,    גב' זמירה בן יוסף: 

 

 לא היה את זה, שינו את ההחלטה.    מר גדי ירקוני: 

 

ה  גב' זמירה בן יוסף:  עד  מעמד  להחזיק  שהצלחנו  התפלאה  ובאמת  היא  בסדר?  יום, 

 באהבה גדולה, והיא באה, ביקרה ותרמה כמה שהיא יכולה. מועצה אזורית לא יכולה...  
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 זמירה, את אומרת שיש היום תשעה תלמידים בפנימייה.     גיא:

 

 מהמועצה.   גב' זמירה בן יוסף: 

 

לא      גיא: כי  בעתיד.  שלנו,  הילדים  של  לעתיד  הדלת  את  סוגרת  את  אבל 

 פנימייה כזאת.   תהיה פה

 

 אם הם ירצו,   גב' זמירה בן יוסף: 

 

 יהיה במקום אחר.      דובר:

 

 יהיה במקום אחר, אבל לא...     גיא:

 

 אז אנחנו מוציאים את הילדים...     דוברת:

 

 תשעה ילדים, כן.     מר גדי ירקוני: 

 

 עכשיו, בפנימייה זה על הכיפאק, אבל...     גיא:

 

 אנחנו לא יכולים להחזיק כלכלית דבר כזה לאורך זמן.   גב' זמירה בן יוסף: 

 

לביכורים,      גיא: נהדר  זה  מפה,  יותר  או  נסיעה  שעתיים  כסף,  שיש  מקום 

 אבל זה לא נהדר לילדים שלנו פה. 
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אני לא יודעת אם המליאה הייתה מוכנה להוציא מיליון מאתיים כל    גב' זמירה בן יוסף: 

 שנה. 

 

 ם היו שואלים אותנו...  א   גב' דנה אדמון: 

 

 לא שאלו, נכון.     מר גדי ירקוני: 

 

בין     מר ניר ים: נערבב  לא  בואו  הדברים.  בין  נערבב  לא  בואו  ברשותכם,  בואו, 

שגיא,  גם  טליה,  גם  איתן,  גם  לנו  שהסבירו  שכמו  הפנימייה,  של  החברתית  הכלכלית,  ההיתכנות 

יים, גם אם שמים עליה את הכסף הזה. אז זה הפנימייה הזאת, אין לה שום יכולת להמשיך להתק

דבר אחד, זאת אומרת, הדבר הזה הוא די ברור, לכל מי שמכיר את הדברים מקרוב. אז זה צד אחד  

 של הסיפור.

הצד השני, זה איך התקבלה ההחלטה. זה שני דברים, נכון שזה אותו נושא, אבל שני דברים שבגדול 

ו להתרעם  אפשר  לשני.  אחד  קשורים  ואפשר  לא  זה,  על  ולדבר  ההחלטה,  התקבלה  איך  על  להעיר 

בין   נערבב  לא  בוא  אבל  הזאת.  לפנימייה  קיום  זכות  לה  יש  האם  של  המהותי,  הנושא  על  להעיר 

 הדברים, בואו נשמור על הסדר. 

 

 שאלה קטנה, דיברו כאן על איך...   גב' מזל ערוסי:

   )מדברים ביחד(

 

 שאלות. קודם אבי, ואז נפתח ל   מר ניר ים:

 

 מספר דברים קצרים.     מר אבי יאנוס: 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:
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כבר    –  1   מר אבי יאנוס:  ביכורים  של  הנושא  את  מלווה  את   3.5אני  מכיר  שנים, 

הנתונים, גם מה ששמעתם, וגם דברים יותר לעומק. אני נתתי המלצה מקצועית, מתוך היכרות של  

מלצה שלי המקצועית היום, לטובת הפנימייה. היא לא יכולה  הדברים, להעביר את הפנימייה. זו הה

האלה   התנאים  את  אין  ופה  לצמוח,  להתפתח,  צריכה  למצוינות  פנימייה  בשרידות.  לחיות  להמשיך 

שהיא יכולה להתפתח ולצמוח. אז לוקחים אותה, מעבירים אותה דירה, והיא מתפתחת וצומחת, זה  

 קורה. 

הם לפנימיות, גם אני למדתי בפנימייה, מטבריה הלכתי לפנימייה  אלפי תלמידים נוסעים מהבתים של

לריאלי   הלכתי  נשאר.  הייתי  אז  הייתה,  אם  צבאית,  פנימייה  בטבריה  היה  לא  שמה  כי  צבאית, 

בגדול. גמור.אז    והרווחתי  בסדר  וזה  מההורים,  קצת  והתנתקתי  נסעתי  הפנימייה, אז  לטובת 

 התלמידים והצוות, זה אחד.

ל  –שניים   לכם שעם  גם  אני אומר  אגף החינוך,  אני כראש  לטובת החינוך במועצה,  טובת המועצה, 

, וגם אם יהיה את המיליון, אפשר לתת לעשות אלף  300-הכספים האלה, אין אותם, אבל גם את ה

לפרויקטים של מצוינות, ואנחנו שמה, כי תרבות של מצוינות, לעשות ולתת, לא לתשעה תלמידים של  

ואני אומר לכם, באחריות, זה לא הזמן להציג את הדברים שאנחנו רוצים המועצה, אלא לא לפים, 

 וחולמים עליהם, בנושאים של המצוינות,  

 

 על איזה כסף אתה מדבר?     גב' דנה אדמון: 

 

ה   מר אבי יאנוס:  על  מדבר  ה300-אני  של  הגירעון  על  מדבר  ואני  עוד 900-,  שיצמח   ,

למיליון מאתיים. אם   צריכה  הייתה החמעט  הייתה  הפנימייה, המועצה  לטה להמשיך להשאיר את 

 להשקיע את הכספים האלה, 

 

 אבל היא לא תשקיע.     גב' דנה אדמון: 
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 מה זה לא תשקיע?     מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו מעבירים אותם בשביל לא להשקיע את הכסף הזה.    גב' דנה אדמון: 

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

כון, זו הייתה ההמלצה. אז אני אומר, זו הייתה ההמלצה, אני אומר  נ   מר אבי יאנוס: 

כל   לטובת  להבין  וצריך  הזה,  בנושא  הזה,  לנושא  המקצועית  שלי,  ההמלצה  את  נתתי  למה  לך 

 הצדדים, זו ההמלצה. 

 

 אני חייבת להגיד כמה דברים.    גב' נעמי סלע:

 

ניר מחלק, מי שרו   מר גדי ירקוני:  רגע, אני  צה, שירים את היד.  חבר'ה, רשות דיבור 

 דקות, מי שמסוגל לעמוד בזה.   2.5מבקש מכולם, 

 

 גם אני רוצה.   גב' מזל ערוסי:

 

השאר,     מר ניר ים: את  רושם  אני  ותיכף  דנה  את  לנו  יש  נעמי,  את  לנו  יש  דקה, 

 אחד, אחד, לפי הסדר.  

 

 אתה לא רואה אותי.     גב' מזל ערוסי:

 

 ראיתי.    מר ניר ים:

 

טוב, אני לא אדוש באיך הקימו את הפנימייה, ובאם הייתה תוכנית    גב' נעמי סלע:
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או לא הייתה תוכנית, ועל תוכנית ההבראה שהתקבלה רק לפני שנה בערך. אני רוצה לדבר על משהו  

חשוב, אין לנו פה איזה שהן אפשרויות לחינוך אחר. אם אנחנו רוצים לייחד את המועצה הזאת, עם  

הקשיי בה.  כל  להתגאות  שאפשר  קטנה  פנינה  איזושהי  לנו  יש  סוף  סוף  אז  הזאת,  המועצה  של  ם 

אנחנו   לא  זה  כלכלי,  עסק  איזשהו  לא  זה  יכולים  לא  אנחנו  כזה,  דבר  אין  לא,  שכסף  ידוע,  ולכולם 

אחרים, עושים   פידבקים  כך  אחר  לנו  מביא  הזה,  החינוך  אז  זה.  לא  זה  כסף,  לנו  יהיה  ומחר  אחד 

 לא צריכה לפתח את זה, כי זה דברים שהם ידועים. אוקיי? ואני

אנחנו צריכים לייחד את עצמנו בדברים מסוימים, אנחנו דיברנו על התוכנית שלנו, התוכנית השנתית  

קיבלתי    –שלנו, ושמנו את החינוך כמשהו שאנחנו רוצים להשקיע בו. היום אתה אומר לנו, מצטער  

יכולי לא  לנו, אנחנו  עובר למקום אחר. מישהו אחר  החלטה, לא מתאים  זה  כלכלית,  לעמוד בזה  ם 

 יקבל את הפנינה הזאת. 

שנוכל   מקווה  אני  לחשוב,  מה  לנו  אין  כבר  לדעתי  לא...  אני  זה,  על  לחשוב  צריכים  אנחנו  עכשיו, 

התברואה   באגף  שיש  כמו  זה  מתקציב.  כחלק  זה  את  שלקחת  אחרת,  גם  ולחשוב  החלטה  למשוך 

יודעת איפה ביכורים היה כאן באגף החינוך. המועצה  נושאים מסוימים ומתקצבי ם אותם, אני לא 

אנשים   פיתוח.  של  לדברים  כסף,  נכון  יותר  יד,  לתת  אמורה  המועצה  גירעונות,  לכסות  אמורה  לא 

 פרטיים, עם כל הכבוד, לא אמורים לעשות את זה. אם המועצה התחייבה להחזיק מקום כזה,  

 

 לא התחייבה.     מר גדי ירקוני: 

 

יודע מה?    גב' נעמי סלע: היום יש לנו חברה למתנסים, אנחנו שמים כסף שם. אתה 

 בואו נסגור את החברה למתנסים, לא צריך מתנסים. 

 

 איזו חברה למתנסים?     מר גדי ירקוני: 

 

באשכול,    גב' נעמי סלע: תרבות  על  לוותר  אפשר  המתנסים,  את  לסגור  אפשר 

החבר את  תחזיק  חיצונית  מה  ושחברה  אין  גדי,  עצמנו,  את  לייחד  רוצים  אנחנו  אם  למתנסים.  ה 
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 לעשות, זה לא נוח לך לשמוע, אתה תשמע את הדברים. 

 

 אני מקשיב לך, מה את רוצה? אני מקשיב!     מר גדי ירקוני: 

 

עצמך     גב' נעמי סלע: את  ולשים  עצמך,  את  לייחד  שכדי  בחשבון  לקחת  צריך  אתה 

אי אפשר להגיד שטוב, אנחנו נוותר על זה, למרות שזה יהפוך אותנו  בטופ, אתה צריך לשלם כסף. ו

זה. אבל למה? המקום הזה כבר  על  נוותר  ופריפרייאלים, ממש הארד קור, אז בואו  נחותים  לקצת 

 קיים, למה לא נכנס כשורה בתקציב של אגף החינוך, ולהכניס, 

 

 מאיפה?     דובר:

 

גירעונו   גב' נעמי סלע: משלמים  של אנחנו  הביטחון,  אגף  של  הסביבה,  איכות  של  ת 

היתכנויות כאלה ואחרות, אפשר היה גם להכניס את ביכורים לתוך העניין, היה אפשר. זה רק בגלל  

 ששנים על גבי שנים, בכלל לא שיתפו אותנו במה שקורה.

ט אחרת, אגב, לא שיתפו אותנו גם בכל הקשיים הכלכליים שיש לביכורים, ואולי היינו יכולים להחלי

 ולשים גם כסף שם.  

 

 בכל... ראינו את זה.      דובר:

 

לא ראינו את זה, סליחה. ראינו את זה בשורת הדיון ראינו את זה, לא     גב' נעמי סלע:

 מיליון באגף התברואה, ידענו לכסות את זה .  1.5מעבר לזה. כשיש, כשהיה גירעון של 

 

 ה? איזה מיליון וחצי בתברוא    מר גדי ירקוני: 

 

צריכים     גב' נעמי סלע: המועצה אנחנו  את  להרים  רוצים  אנחנו  אם  אחרת,  לחשוב 
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שלכל   כדי  ספר,  בתי  שלושה  בנינו  אנחנו  מהנקודה,  תצאו  אחרת.  לחשוב  צריכים  אנחנו  אז  הזאת, 

הרבה  כך  כל  השקענו  למה  רגילים,  ספר  בתי  שלושה  לנו  יש  בפועל,  אחר.  אופי  יהיה  מהם  אחד 

 ? מיליונים על זה

ורציונאליות, עם שיתוף   הגיוניות  אז אפשר לשאול את השאלות האלה, אבל אפשר לקבל החלטות 

 ועם קבלת החלטות אמיתית במליאה. זה משהו שלא קרה, וגם בביכורים לא קרה.

