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, שנדחתה, 7ברוכים הבאים, מזמן לא התראינו. אנחנו במליאה מספר    מר ניר ים:

ב המבצע,  פרץ  שבו  בערב  להתקיים  צריכה   היום,    10  -הייתה  אותה  מקיימים  ואנחנו  לחודש, 

ת לוח הזמנים, אז בשבוע הבא, ביום רביעי, אנחנו נעשה  ברשותכם. אבל אנחנו ננסה לצמצם קצת א

ובבקשה קבלו   לוח הזמנים,  זו שהייתה צריכה להתקיים היום. אז צפו לציפוף של  עוד מליאה, את 

 את זה בהבנה.  

להשתדל   צריך  אז  הבאה.  למליאה  גם  הזו,  למליאה  גם  נושאים,  מאוד  הרבה  לנו  יש  לזה,  ומעבר 

ם, ולגעת יותר מהר בלב העניינים ולהתקדם להסכמות ולהחלטות. זו להיות, מה שנקרא, מתומצתי

 הפתיחה שלי.

ב זה  היום,  לסדר  שנוסף  של    18:30-מה  הלחימה  שולחן  את  למעשה  פה  שניהל  מורג,  משה  יבוא 

ב עברנו  מה  ולנו  לכם  יספרו  הקב"ט,  אילן  עם  ויחד  המועצה  רמ"ט  הוא   של    11-המועצה,  הימים 

יה פתוח גם לשאלות, לתשובות, להבהרות, לכל מה שתרצו. עד שהם יגיעו,  שזה יההמבצע, וכמובן,  

 גדי יש לך משהו לעדכן?  

 מידע. 1

 

תראה, אצלי המידע מעורבב עם המלחמה, גם השאלה, טוב אני אתן     מר גדי ירקוני: 

 את הכללי, ואחרי זה משה ואילן יכנסו לפרטים. 

בר על מלחמה, צריך לזכור שני דברים ראשונים,  אז קודם כל, ובראשית כל, כשאנחנו מתחילים לד 

לנו   לנו שני אנשים במועצה במלחמה הזאת, שמתווספים לעוד אנשים שכבר מתו  נהרגו  שבצער רב 

במבצעים קודמים, שני פועלים תאילנדים, שקיבלו פגיעה ישירה מטיל ליד המגורים שלהם, במושב 

 אוהד. 

פצועים,   שישה  עוד  נהרגו,  שניים  בטיפול  לצערנו,  הוא  לי,  שיש  המידע  לפי  עדיין  קשה,  פצוע  אחד 

בריאות שלמה לכל נמרץ, ובואו דבר ראשון נשתתף בצערם העמוק של המשפחות, גם מעבר לים, וגם  

כמה  עוד  יש  הרבה,  לנו  יש  אחרים.  מאירועים  לפצועים  גם  הזה,  מהאירוע  לפצועים  גם  הפצועים. 

 בבארי. יש לנו הרבה הרבה,   פצועים בגוף, אחד מהם פה, בשעה האחרונה,
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 גדי,   מר עופר קיסין: 

 

 אתה לא שומע?    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, אתה ממלמל.    מר עופר קיסין: 

 

יותר בקול רם  אני צועק, אבל אולי אתה לא שומע.     מר גדי ירקוני:  אני אנסה לדבר 

יודעים. זה לא רואים את זה על פני השטח, אבל יש לנו    בינתיים, הרבה פצועים בנפש, כמו שאתם 

הרבה, ואנחנו מנוסים בזה, לצערנו. הרבה מטופלים עוברים עכשיו טיפולים כאלה ואחרים, על מנת  

 שגם הם יבריאו. יש כאלה שזה חוזר להם, יש כאלה שזה חדשים. 

אנחנו תוך כדי הלחימה הזאת, שהייתה אחרת מתמיד, ומשה יפרט על זה בהמשך, אבל כמו שאנחנו  

אין מלחמה דומה לקודמת, וגם פה, המלחמה הזאת בכלל לא דומה לזאת שהייתה. אנחנו   –  אומרים

ביישובים   גם  אצלנו,  ברכוש  שהיו  והפגיעות  שהיו,  המקבצים  כמות  על  זה,  על  ידבר  ומשה  ראינו, 

   .הצמודים, וגם ביישובים היותר רחוקים

ז יותר בנושא האזרחי,  נוסף, שאנחנו באמת מנסים להתעסק  ה תפקידנו, לכל אורך המלחמה ודבר 

בו, א' זה כמו ש... הצלת חיים, שמירה על האנשים   -וגם לאחר מכן. הדבר, אני חושב, שהתעסקנו 

שידור לגבי האפשרויות שיש לנו, מה צריך לעשות על מנת שיהיה פה שקט ארוך טווח,    –ב'  -שלנו, ו

 כשהיו שואלים אותנו. 