שיכול   מיוחד,  כך  כל  מקום  מאבדים  שאנחנו  מכעיס,  מאוד  זה  אבל  שלכם,  הגב  על  ארכב  לא  אני 

הפוך אותה למשהו מיוחד, כמו מדרשת בן גוריון. סתם ככה לא נוצר השם,  לעזור למועצה הזאת, ול

מועצה   לטובת  זה  את  מפספסים  שאנחנו  וחבל  אותנו.  להרים  להיות,  יכול  ביכורים  לפנימיית  גם 

 אחרת, שתחטוף את המקום. 

 

טוב. תודה נעמי, רק מילה אחת, אני מרשה לעצמי. תראו את מספר    מר ניר ים:

נשפכים פה, ניתנים פה כספים כדי הדבר הזה מנסה להתרומם, מנסה להמריא,    2014השנים, משנת  

 להחזיק את המקום הזה, זה לא מגיע. זה לא רק הנושא הכספי.

שמעתם את טליה, שמעתם את שגיא, יש היבטים אחרים שלא מאפשרים למקום הזה להתפתח, ולא  

המיליון   הכסף.  רק  לא  זה  אז  אוקיי?  העתיד,  את  שהיה רואים  מה  זה  לא  פחות,  המיליון  או  יותר 

 שומר את ביכורים בחיים, לא זה מה שהיה מאפשר את ההתפתחות. דנה, בבקשה. 

 

הי, מי שלא מכיר אותי, אני דנה רבינוביץ', אני ממושב שדה ניצן, למי     דנה:

 שלא מכיר אותי, אני חניכה לשעבר בביכורים, בוגרת המחזור הראשון. 

דברי הרבה  לי  אבל  יש  לפני,  שכתבתי  נקודות  הרבה  לי  יש  כרגע,  פה  שנאמרו  הדברים  על  להגיב  ם 

קודם כל חשוב לי להדגיש שאנחנו אזור, שלא צריך לספר לאף אחד מכם, כי כולכם גרים כאן, אני  

מניחה, אנחנו אזור בעייתי, ואני גדלתי לתוך מציאות שלא בחרתי אותה, אבל היא מציאות לפעמים  

נתן לי מקום להראות שאני יכולה ליצור מזה משהו טוב. ולא סתם לוותר על עצמי    בעייתית, והכפר

הנושא   –ולהגיד   על  להגיד  לי מה  אין  ואעשה מגמה שלא מעניינת אותי, פשוט  אלך  אני  אז  אוקיי, 

כמו טיפול פסיכולוגי הזה, כי זה דבר כל כך בעייתי, אבל זה מקום שנתן לנו מענה בפן הכי אמיתי. זה 
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 נות, אני לא יודעת מי מכם עוסק באמנות, אבל זה ממש המשמעות של זה.באומ

שכתבתי   מה  את  לקרוא  אתחיל  אני  חקלאית  –אז  משפחה  של  בת  עובד    אני  אבי  בנוסף  ותיקה, 

 במערכות חינוך, ובעבר עבד בביטחון, אמי אומנית שגם עבדה במערכת החינוך שנים רבות.

המק על  דברים  כמה  לכם  לספר  רוצה  ביכורים  אני  זה  מה  לכם  לספר  ברצוני  תחושותיי.  ועל  ום 

בשבילי. בשבילי ביכורים זאת חממה. ההגדרה של חממה, היא מקום סגור, בית של קירות שקופים  

וכך גם כפר הנוער ביכורים.    –בטמפרטורה מווסתת, המיועד לגידול צמחים בסביבה מגוננת ומטפחת  

שמקום   קירות  עם  למקום  כיאה  אמיתי,  הצוות,  מאוד  שלנו,  המורים  היו  הטמפרטורה  קופים, 

את   בית,  כאן  יצרו  הם  ביכורים.  שנקרא  המקום  יצירת  של  במלאכה  שנגעו  האנשים  וכל  החברים 

 אנשים שהיו שם לאורך השנים, ושם כעת. 150הבית שלי ושל כעוד 

שזה אומר    לכם זה אולי נראה מספר קטן, אבל חשוב לי שתבינו דבר אחד, פירוק ביכורים, וזה מה

מבחינתי, משמעותו, פירוק בית שנותן מענה לילדים שמגיעים מכל רחבי הארץ, מרמת הגולן ועד...  

גידול הצמחים בחממת ביכורים, היה הגידול שלנו. אני חושבת שאני מדברת בשמי ובשם כל חבריי  

כולנו, הפך אותנו להיות הא נשים שאנחנו  לביכורים, כאשר אני אומרת שביכורים שינה אותנו, את 

 היום.

ביכורים לא היה רק מוסד שלימד אותי מוסיקה, הוא היה משפחה. לא משנה כמה זמן יעבור, אני  

לימד אותי מהי חברות, אחריות, התמדה, השקעה. איך אפשר לקחת כישרון,  תמיד אזכור שביכורים  

 רצון ויכולת, ולהפוך אותם למשהו ענק, במיוחד בגילים האלה.

ת כולנו מילדים לאנשים בוגרים ומקצועיים, וכל אחד בתחומו. המקום הזה שינה לי ביכורים הפך א

 את החיים, ולא הייתי מי שאני בלעדיו.

הייתי   על  בצבא  ארץ,  דרך  על  הטירונות  משלב  חיילים  לימדתי  לוחמים,  לחיילים  הסברה  מש"קית 

ע בצבא  תפקידי  שאת  יודעת  אני  ערכים.  על  חשוב  הכי  אבל  ישראל,  הטובה מסורת  בצורה  שיתי 

ביותר, כי הייתה לי מטרה מול העיניים, והיה לי כוח רצון לגרום לחיילים להרגיש מחוברים לאדמה  

 שהם שומרים עליה, ולשמור עליה בצורה הערכית ביותר ככל הניתן. 

כיום, כשאני פה מולכם, אני רוצה להרגיש שאני עושה הכול, בכדי להגן על חלקת האלוהים הקטנה  

 הייתי חלק ממנה, והיא עדיין חלק ממני ותמיד תהיה, ביכורים. שאני 
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חלק   על  המוותרת  אליה,  להשתייך  גאה  הייתי  היום  שעד  מועצה  ולראות  מהצד  לעמוד  לי  קשה 

כמו תרבות, הפרחת הנגב, וחינוך,    אינטגראלי מעצמה, ומהערכים שאני חשבתי שחרוטים על דגלה,

ולמו לאומנות  מקום  רק  לא  היא  היצירה  ביכורים  את  לפתח  כחזון  שהוקם  מקום  היא  סיקה, 

היא   הוקמה,  ביכורים  כאשר  קלישאה.  לא  זוהי  תטעו,  ולא  בנגב.  האומנותי  והחינוך  האומנותי, 

 הביאה את האפשרות האמיתית לקידום שוויון הזדמנויות בפריפריה. 

לגיל   ע14בהגיעי  דיבורים  התחילו  מגמה,  על  לחשוב  להתחיל  צריכים  היינו  כאשר  מגמת  ,  פתיחת  ל 

רציתי  כי  התבאסתי,  מאוד  בפנימייה,  לגור  מחויבים  שנהיה  ששמעתי  הראשונה  בפעם  המוסיקה. 

ועל   הבשור',  'נופי  שלי  הספר  בית  על  לוותר  רציתי  לא  חיי,  כל  כאן  וגדלתי  נולדתי  בבית.  להישאר 

 גדילה בבית שאני כל כך אוהבת.

למגמה, הייתי מאושרת. הבנתי שיש לי סוף כאשר התמונה התחילה להתבהר, ועברתי את הבחינות  

הייתה   זאת,  לעומת  האלטרנטיבה,  מוסיקה.  וללמוד  כאן  להתחנך  במועצה,  להישאר  הזדמנות  סוף 

ילין, דבר שיכריח אותי להתנתק לחלוטין  ללכת ללמוד בבית ספר לאומנויות באשקלון, או בתלמה 

 מהחיים באזור שאני כל כך אוהבת.

האופציוכאשר   לי  הנכונה.  עמדו  הבחירה  זאת  ביכורים  לחשוב,  מה  על  בכלל  שאין  ישר  ידעתי  ת, 

 בדיעבד, אין מאושרת ממני שהקשבתי ללב שלי, ולתחושות הבטן שהיו לי באותה תקופה. 

בטקסים,  בתערוכות,  הרבות,  בהופעות  לסביבה.  התורם  פורה,  כמקום  עצמו  את  הוכיח  הכפר 

 המוסיקלית והאומנותית של האזור.באירועים שחניכיו לקחו חלק בהם, בהעשרה 

התגובות והפרגון של תושבי האזור, תמיד חיממו את הלב, וגרמו לנו רק לרצות להמשיך ולהיות חלק 

 גדול יותר מהגדילה של המועצה האזורית אשכול.  

ביכורים היא פנימייה ייחודית בנוף של הנגב המערבי. עצוב וכואב לי שהמועצה לא מבינה, ולא רואה  

 הפוטנציאל שיש בכפר, ועוד יכול להיות בו בעתיד, ואני רוצה לצטט מאתר המועצה:את 

לערכים.   חינוך  על  דגש  ששמה  והמושקעת,  האיכותית  החינוך  מערכת  היא  אשכול  של  מרכזי  עוגן 

ההחלטה למחוק את ביכורים מהאזור, הכול כך מורכב שלנו, כמו שהזכרתי קודם, היא טעות בעיניי.  

על משאב חינוכי, משמעותי, מה שמבחינתי מראה יותר מכל מהי הפרחת השממה   המועצה מוותרת

 בנגב. מהו חינוך, מהי תרבות. 
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 סיימת? רגע.    מר גדי ירקוני: 

 

תודה, רגע. אנחנו, יש מצב שאנחנו נאפשר לאיתן להשתחרר, הוא גר    מר ניר ים:

לאיתן, בבקשה, זה הזמן. ואז נוכל להגיד  בצפון, לצערו. אז אם יש, לכן אני עוצר רגע, אם יש שאלות  

 לו תודה ושלום.  

 

יותר    גב' מזל ערוסי: שנגייס  שככל  אמרנו,  הזמן  כל  שאלות.  שתי  לי  יש  אז  אוקיי. 

מה   חושבים.  ככה  הסתם  מן  ירד,  הגירעון  וגם  הזאת,  לפנימייה  יותר  טוב  יהיה  ככה  תלמידים, 

 . אז יש פה איזה משהו לא ברור.  60מאשר  45דיף שהבנתי ממך, איתן, ככל שיהיו יותר תלמידים, ע

 

 זה מה ש...    מר גדי ירקוני: 

 

השנייה,      גב' מזל ערוסי: השאלה  והשאלה  התקנים.  בגלל  שזה  זה  את  הבנתי  אני 

היא   שלי,  תקן    –השנייה  הבנתי,  אם  עמותה.  בידי  מנוהל  היה  הוא  למעשה,  הכפר,  של  הקמתו  עם 

ה ביקשת לבטל את העמותה, ולהעביר את הכפר לרשות המועצה. אולי אותי אם אני טועה, גדי, את

מקור, אם זה היה ממשיך להיות  זאת הייתה עוד טעות? אני לא יודעת, אני שואלת, יכול להיות שב

היינו  דנה,  שאמרה  וכמו  טוב,  יותר  הרבה  היה  היום  שמצבו  להיות  יכול  עמותה,  ידי  על  מנוהל 

 קיד מאוד חשוב, במצוינות חינוכית באזור.  משאירים פנינה יפה, שממלאה תפ

 

על     מר ניר ים: ידבר  גדי  כך  אחר  התלמידים,  מספר  על  דבר  איתן,  כל  קודם 

 העמותה. 

 

על פניו, ההיגיון שלך הוא נכון. ככל שיש יותר ילדים, הגירעון אמור    מר איתן היימן: 

ג המינהל,  מול  העבודה  כדי  תוך  למדנו  שאנחנו  דברים  יש  השתנתה לקטון.  שלהם  הרגולציה  ם 
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התקינה   על  להחליט  הפנימייה  ולמנהלת  לפנימייה,  דבר,  של  בסופו  חופש,  יותר  היה  אם  לחלוטין. 

ויהיו   להוסיף,  לא  או  עובדים,  להוסיף  יכולנו  ואז  גמישות,  יותר  הייתה  בעבר,  אותה.  לממש  ואיך 

 נות. קבוצות קצת יותר גדולות, וזה מה שטליה, אגב, עשתה בשנתיים האחרו

, כל 175הפיקוח הוא הרבה יותר רגולטיבי ממה שהוא היה בעבר, והוא פשוט מאלץ אותנו להיות או  

תלמידים, המצב הוא בסדר, אפשר לעשות את    80-דבר שהוא פחות מזה, זאת אומרת, יכול להיות שב

ים, בסופו  ילד  175-אלף ₪, בסדר? אבל עד שלא נגיע ל  900-הבדיקה הזאת, שהוא יותר טוב, ולחזור ל

 של דבר, המערכת היא בהגדרתה, לא מתאזנת.  

 

 עוד שאלות לאיתן?     מר גדי ירקוני: 

 

 עופר קיסין.   מר ניר ים:

 

אלף השקלים שאתה מדבר עליהם,    900עופר קיסין, שאלה לי אליך.    : קיסיןמר עופר 

 זה עד יוני, או עד דצמבר? כשאתה מדבר כרגע על הגירעון ש... 

 

ספטמבר    ימן: מר איתן הי בין  לימודים,  שנת  לפי  עובדים  הספר  ובית  הפנימייה 

 לאוגוסט. 

 

 זה שנתי.    מר גדי ירקוני: 

 

אלף ₪, אנחנו מדברים    900עד סוף אוגוסט. כשאתה מדברת על    1.9  מר איתן היימן: 

 על שנת לימודים.  

 

 אלף ₪.  600   גב' דנה אדמון: 
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 .  לפני הכסף שלנו 900   מר גדי ירקוני: 

 

 אלף ₪, מלבד השלוש מאות שאמרו,   600כן,   מר איתן היימן: 

 

 השנה.    מר גדי ירקוני: 

 

 כן, השנה.   מר איתן היימן: 

 

 השנה, כשעוד יש את הכסף שאנחנו אמורים לקבל, ייקחו לנו.    מר גדי ירקוני: 

 

אם יש עוד נכון. אני שוב, לפני שאני סב ואני אמתין פה לכל השאלות,    מר איתן היימן: 

משתי   נובע  הכנסות,  על  הוצאות  עודף  או  כפולות,  במירכאות  הזה,  שהגירעון  שידעו  חשוב  שאלות, 

זה פעם אחת, שחייבים,    –סיבות   זו הבעיה המבנית הפנימייתית, של גודל על חסרון הקוטן,  אחת, 

מודרך    פשוט, להשמיד את התקינה שהיא לא מתוקצבת על ידי משרד החינוך והכפר, אם לא הכפר

שלים את זה במדינה, מי שצריך לעשות את זה, זה או תרומות, או תושבים, בהגדרתו, אז אין מי שי

אין תרומות, זה אתם, התושבים לצורך העניין, צריכים להחליט החלטה אמיצה   –ושמעתם את שגיא 

פחות או   , אתם רואים פה,800,  950אלף ₪,    ₪900 לכל הפחות, בוורסיות כאלה של    1,200,000של  

אלף    600אלף ₪,    600יותר, את המספרים פה הרב שנתיים, והחלק השני, מתוך זה, זה סדר גודל של  

אלף ₪, זה סדר גודל של המצוינות במוסיקה, או באומנויות, בסדר? זה האקסטרה הזה   500-₪. ה

צריך    שאתם מבקשים לתת לילדים, על מנת להגיע לאותה פנינה מוצדקת שאתם מדברים עליה. אז

 ₪.   1,100,000-לעשות את הדיפרנציאציה, בין זה לבין זה, יחד זה נותן את ה

 

שלהם,    מר חנניה אווקרט:  הרשויות  מבחוץ,  שמגיעים  התלמידים  האם  אליך,  שאלה 

רשויות הנוספות שמהן מגיעים תלמידים נוספים לכפר, משתתפים בגירעון הזה כמו המועצה?  האם ה

 א לדרוש את זה מהם?  מתחלקים בגירעון. מדוע ל 
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קודם כל, כעובדה, התשובה היא לא. הם לא משתתפים בגירעון הזה.    מר איתן היימן: 

על   או  הוריו,  ידי  על  או  החינוך,  משרד  ידי  על  או  אחרת,  או  כזאת  בצורה  איתו,  מביא  תלמיד  כל 

כ איתם  מביאים  השניים,  של  א  24-25-הקומבינציה  תקציב  שנקרא  מה  שזה  לשנה,   ₪ חזקת  אלף 

ילד/ילדה בפנימייה. אבל הגירעון הזה, הוא אך ורק על המועצה, אם צריך עוד שותפים לעניין הזה,  

 אני לא יכול להגיד.  

 

השאלה האם הפר קפיטה שהתלמיד הזה מקבל ברשות ההיא, עוברת     גב' דנה אדמון: 

 אלינו. 

 

 כן.   מר ניר ים:

 

 אלף ₪.   25 -זה ה   מר גדי ירקוני: 

 

 . 25-, תלמיד בא עם ה25-זה ה   ים:מר ניר 

 

לא, השאלה היא, משרד החינוך יש לו פר קפיטה לתלמיד. האם הפר     גב' דנה אדמון: 

 קפיטה הזה נגזר מהמועצה שהתלמיד מתחנך בה, ועובר למועצה האזורית אשכול. 

 

 הם לא משחררים, לא.    גב' זמירה בן יוסף: 

 

 מי פנה לבקש מהם?     גב' דנה אדמון: 

 

 פונים אליהם, הם לא משחררים.   גב' זמירה בן יוסף: 
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 ,  מה זה הם לא משחררים    דוברת:

 

 בבית ספר...    גב' דנה אדמון: 

 

 לא משחררים את הכסף הזה.   גב' זמירה בן יוסף: 

 

 הטרמינולוגיה המקצועית פה חשובה.   מר איתן היימן: 

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

-שג כזה שנקרא 'אגרות תלמידי חוץ'. אגרות תלמידי חוץ זה כיש מו  מר איתן היימן: 

אלף ₪ שרשות מעבירה, זה עובר בין רשויות, אך ורק כאשר בתוך הרשות אין פתרון לתלמיד,    850

 מבחינת בית הספר.  

שנים, כשילדיי למדו בתיכון,    7-8אם, כל עוד בכפר ורדים לא היה תיכון, ויש עכשיו תיכון כבר איזה  

היינו חייבים ללמוד או במעלות, או בכברי, או באזור, המועצה המקומית כפר ורדים, הייתה אנחנו  

 חייבת להעביר אגרת תלמידי חוץ.

אם ילד בא לפה מבאר שבע, או מקרית שמונה, ויש פתרון לילד הזה, גם אם זה לא מוסיקה, אגב, יש  

 מעבירות את הכסף. בתי ספר, והוא רוצה לבחור, איש באמונתו יחייה, הרשויות לא 

 

 גם לא על מקרים של מצוינות?   גב' דנה אדמון: 

 

 לא קיים.   מר איתן היימן: 

 

 גם אנחנו, אגב,     מר דודי אלון:
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החינוך,      דוברת: ממשרד  מקבלים  שאנחנו  התקציבים  עם  להתקזז  צריך  זה 

 ים פה באזור. והילדים שלנו הולכים ללמוד בכל מיני מקומות אחרים, כי אין להם את המענ 

 

זאת     מר דודי אלון: כלום?  או  פנימייה,  או  חיצוניים,  לילדים  פתוח  לא  הספר  בית 

להיות   בלי  ללמוד  יכול  הוא  מצוינות,  ללמוד  לבוא  רוצה  פה  האזור  תושב  עכשיו  אם  אומרת, 

 בפנימייה? 

 

 כרגע לא, כי לא היו לנו מספיק ילדים.   גב' טליה שנבל:

 

יש פה, בסדר, קיבלנו תשובה, הילדים באים בלי כסף. נועם, חברים,     מר ניר ים:

 שאלה ואחר כך לאה. שאלות לאיתן. 

 

אנחנו     מר נועם גל: התלמידים,  הצטברות  ממדרגות  להבין,  מצליח  לא  אני  איתן, 

, נהיה במיליון מאתיים, כמה מספרים 60-אלף. במידה ונגדל ל  900תלמידים, עם גירעון של    45כרגע  

תלמידים, גם נגיע לאיזשהו איזון.    120-תי, לאו דווקא פה, אבל שכשנגיע לספר אחד ששמע שמעתי, מ

של   המספר  את  שמעתי  זה  להגיד  175אחרי  יכול  מליאה  כחבר  שאני  מדרגות,  של  סוג  שום  אין   ,– 

אלף ₪, ואז אני בשמחה    400-, אבל הגירעון עוד לפני סף המדרגה הוא מצטמצם ל175-שמע, אולי ב

 זה על עצמי.  אקבל את

הגודל  מה  נכונה  החלטה  לקבל  לפחות,  לי  נותנת  לא  שהיא  תמונה,  איזושהי  פה  מקבלים  אנחנו 

, ומה הגודל שאני כמליאה, או אני כחבר 175האופטימאלי. אני פשוט מצליח להבין שזה משהו באזור 

להגיד   להכיל.  מוכן  שב  –מליאה,  להיות  אח  82.5-יכול  בגרעון  נהיה  אנחנו  לי תמידים,  יש  ולכן,  ר. 

 חוסר גדול באינפורמציה. 

 

לגמרי,   גב' טליה שנבל: רגילה  פנימייה  זה,  להבין  שחשוב  מה  אבל  יוסיף,  איתן 

יש ויכוח.    170-ל  120פנימייה רגילה, בלי שום מצוינות שאין בה כלום, כדי להיות מאוזנים צריך בין  
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 . 100ו מתאזנים, אולי גם היינ 120אבל פנימייה, אולי אגב בצורת החיים הרזה שלנו, 

כיתות.   יותר  צריך  גדלים,  שאנחנו  ככל  פה,  וגם  באומנויות,  המצוינות  של  הנושא  את  גם  יש  אבל, 

 זמירה יכולה לספר על עשרות השעות שהיינו השנה עם עמיקם, וגזרנו משמעותית את המצוינות,  

 

 מי זה עמיקם?     דוברת:

 

מגמת המוסיקה ומיקי דור נמצא, מנהל מגמת  עמיקם, סליחה, מנהל    גב' טליה שנבל:

האומנות. מיקי, עדיף שהוא לא יגיד כמה הוא מקבל, וכמה הצוות שלו, הם כולם באים בהתנדבות, 

וזה אחרי שגדלנו. זאת אומרת, אנחנו מצד   אוקיי? באומנות. במוסיקה צמצמנו משמעותית השנה, 

 אחד גדלים, מצד שני יורדים ברמת המצוינות. 

ת באומנויות, זה דבר מאוד מאוד מאוד יקר, ואנחנו לא נוריד, אני חושבת שעמיקם אמר את מצוינו

לה כדי  פה  אנחנו  האיכות.  על  להתפשר  מוכנים  לא  אנחנו  איתן,  עם  השיחות  באחת  יפה  ביא  זה 

אז  שנגדל,  וככל  מסוגלים.  שכן  איפה  נהיה  אנחנו  המצוינות,  על  לשלם  מסוגלים  לא  ואם  מצוינות, 

 תעלה עוד הרבה יותר כסף, זה הכול.   המצוינות

 

עדיין אני לא מקבל את התשובה אליה אני שאלתי. כי אני מבין שיש    מר נועם גל:

פה מדרגות, והמצוינות, אנחנו מדברים על שני נושאים, הנושא הערכי, אם אנחנו רוצים לקחת את 

 זה על עצמנו, זה נושא אחד.

ות שעדיף, במחיר מסוים, סתם לדוגמא בחצי מיליון, אני מוכן  כרגע אני פונה לצד הכלכלי, יכול להי

בשמונים   נמצא  הוא  אם  נמצא,  הוא  איפה  יודע  לא  אני  אבל  הערכי,  הנושא  את  לקבל  בשמחה 

, אנחנו מגיעים, אני לא, יש פה פגיעה ברמה הערכית  120-תלמידים, או אם הוא נמצא בתשעים, או ב

 הכוללת של כל הדברים שנגענו בהם. 

 

 אני יכולה גם להגיד משהו?   גב' כבי שקולניק: 
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 ? גם את זה צריך לשאול. 80-למה אתה לא מצליח להגיע ל    דובר:

 

 . 80-לא תגיע ל   מר גדי ירקוני: 

 

 לא יודע, אני לא ראיתי מה ניסו. ... לגייס אנשים,     דובר:

 

שהמל  גב' כבי שקולניק:  רוצה  אני  משהו.  להגיד  רוצה  אני  תסתכל  חברים,  הזאת  יאה 

אפילו בשם המצוינות ובשם המצוינות במוסיקה, האם היא   –רגע לעצמה היטב היטב בעיניים, ותגיד  

 אלף ₪ על עשרה ילדים מהאזור? חברים,  500מוכנה להשקיע 

 

 זה לא קשור, זה לא הדיון.     דובר:

 

בתו  גב' כבי שקולניק:  דברו  כך  ואחר  לסיים  לי  תנו  רגע,  לי,  תענו  יודעת,  אל  אני  ככם. 

מהמליאות  קיבלנו  שאנחנו  שהתשובה  לא.  שזה  פה,  מנהלים  שאנחנו  מאוד  רבות  תקציב  מישיבות 

 הקודמות, 

 

 ... זכות דיבור במליאה?     גב' דנה אדמון: 

 

מצטערת.    גב' כבי שקולניק:  אני  רוצה,  שאת  מה  תגידי  כך  ואחר  לסיים,  דקה  לי  תני 

 מהמליאות הקודמות,  

 

 מתי תורי? אני הרמתי את היד,    ון: גב' דנה אדמ

 

ה  גב' כבי שקולניק:  על  שאפילו  יודעת,  אני  הקודמות  שאנחנו    200-מהמליאות  אלף 

אישרנו, היו פול ויכוחים, ולא הייתה הסכמה. אז תחשבו היטב, אם זה מה שאנחנו רוצים. ואין לי  
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תר ואנחנו  להתרומם,  מצליחה  הייתה  הזאת  והפנימייה  הלוואי  הזאת  בעיה,  בפנימייה  ותמכנו  מנו 

 שנים, שנים רבות.   

 

 אוקיי, שמעיה, בבקשה.     מר ניר ים:

 

 טוב,   מר אלי שמעיה: 

 

 אפשר בבקשה להגיד את סדר הדוברים?     גב' דנה אדמון: 

 

 דקה, תנו לאיתן לענות. דנה, בבקשה.    מר ניר ים:

 

 אפשר?    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, אי אפשר.    מר ניר ים:

 

 להגיד מה סדר הדוברים.     גב' דנה אדמון: 

 

 להגיד לך מה סדר הדוברים?    מר ניר ים:

 

 כן.   גב' דנה אדמון: 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

 מי אחרי מי? מה, שנדע מה קורה.    גב' דנה אדמון: 
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נסביר הכול. ניתן לאיתן, אחר כך יש לנו את שמעיה, אחר כך הצביע    מר ניר ים:

 מזל הייתה אחרונה אבל היא נכנסה בתור ולאה, אמיר, ו

 

 ודנה שביקשה...     גב' דנה אדמון: 

 

 ודנה, בסדר. ורוויטל ותמיר.    מר ניר ים:

 

 ואחרי זה גם האורחים.      דוברת:

 

 הם יכולים לבקש זכות דיבור.    מר גדי ירקוני: 

 

 א. האורחים מוזמנים, את ארז אני מכיר, אותך עוד ל   מר ניר ים:

 

 נעמה שרעבי כלב, עין הבשור.   גב' נעמה שרעבי כלב: 

 

 שלום נעמה.    מר ניר ים:

 

 שלום וברכה.   גב' נעמה שרעבי כלב: 

 

 נרשמת.    מר ניר ים:

 

במוסיקה    מר איתן היימן:  המצוינות  של  הנושא  לשאלה.  בקיצור  אשיב  אני 

כר קשור  לא  הוא  קיים,  שהוא  בסיסי,  נושא  הוא  שהייתה  ובאומנויות,  נניח  הפנימייה.  לנושא  גע 

מצוינות בבית הספר, הייתם מקבלים החלטה שאתם רוצים מצוינות בבית הספר, לא צריך בשביל זה  

 פנימייה.
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בין   עולה  זה  ספר.  בבית  רק  בפנימייה,  אפשר  אי  ילין,  בתלמה  יש  שכמו  ₪,    450-600מגמה,  אלף 

 נקודה. זה מה שזה עולה, אף אחד לא מתקצב את זה.

אנחנו רוצים מצוינות    –כשיו, יכול להיות שהמועצה הייתה מוכנה לקחת את זה על עצמה, ולהגיד  ע

להשקיע   מוכנים  ואנחנו  ובאומנויות,  ₪    450-600במוסיקה  הילדים. אלף  במספרי  באמת  תלוי  זה 

עד  היום,  שקיימים  התלמידים  בין  הפער  וזה  נוסף,  נדבך  נוסף  זה  על  אבל  לגיטימית,  ההחלטה 

 תלמידים.  175-ים לשמגיע

תלמידים למשל, זה יהיה    55-עכשיו זה נע, זה נע בציר, עשיתי מספר סימולציות. כאשר אנחנו נהיה ב

-אלף ₪, אבל ה  900-₪, זה יהיה פחות, זה יסתובב סביב הציר של קצת פחות מ  1,100,000-פחות מ

זה  900 שוב,  במוסיקה    900,  המצוינות  את  גם  בתוכו  כולל  וזו אלף  450שהוא  מאחר  תמיד,  זה   ,

סביב   מתייצבים  שאנחנו  עד  מדרגות  סביב  120פונקצית  יותר,    120,  או  פחות  להתייצב,  אמור  זה 

ילדים, ואז אנחנו נסתדר עם אותם    120אנחנו נהיה סופר יעילים, סופר יעילים, אפשר להסתדר עם  

צה להשקיע בזה, כן  אלף ₪, של המצוינות במוסיקה, שזאת באמת החלטה. אם המועצה רו  500-600

 או לא.

כפי שכתוב פה בטבלאות, כי באמת,   1,100,000-, ל 900-אלף ₪ ל  750עד שלא נגיע לזה, זה נע ונד בין  

ואנחנו   משרות.  שלוש  עוד  פתאום,  מחולל,  הנוסף  התלמיד  כי  החינוך,  משרד  של  הרגולציה  לפי 

 מחויבים לזה, מבחינת הפיקוח.

וזה מסתובב על הציר הזה. כדי להגיד לך בדיוק, אז אני 120-אז עשיתי את כל הסימולציות עד ל  ,

 צריך להראות לך בדיוק טבלה מדויקת.  

 

דבריי,     מר גדי ירקוני:  בתחילת  זה  את  אמרתי  גם  אני  להוסיף,  גם  רוצה  אני  איתן, 

 ואני רוצה שתפנימו את זה, ושאין לנו ברירה. 

י צל של ספק, שעלות העלויות הייתה עולה. אי אם הפנימייה הייתה ממשיכה פה, ולא עוברת, אין ל

אפשר להישאר ברמה של העלויות של היום תקופה ארוכה. הם חנוקים, אני אומר לכם בתור אחד  

 שחנק אותם מהבחינה התורידו הוצאות, תורידו הוצאות. 

יעלה.  אלף נוספים, בשנתיים הקרובות, על אותו מספר ילדים, זה    300-אין לי צל של ספק, שקרוב ל
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 אי אפשר להשאיר אותם ברמה הזאת לטווח רחוק. אז בדיוק המדרגות האלה שאיתן מדבר,   

 

 זה לא מתכתב עם מה שאיתן אומר.    מר נועם גל:

 

אני יודע, בגלל שאיתן לוקח בפקטור, כאילו נשארים ברמת ההוצאות    מר גדי ירקוני: 

פה, הרמה של האוכל שאנחנו נותנים להם,    הזאת. ואני טוען, שהחיים יותר חזקים. רמת המשכורות

חבר'ה, זה יורד לרמות מאוד נמוכות שלא נצליח לעמוד בהן. אם הפנימייה הזאת הייתה נשארת פה, 

לתוכנית   כשנכנסים  זה,  מה  יודעים  אתם  אפשר.  אי  זה  אחרי  אבל  ככה,  לחנוק  אפשר  שנה  עוד  אז 

ג ם לפתוח קצת. לצערנו, אנחנו לא רואים  הבראה, באים אליה בידיעה שכשיוצאים ממנה, צריכים 

 את הכיוון הזה.  

 

 שמעיה?    מר ניר ים:

 

וכל    מר אלי שמעיה:  ערב טוב לכולם. טוב, דבר ראשון, אני רוצה באמת להגיד תודה 

לעשות   צורך  יש  יותר התרחש. עכשיו,  או  ו... ממה שפחות  הזה,  הנושא  הכבוד לתמיר, שהעלה את 

בין שני דברים. ק  ודם כל, החלק הראשון זה קבלת ההחלטה, שעל זה ראש המועצה מאוד,  הפרדה 

אמר שהוא אולי טעה וזה, הייתה פה טעות, ולפחות זה ילמד אותנו שטעויות כאלה יקרו פחות. פחות  

 ובכלל לא צריכות להיות.  

מהשמיים  ליפול  צריך  לא  זה  מה,  יודע  לא  יש  הנהלה,  יש  מליאה,  יש  כבדות,  כאלה  החלטות 

 ות, של למה סוגרים ולמה לא סוגרים ולמה לא עושים. וזו לא פעם ראשונה.משמוע

אחת, זה כמו כשמורדי עזב, אשתי תספר לי שמורדי שנייה  אסטה מהעניין ל...  אני, סתם דוגמא, ב

עוזב את המועצה. אני לא יודע, אני יושב במליאה ואני לא יודע שמורדי עוזב. אבל זה סתם בשביל  

בצורה מבוקרת, שיחליטו דברים הם לא מובאים בצורה מסודרת לאנשי המליאה, והעניין. זה לא,  

עליהם, יש דברים שאסור לפרסם אותם, כן לפרסם אותם, על איזה... שאנשים ידעו, שלא... זה לא 

נעים שבא הבן אדם ושואל אותך, למה זה ככה... אני מנסה לשכנע אותו, כן, לא, בגלל שזה ככה. אני 
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 מה הוא מדבר, הוא יודע לפניי, וזה לא טוב.לא יודע על 

זה  מסודרת.  יותר  בצורה  אותן  יוציאו  כאלה  והחלטות  נתבגר,  כולנו  שנדע,  הזאת,  הנקודה  לפחות 

 בנושא של קבלת ההחלטות.

והמצוינות  והקדמה  לאיכות  הכבוד  כל  עם  עצמו.  העניין  עצמו,  הספר  בית  של  השני  בנושא  עכשיו, 

יע לרמות, יש גבול לכל דבר. אם אני בבית, יש לי מספר ילדים, או שאני לא  והכול, כולנו רוצים להג 

במועצה,   יודע מה, אני לא יכול לתת לכולם מה שהם רוצים. אני, מה שיש לי, אני אחלק ביניהם. לנו

אנחנו לא מועצה של לא יודע מה, ואין לנו כספים מיותרים. אם ניקח פה, נעשה סתם דוגמא של ועדה 

על זה באיכות    120או    200  ארעית של גזל שאנחנו חיים  אלף ₪ בשנה, סגרנו אותם. או שנושא של 

ותמיכה   עזרה  של  בשם,  פה  תמ"א  של  תמריצים  בשביל  כאלה,  ודברים  והולכים  ועם...  סביבה, 

 והשתתפות בבינוי שלו, אנחנו הכול... והכול שריפות והכול קשור למועצה הזאת.

, ובשיקול דעת, זה לא קל לסגור דבר כזה, ובאמת כואב הלב, אבל  אז יש דברים שהם צריכים לבוא

פשוט,   חשבון  עושה  מדימונה,    1,200,000אתה  מבחוץ,  לילדים  הכבוד  כל  עם  ילדים,  לתשעה  לחלק 

 1,200,000מערד או מכל מקום, אותי מעניינים כרגע הילדים של המועצה שלנו, ואם תשעה אנשים  

 עם כל הכבוד, אולי אפשר אחרת. ₪ לילד בשנה, 120000אני צריך 

ויש פתרונות, עובדה שאני שומע שאפשר להעביר אותם, הולכים לבית ספר אחר, או להיפך, אולי שם  

יהיה להם עוד יותר טוב. אז זה דיון אחר, אבל זה להעדיף... ואז צריך לקבל החלטה, מה עושים מפה 

 משם, 

 

י מציין את השמות, כדי ש... לא כי  טוב, תודה שמעיה, אמיר פלג, אנ   מר ניר ים:

 אתם לא מכירים את השמות שלכם, כדי שהתמלול זה יירשם, האמירות ירשמו על שם האדם הנכון.  

 

 גדי, לא ענית לי.     גב' מזל ערוסי:

 

 אני מחכה, אין לי בעיה לענות.    מר גדי ירקוני: 
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שרצ    מר אמיר פלג: מה  את  מיצה  די  אלי  כי  אאריך,  לא  בדיוק אני  אני  להגיד.  יתי 

למה סוגרים את ביכורים?    –נעמה ניגשה אליי במושב, ופשוט אמרה לי  קרה לי אותו הדבר, אמא של  

מה קרה? ואני חבר מליאה, די פעיל, די מיודע בדרך כלל, עומד מולה אילם. אני באמת, אלי תיאר  

את ההחלטה הזאת. אתה    את זה נכון, זו מן תחושה של בושה, אתה חבר מליאה, אתה אמור לקבל

זה   להגיד.  מה  אותם,  מייצג  שאתה  לתושבים  יודע,  לא  אפילו  ואתה  מהתהליך,  חלק  להיות  אמור 

 מאוד מביך, ואני מקווה שזה לא יחזור שוב. 

כל הנושא הזה לא הובא עד רגע זה, נכון, ניר שלח מכתב עם החומר, אבל עד רגע זה, אני גם בוועדת  

ה... לא נכתב לנו    ליאה? עד לרגע זה, בוועדת חינוך, בקבוצת הווטסאפ שלמה ועדת חינוך למ חינוך,  

גם  והגעת  ישבת  שאתה  אומר  אתה  אותו.  לנו  תפיץ  בבקשה,  עמדה?  נייר  הוצאת  אבי,  אחד.  דבר 

להתנהלות   נכנס  פעם,  עוד  אני  ההחלטה,  של  למהות  נכנס  לא  עדיין  אני  גמור.  בסדר  וזה  להחלטה, 

 מסביב.

מצב  פה  נוצר  תקציב    בעצם  כל  במליאה,  שנים  שלוש  מעט  עוד  כבר  אני  בתקציב,  לנו  שאומרים 

נגיע להחלטות,   אומרים, ביכורים אכן בעיה, יש גירעון אבל נותנים עוד שנה, נותנים עוד שנה, ואם 

זו   בדיעבד.  זה  את  לנו  מביאים  הראשונה,  בפעם  ולא  פה,  שקורה  מה  אבל  למליאה.  זה  את  נביא 

 רי פעם בדיעבד.מליאת בדיעבד, פעם אח

מאוד   להיות  יכול  ולקבל.  לדון  בסוף  שאמורה  זו  היא  המליאה  בדיעבד,  לא  היא  המליאה  עכשיו, 

יכול   נותנים מיליון ₪ בשנה,  ותרבות מעל הכול, אנחנו  ישבו ויחליטו, מצוינות  שחברי המליאה פה 

אם יחליטו, כן, לתת   להיות. גדי ימחה, אחרים לא יאהבו, אני גם לא אומר אם זו עמדתי או לא, אבל

אלף. אבל זה אפילו לא הובא לנו, וגם בחומרים, אני לא רואה בחומרים פה,   600או    400מיליון ₪ או  

לא את ועדת ההיגוי הרחבה, לא את ועדת ההיגוי המצומצמת, אני לא רואה ישיבות שהתנהלו, אני 

 ן הזה. לא יכול לבוא גם לישיבה הזאת, עם איזושהי עמדה מושכלת על העניי

עכשיו, אם זה הכול כבר בדיעבד ורטרואקטיבי, אני לא יודע מה אנחנו עושים פה. אם זה כן נפתח  

לאיזשהו דיון נוסף, אז זה בסדר גמור, אבל כל תהליך קבלת ההחלטות היה מאוד מאוד שגוי, ולא  

 מכובד כלפי חברי המליאה.
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 ץ'. טוב, לאה? רצית להגיד משהו? לאה חיימובי   מר ניר ים:

 

... לדבר, אני רוצה לדבר על שני דברים בכל  שלום לכולם. אני לא  כן.    גב' לאה חיימוביץ': 

זאת, כי אני שומעת את האנשים פה. קודם כל, אני חושבת שאנחנו לא צריכים ישר לחפש את האשם  

את  באף דבר. לא בגדי, לא בניר אנחנו צריכים לחפש משהו שאולי נצליח בכל זאת להמשיך לקיים  

 הנכס היקר הזה, יקר לא רק מבחינה כלכלית, אלא יקר לליבנו עם ערך מוסף גדול מאוד.

...  ואולי צריכים לחשוב חישוב מחדש, מסלול מחדש כמו שאומרים, כי אני חושבת שביחס, אני לא   

אבל ביחס למינוס הזה, ולגירעון שהמועצה נכנסה אליו, לעומת הנכס הזה, אני חושבת שצריך לתת 

יודעת שאתם לא    את יודעת שאתם מעבירים אותו למקום נפלא, אני הדעת. אני  סוגרים אותו, אני 

שנה במקום    30סומכת עליכם, אבל אני בתור סבתא, בתור, אני לא רוצה, אני המורה למוסיקה כבר  

הזה, והרבה בזכות פרויקט המוסיקה שהיה בניצני אשכול, שגם... היה כל כך מוצלח, שמשם גם חלק 

 אוד גדול זה נתן פוש לכל העניין והחזון של אבא שלך, אני זוכרת את זה טוב מאוד.מ

לכן, קשה לי מאוד, מאוד מאוד באמת, לשמוע שאנחנו עומדים לסגור נכס כזה יקר, כי לא כל אחד 

זוכה בפנימייה כזאת, כמו שנאמר קודם, והרעיון הזה, שהעלו קודם שאולי זה יהיה רק בבוקר, ולא  

ה, זה לא בא בחשבון, כי כל העשייה נעשית שם אחר הצהריים. הילדים באים, וזה אני אומרת פנימיי

   בתור סבתא לשני נכדים, שאחד מהם הוא בוגר שהוא ... רועי מרקוביץ',

 

 לאה, בואי נתרכז בעיקר,     מר ניר ים:

 

 רגע,   גב' לאה חיימוביץ': 

 

 במסר.    מר ניר ים:

 

יודעת מה, באיזו דרך   זה  גב' לאה חיימוביץ':  המסר. המסר שלי, שבשום פנים ואופן לא 

ככה   פניו,  ועל  ביזע.  שהוקם  הזה,  היפה  המקום  את  ולקיים  להמשיך  הדרך,  את  למצוא  כדי  לחפש 
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להוריד אותו, בגלל אני לא יודעת, אני לא מזלזלת בסכום, אבל באמת, ביחס למה ש... ביחס לגירעון  

 חלט צריך חישוב מחדש. זהו. והמקום עצמו, אני חושבת שבה

 

 תודה, לאה.  דנה.     מר ניר ים:

 

 באמת?    גב' דנה אדמון: 

 

 כן, הגיע תורך. דנה אדמון אדרי.    מר ניר ים:

 

 הראשונה.    גב' דנה אדמון: 

 

 הראשונה לשמה, כמו שאומרים במשחקי הכס.     מר ניר ים:

 

כה, כי כולם דיברו במיקרופון, בסדר?  אני אצעק, אני לא מורידה מסי   גב' דנה אדמון: 

 מאשר, חנניה.  

למרות   הפנימייה,  לעניין  כל  קודם  אתייחס  ואני  פה,  שיושבים  המכובדים  האורחים  את  אכבד  אני 

המליאה  את  איתי  חולקים  אתם  באמת,  אגיד  אני  יותר.  הרבה  לי  כואב  ההחלטות  קבלת  שעניין 

רגע, גם מהדברים של דנה, ואני רוצה להגיד לך  הרבה, אני לא מתרגשת הרבה, אני באמת מתרגשת כ

 תודה על זה, זה לא פשוט להגיע ו... ממש הרגשתי דברים שיוצאים מהלב. 

של  הציון  כמו  זה.  עם  קשה  ולי  אותם,  להשתיק  ניסו  ומיד  שנאמרו,  דברים  פה  שיש  מרגישה  ואני 

מ  בדברים  פעולה  שיתוף  חוסר  או  לפנימייה,  הגיע  שלא  התרבות,  שר  איזו  ביקור  יש  ומיד  סוימים, 

היתממות כזאת, בעיניי זה לא במקום, אנחנו לא באנו לפה לייצר פאנל תומך החלטה, אנחנו באנו 

לייצר דיון שמבין איפה היו הטעויות שלנו, ואיך לא נטעה בעתיד. אם את ההחלטה הזאת אנחנו לא  

 יכולים לשנות, לפחות נדע איך לא לטעות את הטעויות האלה בעתיד. 

שוב לעין שיעור, לשמוע את טליה, ולשמוע את שגיא, ואת התקשורת שלהם עם המועצה, ואיפה  וח
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לא  היא  ההחלטה  ואם  לקרות,  יכול  זה  אחר  שבמקום  עובדה  כי  ליקויים.  היו  כי  הליקויים,  היו 

הפיכה, וזה כואב לי וצר לי, ואני יכולה להגיד לכם שאם אני אמרר בבכי תוך כדי הדברים, תדעו, כי  

ומשקיעה את מרצי, רק בשביל שהחינוך  ז יום  כל  פה  ואני  מעייניי  הוא בראש  חינוך  כי  לי.  כואב  ה 

 במועצה יהיה חרוט על דגלה, ולאבד מוסד כזה, מבחינתי, זו בכייה לדורות, ממש. 

חלק  לא  היא  המועצה.  לתוך  נאספה  לא  שהפנימייה  היא  העיקריות  הטעויות  שאחת  חושבת  אני 

... לפה, אף אחד מולנו בתקציב, תמיד זה היה איזה סעיף גירעוני, אף אחד לא  מהקהילה שלנו. גם  

חברים, יש פה מוסד חמש שנים שנאבק לעמוד על הרגליים, מי מוכן    –לא פנה לתושבים להגיד להם  

לקחת חלק? אולי יש תורמים אפילו בתוך המועצה, שהיו מוכנים באופן קבוע להיות שותפים? להרים 

 .איזושהי כפפה

הסעיף הזה כל הזמן הוצג כגירעון תקציבי, ולא כערך משמעותי לקהילה שלו. בצורה הזאת, המוסד  

 הזה הוצג לקהילה, דרכנו.  

אומר   הזה  הזמן  וכל  פה,  שיושב  מי  שכל  בטוחה  לא  תשעה   –אני  מהמועצה,  בלבד  חניכים  תשעה 

ייה היא מוסד חינוכי, המספק  חניכים בלבד מהמועצה, מבין מה זו פנימייה. אז אני אגיד לכם, פנימ

צרכיהם,   כל  את  ספרי.  לחניכיו  הבית  המוסד  בתוך  פנימיים  הם  והכלכלה,  המגורים  כי  לציין,   ...

אנחנו   אומרת,  זאת  מהוריהם.  הרחק  בפנימייה,  התחנכותם  שנות  את  מבלים  הפנימייה  תלמידי 

 ייה. קוראים לאנשים שיבואו מרחוק ללמוד פה אצלנו, וזאת המשמעות של פנימ

אז לומר כל הזמן בשביל תשעה תלמידים, בשביל תשעה תלמידים? לא, זה בשביל כל הקהילה שלנו,  

זה בשביל הערך של המצוינות, זה בשביל הערך של האומנות, זה בשביל הערך של היופי של הדבר  

 הזה.

הדמגוגיה    ברור שאם המועצה מנהלת מוסד חינוכי שקוראים לו פנימייה, אנחנו צריכים להפסיק עם

הזאת של מיליון עבור תשעה ילדים, זה מיליון בשביל הקהילה שלנו. זה גם נתון, דרך אגב, התשעה  

האלה משתנים משנה לשנה. היו שנים שהיו יותר תלמידים מהמועצה, ואני מאמינה שבשנים הבאות 

 יהיו יותר תלמידים מהמועצה, אם היינו זוכים להצליח להשאיר אותם כאן.  

הש הזה,  הדבר  המינוס  על  מסתכלת  שאני  זה  עכשיו,  שאמרתי  מהדברים  היוצא  הפועל  והוא  לישי, 

אני   לו תקציב פרסום למועצה האזורית אשכול.  אני קוראת  גירעון,  לו  לא קוראת  אני  באופן אחר. 
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קוראת לו תקציב לצימוח דמוגרפי במועצה האזורית אשכול. אני קוראת לו תקציב לחינוך ערכי, אני 

ו תקציב לתרבות נוער, שהילדה שלי פעמיים בשנה מגיעה לסדנאות שטליה הכניסה כחלק  קוראת ל

 מתוכנית ההבראה, אני מניחה, מדהימה, פתוחה לכל הילדים. 

אני קוראת לו תקציב תרבות, לערבים שהפנימייה הייתה מייצרת עבור הקהילה באופן רחב. ואת כל  

 מבחינתי זה עצוב, ממש עצוב. זה, שכחנו. קראנו לזה מינוס, או גירעון, ו

את  לחבק  יודעת  הייתה  המועצה  אם  עליו.  להסתכל  איך  לדעת  צריך  פלוס,  הוא  הזה  המינוס 

הפנימייה לא דרך החור של הגרוש, שם אני הבנתי שהיו חיבוקים רחבים, ואני מעריכה אותם, הלכו,  

קראנ שלא  איך  או  ונוער,  חינוך  במינהל  החינוך,  ממשרד  תקציבים  חיבוקים  חיפשו  היו  שם  לזה,  ו 

רחבים. אבל חיבוק דרך הלב, ההבנה האמיתית של הערך הזה, הגאווה במוסד הזה כחלק מהמוסדות 

 של המועצה, לא קרה.  

כאב לי בגוף, ואני אמרתי את זה אתמול בתחילת דבריי, אבל כאב לי בגוף ששמעתי ששר התרבות 

בפניו בפתיחת הביקור. זה הדבר שהיה צריך   הגיע, ולא בחרו להעמיד את תלמידי הפנימייה ולשיר

 לעשות. זה בעניין הפנימייה. 

פעם   שלי.  הציבורית  החובה  זאת  אבל  ההחלטה,  קבלת  על  גם  לשמוע  צריכים  שאתם  מתנצלת  אני 

ראשונה, סליחה, מבחינת סמכות המועצה, המליאה, למליאה יש סמכות לקיים ולהקים מוסדות, זה  

וזה חלק מהסמכות שלנו והאחריות שלנו. המליאה אמורה לנהל יחד  חלק מקבלת ההחלטות שלנו,  

 איתך, ראש המועצה, את מוסדות החינוך שלנו. 

טענת שאולי טעית כשלא דיווחת למועצה, לא אמורים לדווח למליאה על החלטה, אמורים להציג את  

ים, ולא אחרי  תוכנית ההבראה, לקרוא לתושבים לסייע, להביא את הדברים בצורה ברורה לאורך שנ

 יום אחד, לדווח שסגרנו את הפנימייה, זאת לא הדרך.

עד רגע זה, כמו שאמיר אמר, ועדת החינוך והמליאה לא קיבלו הודעה רשמית בעניין, ראש המועצה 

בחר לספר לציבור, לפני שהוא הגיע למליאה, בפוסט פייסבוק, ולא פנה אלינו עד רגע זה. אנחנו לא  

 ה עצוב.קיבלנו שום עדכון, וז

מבחינת הנתונים שקיבלנו, אני לא יודעת, חוץ מהטבלה הזאת שהייתה רלוונטית, וגם בה היה אפשר 

נתונים, לא קיבלנו שום דבר, קיבלנו הצעות מחיר לעבודות חשמל, שישה דפים. אני לא   יותר  לתת 
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 הבנתי למה זה היה רלוונטי, ואיך זה קשור להחלטות שאנחנו יכולים לקבל פה.  

עוצרת, לטובת כולם. אני חושבת שהיה צריך, כמו שחנניה אמר, לבטל את ההחלטה הזאת, ולדון אני  

 בה מחדש. בזה סיימתי את דבריי. 

 

 תודה, דנה. רוויטל?     מר ניר ים:

 

טוב, אני במן סיכום ביניים, אולי לעצמי, אבל מסכמת את זה בעיקר   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

של  כרוניקה  זו  שאמרתי    כטרגדיה.  כמו  מלכתחילה,  שהתוכנית,  מזה  נתחיל  מראש.  ידוע  כישלון 

 קודם, לא תוכננה, כנראה, כראוי ומשם זה הלך והתגלגל. 

המליאה  להשפיע,  יכולנו  שאולי  בנקודות  התהליך,  במהלך  שותפה  לא  שהמליאה  לזה  המשיך  זה 

משנה את ההחלטות שלנו,  קבעה את המדיניות. יכול להיות שהבחירות שלנו, עם המידע הנכון, היה  

 באיך לתעדף את הכספים. 

או   שמונים,  תלמידים,  כמה  על  ונשנים,  חוזרים  דיונים  פה  שיש  בזה  ממשיך  היעד  175או    120זה   ,

תלמידים תוך שלוש שנים. זה לא קרה, זה נראה לי בכלל לא רלוונטי לנסות    90הראשוני היה לגייס  

 שזה משהו שבכלל יכול להשתנות. לחשב מה יהיה אם יהיו יותר, לא נראה לי 

פחות   קצת  אולי  אתם  למליאה.  לנו,  בעיקר  טוב  יהיה  הוא  טוב,  משהו  בזה  מוצאת  אני  אם  ואולי, 

לפני כמה חודשים   לדוגמא,  לכולנו.  לקח  פה  להיות  אני חושבת שצריך  זה, אבל  תאהבו לשמוע את 

ממלכתי דתי. לשמחתי, הרעיון   עלה רעיון, עלה והתרסק הרעיון של להקים בית ספר צומח, בית ספר

נפל כמו שהוא עלה, כי הוא עלה גם, בצורה אקראית, מיידית, חפוזה, זה יכול היה להיות עוד מקרה 

של כישלון, בלי תכנון, בלי תוכנית. הלקח לכולנו הוא להמשיך ולהתעקש, ולבקש הסברים, ולבקש  

, וגם אם יש כאן מצקצקים ועייפים, זה חומר, ולשאול שאלות, ולא לזלזל בנתונים, גם אם זה טרחני

 התפקיד שלנו.

כדי שמקרים טראגיים  זו בדיוק ההוכחה למה אנחנו חייבים למלא את התפקיד שלנו כמו שצריך, 

 כאלה, וזה טראגי בעיניי, בהגדרה, כל הסיפור הזה של הפנימייה, לא יחזור על עצמו עוד פעם. 
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 טראגי? מה זה טראגי? למה זה    מר גדי ירקוני: 

 

 למה זה טראגי? כי זה מאוד עצוב.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא, אבל ממה,    מר גדי ירקוני: 

 

 הפוטנציאל של המקום המהמם הזה.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 איפה, לא, את אמרת שכל ה, אולי ההחלטה הבסיסית,    מר גדי ירקוני: 

 

 ימייה,  הסיפור של הפנ : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אולי ההחלטה הבסיסית,     מר גדי ירקוני: 

 

 הוא סיפור טראגי.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא, זה ברור. אבל אולי ההחלטה הבסיסית?     מר גדי ירקוני: 

 

 הכול.    גב' דנה אדמון: 

 

 הכול, אני לא יודעת. לא הייתי חלק בזה,   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 ם אני לא .ג   מר גדי ירקוני: 

 

אני יודעת שלא. אני יודעת, אני אמרתי גם בפתח הדברים. אבל יכול   : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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ההזדמנות   לנו  ניתנה  ולא  שינוי,  לעשות  אולי,  שיכולנו,  נקודות  היו  כן  התקופה,  שבמהלך  להיות 

 לקחת חלק. 

 

למועצה  גב' טליה שנבל: טראגי  בטוח  זה  אולי,  להציע,  רוצה  רק  מבחינת  אני  אבל   ,

ואתגרים   קשיים  לנו  והיו  כך.  על  מודים  ואנחנו  שנים,  שבע  מותג,  להיות  להפוך  פה  זכינו  ביכורים, 

באמת  לנו  יש  אמיתי.  למותג  הפכנו  גם,  בדרך  שהיו  האתגרים  כל  בזכות  אולי  אבל  וגדולים,  רבים 

 מחזרים, רבים עלינו במשרד החינוך, והפנימייה הזאת רק תגדל ותפרח,  

 

 אז אנחנו שמחים בשבילכם, ועצובים בשבילנו.   : טל דג'אווי בן יעקברווי

 

שיווקנו, כמו שאמרתם,    גב' טליה שנבל: כך  כל  גם  להגיד שאנחנו  רוצה  רק  אני  אבל 

את המועצה. והסברנו כמה לא מסוכן להגיע לפה, ונלחמנו עם הורים שיבואו, ומהרגע שהודענו שזה  

פניות של הורים שאמרו, אוקיי, אם זה לא באשכול, אז אנחנו   6-7לא פה, אני חושבת שקיבלתי כבר  

 רגועים, ואנחנו... אז מבחינתנו, אשכול זה היה חסם, בסופו של דבר. 

לא   זה  אבל  סתם.  לא  פה,  זה  את  רצו  כולם  המינהל,  וגם  אנחנו  גם  ציונית,  מבחינה  זה,  את  רצינו 

ז אבל  עבורכם,  טראגי  שזה  שתבינו,  לי  שחשוב  מה  מקפצה טראגי,  תהיה  וזו  עבורנו,  טראגי  לא  ה 

משמעותית להמשך של הכפר. בעיקר, אם אנחנו באמת נסגור במקום המדובר, זה יפתח אופציה של  

 תיירות, ושל תרבות, ואופציה להתמקצע ברמות אחרות לגמרי לגמרי.  

 

 זה טראגי עבור מועצה אזורית אשכול.     דוברת:

 

 מרת, אל תדאגו לנו.בסדר, אני רק או  גב' טליה שנבל:

 

 אם את שם, אנחנו לא דואגים,    גב' דנה אדמון: 
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 תמיר, בבקשה.     מר ניר ים:

 

דיונים   מר תמיר בוקובזה:  והיו  הזמן,  כל  כולם,  מול  שהעניין...  ושוב  שוב  פה  שומע  אני 

 מעמיקים, נכון? אני מבין גם שאולי יש פה איזושהי הודאה בטעות שהמליאה לא שותפה.

  11מסתכל על מסמך שלא צורף לחומר, אבל הוא כן נמצא בחוברת, בחומר שנשלח אלינו, עמוד    ואני

מה ניר,  שלך,  דיון  סיכום  זה  בכניסה.  פה  שחולקה  עשרה 7.6.2020-בחוברת  לפני  אומרת,  זאת   ,

חודשים בערך. בסיכום הזה רשום, בשנת הלימודים הקרובה, אני מניח שמדובר על השנה הנוכחית,  

 תלמידים, בכדי להגיע לאיזון תקציבי(.  60-תלמידים )נדרשים כ 40-ים כמתוכננ

זה משפט שישר קפץ לי לעיניים, כי אני אומר, זה לא לפני שבע שנים, או שש שנים, או חמש שנים,  

הזה,   בעניין  האחרונים שהתקיימו  אחד  דיון  זה  קורה,  ומה  נמצאים  איפה אתם  ידעתם  לא  כשעוד 

אני שומע  60שאתם אומרים שצריך   ופה  או  175,  פחות מ120,  לא  בכל מקרה,  הייתה  120-,  איפה   .

 העבודה היסודית, ואיפה הנתונים? הנתונים האלה משקפים את המציאות? איפה זה נמצא?

נגיע לאיזון? הרי איתן, שליווה אתכם כלכלית, אמור, אני    60-, חשבתם ש20איך יכול להיות שביוני  

 מבין שהוא גם יודע,  

 

 , אמרנו.  110ידענו    גדי ירקוני: מר 

 

 סליחה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 , אולי זו טעות, 110אני לא יודע מה רשום, אבל ידענו על    מר גדי ירקוני: 

 

 תלמידים,   60אני מקריא מתוך הדף, נדרשים   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אז טעו בכתוב.    מר גדי ירקוני: 
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 אה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 קורה, מה קרה.     רקוני: מר גדי י

 

 קורה, קורה, אתה אומר לי זו טעות דפוס, אני מקבל את זה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

אני אמרתי, ואני חוזר רגע, ברשות דיבור אני אדבר, אנחנו עד באמת    מר גדי ירקוני: 

שכל מספר ,  100-120, שזה היה חדש לי, ידעתי על  175-הישיבה האחרונה, ששם דובר על הנתון של ה

, זה לא רלוונטי,  175-באמצע זוכה. אבל היינו רחוקים ממנו. אני רק בישיבה האחרונה שמעתי על ה 

מפני שאני חושב שהרלוונטי זה שלא הצלחנו, לצערנו, להתקדם במספר שאותו רצינו להגיע, שהיינו  

 מגיעים לאיזון תקציבי. 

לשאלה רגע  אענה  אני  דיבור,  רשות  קיבלתי  גם  אם  א'    עכשיו,  שאלות.  ולשתי  לב    –הזאת,  שימו 

אומרים   אתם  א'    –שאנחנו,  הפסדנו.  ואנחנו  יזכה,  אחר  המישהו –מישהו  אבל  זה,  את  מקבל  אני 

אחר, תבינו למה הוא גם לוקח את זה. הוא לא לוקח פנימייה חדשה לגמרי, עזבו את המשאבים שיש  

פנימייה   כבר  לו  יש  גדולים משלנו, אבל  יותר  חניכים, שהוא משלים למאה,   50עם  לו, שהם הרבה 

להיות קרוב   הוא כבר מתחיל  עוד פער תקציבי, אבל  לו  יהיה  לזה שבתקופה הזאת  מודע  הוא  שגם 

למספרים שצריכים. ומה לעשות, המועצה ההיא, הרבה הרבה הרבה הרבה יותר עשירה מאיתנו, וזה  

דווקא למקום ההוא, חוץ מזה    קורה. זה בתשובה הזאת, שאנחנו מדברים למה אנחנו מעבירים אותה 

 שזה מקום נפלא, אבל זהו. עכשיו, אני חייב לך תשובה,

 

 כולי אוזן.    גב' מזל ערוסי:

 

נכון שזה התחיל כעמותה, עמותה זו פלטפורמה, וכשעברנו, כשאמרנו     מר גדי ירקוני: 

להיפך, זה רק    שהמועצה נכנסת לרגליים של העמותה, זה אני לא חושב שזה הפריע לביכורים, אלא

עזר לה. ועמותה, יכולנו גם להשאיר את העמותה, אבל אז היה מן משולש כזה, שלא נוצל. זה דבר  
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ניהולי. אנחנו לא ראינו בזה יתרון, זה לא עצר מאיתנו לקחת איזו אחריות, או מהעמותה לגייס כסף,  

 או משהו כזה.

עיה , אני אומר עוד פעם, היינו יוצרים  נכון שהיום כבר למועצה אסור לממן, אבל אם זאת הייתה הב

  –עמותה מחדש, היינו יוצרים את עמותת אשכול, לא משנה. בואו לא ניקח את הנושא הטכני ונגיד  

 הוא המכשול. אין פה מכשול טכני, בסדר? זה הנושא של המקום.

 

 טוב, מי היה לנו? נעמה.     מר ניר ים:

 

 אני שנייה חוזר.    מר גדי ירקוני: 

 

 אז שמישהו אחר ידבר, אני רוצה שגדי ישמע.     נעמה שרעבי כלב: גב' 

 

הפסקה     מר ניר ים: קטנה.  הפסקה  נעשה  טל?  הדיבור,  רשות  את  לוקח  מי 

 לשתייה, שתי דקות וחוזרים. 

 ***הפסקה בהקלטה*** 

 

 אוקיי, היינו עם נעמה.     מר ניר ים:

 

לחב  גב' נעמה שרעבי כלב:  להגיד  רוצה  אני  כל,  שיש קודם  שלי,  הציבור  נציגי  המליאה,  רי 

כאן הצלחה מאוד גדולה של גדי, וכשלון גדול שלנו תושבי אשכול, אבל הצלחה מאוד גדולה של גדי,  

 שפשוט לא רצה פה את הכפר, והצליח לעשות את זה. 

תראו את בן למשפחת המייסדים של הכפר, ואת מנהלת הכפר, שלא יכולים לחכות לעוף מפה, כי אין 

כוח כבר למלחמות שהם צריכים לנהל מול המועצה, שלא תהיה לכם טעות. הם מתים מפחד  להם  

 שהמהלך הזה יכשל, כי אין להם כוח כבר. 

אני רוצה להגיד לך, קודם כל, גדי, לגבי צורת ההודעה על הסגירה של הכפר, זה שאספת את הילדים  
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נסגר, בלי שאנחנו, ההורים והודעת להם שהכפר  ידענו קודם, בלי שנתנו בלי קשר  הקטינים שלנו,   ,

לשיחה הזאת, חוצפה שאין כדוגמתה, אני לא אתייחס לאיזה היבטים משפטיים חוקיים יש לזה, אני  

 חוצפה שאין כדוגמתה. –רק אגיד 

לגבי הסמנטיקה, אם הם סוגרים את הכפר, או מעבירים אותו, אני לא יודעת למה אתה מתעסק עם  

ין אותך. אתה הודעת שהכפר לא יהיה פה בשנה הבאה, לפני שידעת אם יש  זה כל כך, זה הרי לא מעני 

אחר או לא. גם עכשיו עוד לא יודעים אם יש מקום אחר או לא. אז אתה לא צריך לתקן את  מקום  

 עצמך כשאתה אומר בטעות 'סוגרים', כי אתה מבחינתך סגרת ונפטרת. 

גירעון תקציבי, אז למה מנעת פניות לגיוס   לגבי הבעיה של הגירעון התקציבי, אם באמת הבעיה היא

 כספים של הכפר?  

 

 למה מנעתי מה?     מר גדי ירקוני: 

 

 פניות לגיוס כספים, מכל מיני גופים.   גב' נעמה שרעבי כלב: 

 

 אני לא יודע על מה את מדברת.    מר גדי ירקוני: 

 

 תחשוב על זה. תחשוב על זה, ואז תענה.   גב' נעמה שרעבי כלב: 

 

 לא, אני לא יודע על מה את מדברת, דברי בגלוי.     גדי ירקוני:  מר

 

 לא, אני אסביר.    גב' טליה שנבל:

 

 בגלוי, אני אומרת בגלוי.    גב' נעמה שרעבי כלב: 

 

הפיס,   גב' טליה שנבל: מפעל  כמו  גופים,  מיני  לכל  פונה  שהיה  יונתן  זה  אסביר.  אני 
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צריך אליהם,  לפנות  שכדי  ציבוריים,  דרך   גופים  לפנות  ניסיון  שהיה  פעם  וכל  המועצה.  דרך  לפנות 

 המועצה, בעצם לא נכנסנו בתיק התרומות, או בתיק ה... 

 

שהוא     מר גדי ירקוני:  כסף  יש  הפיס,  למפעל  נוסף.  כסף  לתת  יודע  לא  הפיס  מפעל 

מקצה למועצה והוא מוכן לתת מהכסף הזה. וזה כסף שהמועצה מחליטה מה היא עושה איתו, וזה 

 ... לתרומות, עכשיו הבנתי למה התכוונת.  לא שהיא 

 

ולבקש    גב' נעמה שרעבי כלב:  גופם  מיני  לכל  בעצמם  לפנות  להם  אפשרת  לא  אבל  לא, 

 תרומות לגופם.  

 

 לאיזה גופים?    מר גדי ירקוני: 

 

אנחנו לא יכולים לפנות, זו צריכה להיות פניה של המועצה. והמועצה   גב' טליה שנבל:

 כניות אחרות על פנינו. תעדפה תו

 

דרך אגב, כל הפניות למשרד החינוך נעשו על ידי, דרך אגב. את אמרת     מר גדי ירקוני: 

 עוד כמה עיוותים, אבל אני אעזוב אותם בשלב הזה.  

 

 למה? תתייחס.    גב' נעמה שרעבי כלב: 

 

 לא, אני אתן לך.     מר גדי ירקוני: 

 

לג  גב' נעמה שרעבי כלב:  אוקיי.  ואתם אה,  לצמוח,  הצליח  שלא  בכפר  הילדים  מספר  בי 

 ,  120אומרים שרק לא מזמן גיליתם, שבעצם צריך 
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 לא נכון!    מר גדי ירקוני: 

 

 ילדים.  מה לא נכון?   175  גב' נעמה שרעבי כלב: 

 

 , לא ידעתי. 175-אמרתי, תמיד ידעתי. ל 120-ל 100, בין 120   מר גדי ירקוני: 

 

זה לא סותר את מה שאמרתי עכשיו, אני אגיד מההתחלה. אם אתם   גב' נעמה שרעבי כלב: 

ילדים בכפר, בשביל להגיע לאיזון, ובאמת רציתם    175אומרים שרק לא מזמן גיליתם שבעצם צריך  

להגדיל את מספר הילדים בכפר, למה החלטתם השנה להחמיר את דרישות הקבלה לבית הספר? של  

 ילדים שמגיעים לכפר לא מהאזור? 

 

 לא יודע .   ר גדי ירקוני: מ

 

 זה לא שהחלטנו,    גב' זמירה בן יוסף: 

 

 אני לא יודע, לא מכיר את הדבר הזה.    מר גדי ירקוני: 

 

 תן לזמירה.    מר ניר ים:

 

 לא, לא, זו אני.    גב' זמירה בן יוסף: 

 

 תן לזמירה.    מר ניר ים:

 

מדו  גב' זמירה בן יוסף:  אם  פשוט,  שהחלטנו...  לא  בתחומים זה  למצוינות  בפנימייה  בר 

שליליים,   ציונים  עם  הגיעו  שילדים  הראשונות,  בשנים  לנו  והיה  הייתה,  שלנו  הציפייה  מסוימים, 
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וגם   בפנימייה  גם  פגע,  רק  וזה  להיכנס,  כזאת  לקהילה  אפשרנו  אז  תצמח,  שהפנימייה  רצינו  פשוט 

 בבית הספר.

ב יהיו  הם  למצוינות,  שבאים  שילדים  צריכים  גם אנחנו  אבל  בשמים,  ציונים  דרשנו  לא  סדר, 

 במקצועות האחרים.  

 

אחד    גב' נעמה שרעבי כלב:  אף  כי  אחרים,  בדברים  בסדר  שיהיו  לדרוש  בין  הבדל  יש  לא, 

בין  חזקים.  יותר  שהם  תחומים  יש  מאיתנו  אחד  לכל  התחומים,  בכל  להצטיין  צריך  לא  מאיתנו 

 לדרוש מצוינות גם בלימודים. 

 

 נכון. דרשנו מצוינות גם בלימודים.   וסף: גב' זמירה בן י

 

 נכון.   גב' נעמה שרעבי כלב: 

 

 , 100-90אבל לא מצוינות של   גב' זמירה בן יוסף: 

 

 כמה ילדים יש שמצוינים גם בלימודים וגם בתחומי האומנות?   גב' נעמה שרעבי כלב: 

 

עת על מה אנחנו דנים,  לא, לא, את לא יושבת בצוות שלנו, את לא יוד  גב' זמירה בן יוסף: 

 לא דרשנו יותר מ...  

 

 אז זו שאלה, תעני לי.    גב' נעמה שרעבי כלב: 

 

עם   גב' זמירה בן יוסף:  שיהיו  יעברו,  שילדים  רצינו  דרשנו.  לא  ממוצע,  משבעים  יותר 

 יכולת גם לצאת עם תעודת בגרות בסופו של דבר, ולכן לא ויתרנו.  
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המוות    דנה: את  לנו  עשו  קיבלה  זמירה,  שגם  מישהי  בתור  אומרת  אני   ,

וכשאני אומרת  עשו את המוות,  נכשלים.  וגם מכירה את החברים שלי שקיבלו  בדברים,  מצטיינים 

עשו את המוות, אני באמת מתכוונת לזה. אני רציתי לעשות עבודת גמר, רציתי לעשות הרבה דברים  

שו. לא הסתכלו לנו בעיניים, לא דיברו שהיו מעבר למצוינות אפילו, ופשוט נתנו גב פשוט, זה מה שע

 איתנו על הדברים האלה, בצורה שמתאימה לדבר עם בני נוער. 

 

 על מה את מדברת?    גב' זמירה בן יוסף: 

 

 על מה אני מדברת?      דנה:

 

 כן.   גב' זמירה בן יוסף: 

 

 על השכבות שלנו,      דנה:

 

 י סיימת?  מתי סיימת? סתם מעניין אותי. מת   מר גדי ירקוני: 

 

 , 2018    דנה:

 

 מתי?    מר גדי ירקוני: 

 

 . 2018-, סיימה ב18    דובר:

 

השבע    גב' זמירה בן יוסף:  כל  הזמן,  כל  קריטריונים,  ויצרנו  והשתנינו,  התפתחנו,  אנחנו 

 שנים האלה, כל הזמן השתכללנו, 
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 זה לא עובר.  70זה לא עובר,  70אבל     דנה:

 

 עשינו החלטות, אי אפשר לקלוט כל ילד לפנימייה. פשוט מאוד. ו  גב' זמירה בן יוסף: 

 

 זה עובר, לפי מה שידוע לי פעם אחרונה.  56-זה לא עובר, ו 70    דנה:

 

 משרד החינוך כבר הגדיר את זה.    גב' דנה אדמון: 

 

בחינוך    גב' נעמה שרעבי כלב:  להתפאר  אוהבת  מאוד  המועצה  קודם,  ציינה  שדנה  כמו 

ש פה, ואני רוצה להגיד לך, גדי, שאתה תורם לצמצום האפשרויות החינוכיות פה במועצה,  המצוין שי

 וכל הכבוד לך על זה. והשאלה האחרונה היא, איזה תכנון יש על הנדל"ן של הפנימייה? 

 

 מה השאלה?   גב' זמירה בן יוסף: 

 

 לא, אני, אני.    מר גדי ירקוני: 

 

 עזוב,    מר ניר ים:

 

 היא שאלה אותי שאלה.     י: מר גדי ירקונ

 

 טוב.    מר ניר ים:

 

אין תכנון. עדיין עוד לא מכרתי את עור הדוב שעדיין נמצא, אני    –א'     מר גדי ירקוני: 

מאוד מקווה שאני אמצא לו שימוש טוב. אני חושב שאמרת כמה דברים בהתחלה, שאני חושב שהם 

לפנימייה, ושלא   ולא רציתי אותה מהרגע הראשון, לא מדויקים. להגיד שאני התנגדתי  תמכתי בה, 
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וגם   הפנימייה,  עם  פעלתי,  אני  איך  את  מכירה  לא  שאת  חושב  אני  אז  עוברת,  שהיא  שמח  ושאני 

בשיחות עם ההורים בלילה, שבאנו לחשוב איך אנחנו מרחיבים את הפעילות לדברים אחרים, אבל 

כשמ שלפחות  חושב,  אני  אבל  עצמי.  את  להצדיק  צריך  לא  ולברר אני  בצניעות,  קצת  צריך  דברים, 

קודם עובדות. מפני שכל מה שאמרת בקשר לאהבתי לפנימייה, אני רוצה להעיד על עצמי, שהם לא 

 נכונים. 

 

 אתה יכול להעיד על עצמה, ואני יכולה להעיד,    גב' נעמה שרעבי כלב: 

 

 תודה נעמה,    מר ניר ים:

 

נימייה, שאתה בדרך כלל לא זוכר אפילו שיש  בתחום של האומנות בפ  גב' נעמה שרעבי כלב: 

 אומנות בפנימייה. עם כל האהבה הגדולה שיש לך לפנימייה. 

 

 תודה נעמה.    מר ניר ים:

 

 בבקשה.   גב' נעמה שרעבי כלב: 

 

 טל.    מר ניר ים:

 

אני אתחיל, הרבה נאמר. אני לא רוצה לחזור על דברים שכבר נאמרו,    מר טל בורנשטיין: 

היא אבן בניין ליחסים תקינים. הסיבה    –אתחיל במשפט, ואתייחס אליו עוד מעט. תקשורת  אז אני  

ולא הבנתי   זה,  פנו אליי, שאלו אותי למה עשיתם את  כי אנשים  היא  בישיבה הזאת,  שאני תמכתי 

 מה... לא הייתה לי תשובה. רציתי לדעת למה.  

ל להגיד שאחרי שאנחנו מנהלים את הדיון  עכשיו, אני שמח שאנחנו מנהלים את הדיון הזה, ואני יכו

את   צריכים  אנחנו  למה  הרצון  את  מבין  אני  הכאב,  את  מבין  אני  דברים.  הרבה  מבין  אני  הזה, 
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הפנימייה הזאת, ואני גם מבין את הצורך שנאמר פה, לסגור אותה. אני מבין את זה. אני שומע את  

 .זה לא יכול להיות –הצוות המקצועי לדבר, ואומרים לנו 

האם אנחנו, כמועצה, רוצים לשלם על דבר כזה, כדי להתהדר בזה שיש    –עכשיו, נשאלת פה שאלה  

לנו פנינה שכזאת? אני חושב שזו שאלה שאני אישית הייתי אומר כן, אולי כן. בסכום מסוים כן. אבל  

יכו לא  זה.  את  לעשות  יכולים  לא  כבר  אנחנו  כרגע  מועד,  מבעוד  נעשתה  לא  שהתקשורת  לים כיוון 

 לנהל את הדיון כמה דבר כזה שווה לנו. 

עצוב לי שאתם הולכים, אני מבין את הרצון של גדי לסגור, כי זה... שמעו, אנחנו מועצה לא עשירה. 

וכל שקל פה, אנחנו רבים עליו במליאה. בטוח שבסכומים כאלה. האם זו ההחלטה הנכונה? אני לא  

מספיק נתונים, אני מבין את הצוות המקצועי, אני מבין  יודע, אין לי מספיק נתונים, לא העבירו לי  

את ההורים הכואבים כרגע, שההורים שלהם כרגע נשארו בלי פתרון, אני מבין את החוסר של שגיא  

 תקשיבו, אין לנו פה מצוינות במשהו, אני מבין את כל זה.  –שאומר 

מב אני  וגדי,  אפשר.  אי  זה,  את  לפתור  לנו  קשה  עכשיו,  אחת,  רצית  בשיחה  אתה  למה  אותך  גם  ין 

מקווה   מאוד  אני  תקינים.  ליחסים  יסוד  אבן  בניין,  אבן  היא  תקשורת  מבין.  אני  זה,  את  לעשות 

 שבעתיד אנחנו לפחות מכל התהליך הזה נוכל ללמוד לעשות את זה בצורה יותר טובה. 

 

 תודה טל. ראובן, אתה רוצה להגיד משהו?     מר ניר ים:

 

אני חושב, אני רוצה קודם כל להתחיל מההתחלה, על הזה שאני .  כן  מר ראובן פרידמן: 

נועם ששאלתי אותו עכשיו, אני הייתי, אני כשהביאו את הרעיון של הפנימייה לאשכול,   ניהלתי עם 

אזורית   מועצה  בשביל  תחום  לא  זה  ילין,  לחיים  אמרתי  ילין,  לחיים  אמרתי  אבל  התנגדתי,  לא 

 אשכול. זה לא תחום. 

אש, שהעלויות למועצה כמו אשכול, עלויות של מורים, של חוגים ושל כל מיני דברים, כי הבנתי מר

יכולים   היינו  לא  יכולים להתמודד מלכתחילה, מלכתחילה אנחנו  היינו  לא  לא, בתור מועצה  אנחנו 

להתמודד. אני דיברתי גם עם זמירה, הבן שלי, הבן שלי היה מצטיין בכדורסל פה, ולא היה פה... היה  

ך ללכת לירושלים, או לעין גדי. ואני בטוח שאם היו מקימים מגמת כדורסל פה באשכול, זה היה צרי
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הרבה יותר זול, או מגמת כדורעף, הרבה יותר זול. למה? כי זה לא אותו דין של מורה של חצוצרה  

או   ילדים, נכון  30שמלמד תלמיד אחד, או מורה של צ'לו של עוד ילד, כמו של מאמן כדורסל שמלמד  

 לא נכון? תגידו לי אם זה נכון או לא נכון.  

 

 אני חושבת שמה שאמרת, זה שאנחנו...    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, לא,   מר ראובן פרידמן: 

 

 כי לא מתאימה מצוינות למועצה,    גב' דנה אדמון: 

 

ילין, אמרתי לו משהו    מר ראובן פרידמן:  ואני אמרתי אז לחיים  לי להגיד.  תחום    –תני 

אמרתי  ה חקלאות.  הוא  אשכול  של  פה?   –מצוינות  חקלאות  מגמת  להקים  יכולים  לא  אנחנו  למה 

 מגמת חקלאות, עם מו"פ, עם כל מיני דברים, ילמדו, הוא... 

 

 עכשיו הקמנו את זה כבר.     מר גדי ירקוני: 

 

פה    מר ראובן פרידמן:  ולא להשיג  ילדים, שיהיו    100-80-60על מה שהיה, למה אנחנו... 

 הדור הבא של החקלאות באשכול? 

 

 שאלה טובה.     דובר:

 )מדברים ביחד ברקע( 

 

אז יכול להיות שהנה, הנה הנדל"ן שהוא מדבר, תני לי לגמור. אנחנו   מר ראובן פרידמן: 

דיברנו, הוא מדבר על הנדל"ן? אז בואו נחשוב איך אנחנו מקימים את המגמה של החקלאות פה. זה  

 שמצטיין, זה זה. אז בואו נצטיין... נעשה עוד מדרגה פה.  אשכול, אשכול זה במה
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מהשכבה  2014בשנת      דנה: שהרבה  יודעת  אני  כי  אמיתיים,  נתונים  אגב,   ,

שלנו רצו וחשבו על זה, היו שני אנשים שרצו מגמת חקלאות. אז אני לא יודעת כמה הנתונים של מאז  

 .  By the wayזה מדויק, 

 

  ר .בסד  מר ראובן פרידמן: 

 

 , מחזור שלם. 2014שני תלמידים בשנת     דנה:

 

לנו    מר ראובן פרידמן:  ויש  זה,  את  ומבטלים  באים  אנחנו  אם  עמלים?  אנחנו  מה  על 

 הורים, ואנחנו רוצים דור הבא של חקלאות פה באשכול, זה מה שאנחנו...  

 

 במגמת חקלאות.  25היום יש    מר גדי ירקוני: 

 

 כל שלמה.     דוברת:

 

 יש ישיבה שלמה.     גב' דנה אדמון: 

 

 ברגבים כמה יש היום?     מר דודי אלון:

 

 עוד שלושים.    מר גדי ירקוני: 

 

להצטרף     מר ניר ים: מוזמנת  את  אגב,  דנה,  זהו.  ראובן?  עוד,  מה  בואו,  חבר'ה, 

שאתם  מה  משהו?  להגיד  רוצה  נוסף  מישהו  האם  חברים,  שבועות.  במספר  פעם  המליאה  לישיבות 
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 חושבים, 

 

 כן, אני...    גב' דנה אדמון: 

 

רגע, איזי, ניתן לך. מה שאתם חושבים, אני אזכיר לכם שאנחנו מחר     מר ניר ים:

עושים סיבוב במערכת החינוך, בבתי הספר היסודיים, סיבוב של המליאה, סיבוב ארוך. זה חתיכת 

 טיול, 

 

 זה יום עבודה.      דובר:

 

 חצי יום עבודה.  כן, זה באמת   מר ניר ים:

 

 שתבואו לראות איזה שינוי עשו שם.    מר גדי ירקוני: 

 

הולכים    מר ניר ים: שאנחנו  מה  מדהים  די  באמת  זה  ככה,  נאמר  בואו  זה,  אבל 

לראות שם מחר, מי שעוד לא חווה את זה, זה מעניין. אנחנו גם ניפגש עם מנהלות בתי הספר, אנחנו  

המתק הזה, את  לעולם  מעבר  חשוב,  נראה  זה  תבואו,  השונים.  לתחומים  פה  שהקימו  הנוספים  נים 

 וזה בעיקר מעניין. כן, דנה? 

 

אני רוצה להודות למנכ"ל המועצה שאפשר לדחות את המליאה הזאת     גב' דנה אדמון: 

בעקבות זה שהגיעו החומרים מאוחר מדי, ואני מבקשת ממך להמשיך לשמר את המנהג הזה, שאם  

ר, אנחנו נוכל לדחות את המליאות. זאת הפעם הראשונה שאפשרת לנו לקבל  חומרים מגיעים מאוח

מבקשת  אני  ונפלא.  תקין  נוהל  שזה  מאוחר,  הגיע  שהחומר  בגלל  המליאה,  את  לדחות  החלטה 

 שתמשיך ככה.  
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 זה ציני.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא, זה לא ציני, זה אמיתי לגמרי.    גב' דנה אדמון: 

 

 חבר'ה, תודה רבה.     : מר גדי ירקוני

 

יכול ללמוד, כנראה    מר ניר ים: יכול ללמוד, אם אני  תודה, מסתבר שאפילו אני 

כל אחד. לא למדתי אצל זמירה, אבל כן הייתי מראשוני התלמידים במעלה הבשור. תודה רבה לכם, 

 ערב טוב. 

 

 

 

 

  __________________ 
 גדי ירקוני 

 המועצה יו"ר  

 __________________ 
 ניר ים 

 המועצה מנכ"ל  
 
  