 

 אין שקט, גדי.    מר עופר קיסין: 

 

 יש שקט, יהיה, אני מקווה, שקט ארוך טווח.     גדי ירקוני:  מר

 

שבת,    מר עופר קיסין:  ה...במוצאי  בכרם    יחידות  זה,  את  להגיד  צריך  לעבוד.  חזרו 

 שלום, שני מטענים על הגדר בצד העזתי, במוצאי שבת. 
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 אני לא שמעתי על זה.     מר גדי ירקוני: 

 

 ים. אני שמעתי את הפיצוצ  מר עופר קיסין: 

 

 לא, אני עד עכשיו לא שמעתי על זה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אז בוא נגיד את הדברים על השולחן, והצבא משדר שזה מצב יציב.    מר עופר קיסין: 

 

 זה היה הדמיה, בדמיון.    חברת המועצה: 

 

לא, שום דבר לא בדמיון. פשוט אני אמרתי, אני לא שמעתי, לא הגיע    מר גדי ירקוני: 

 אליי. 

 

 שמעתי במו אוזניי, כמעט נפל לי על הראש...    מר עופר קיסין: 

 

אני לא אומר שלא היה, לא אמרתם לי, אז לא ידעתי. מצד שני, בכל     מר גדי ירקוני: 

של   הנושא  את  לפתור  בניסיון  גם  האזרחי.  בנושא  אמרתי,  בייחוד  מטפלים,  אנחנו  הזה,  האירוע 

זה הלאה.  היישובים שאין להם פה ממ"דים, שבאמת   וגם העברנו את  עמד כל הזמן בתודעה שלנו, 

נושא נוסף, שבהתחלה, התברר לנו שלא היה, זה כל הנושא של תוכנית המלונית של היישובים צמודי 

 היישובים האלה, שאמורים לעבור למקומות אחרים בזמן מלחמה.  11הגדר, כל 

מו ומצאנו מקומות אחרים, יצאו מפה  פה התארגנו תוך כדי תנועה, ומצאו יחד עם המדינה, הם שיל

תושבים, מהאזורים ההם, ועוד כמות של, אני לא זוכר מה, היא פשוט לא  1500, סדר גודל של 1500-כ

 סגורה עדיין, מהיישובים גם האחרים. 
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לצאת. אלו באמת   –אנחנו גם עזרנו ליישובים שאין להם ממ"דים, שרצו להוציא אנשים, לצאת משם 

נו בהם לאורך כל הלוחמה הזאת, שכמו שאמרתי, הייתה בהתחלה, ביום הראשון,  הדברים שהתעסק

 פחות שמה את הדגש עלינו, אבל אחרי היום הראשון, התחילו לטווח את אשכול כמו שאנחנו רגילים.  

 

או   : רוויטל דג'אווי בן יעקב טכנית?  עזרה  הייתה  זו  לצאת,  עזרה  אומר  כשאתה  גדי, 

 וגם? בהשתתפות כלכלית? או גם 

 

 גם וגם.    מר ניר ים:

 

עזרה,    מר גדי ירקוני:  צריכים  שהיו  לכאלה  גם  המקרים.  בשני  עזרנו  אנחנו  וגם,  גם 

ממש, בהסעות, עזרנו. וגם לכאלה שהיו צריכים עזרה כספית. גם הוצאנו כאלה מהאזור, שיש להם 

 קושי בניידות, על ידי הרכב המיניבוס שיש לנו,  

 

 ש. המונג   מר ניר ים:

 

תהיה,    מר גדי ירקוני:  שלא  מקווה  שאני  הבאה,  המלחמה  שעד  מקווה  אני  המונגש. 

 יהיה לנו עוד אחד כזה.  

דבר נוסף שבאמת עכשיו, כמו שאתם יודעים, כל נושא, לא היינו במיקוד, המלחמה מצידנו כן היינו 

, גם עלה לכותרות. במיקוד, אבל התמקדה גם במרכז הארץ, גם באשקלון, גם באשדוד. והנושא הזה

אנחנו   אבל  שלנו,  השכנות  המועצות  עם  יחד  הנושא  את  להחזיר  בעצם  מנסים  שלנו  בדיונים  אנחנו 

מובילים את זה, שברגע שמכניסים, בעצם, יותר מחצי מהמועצה, היא בתוך עוטף עזה, אז לא יכול  

 ס. להיות שהחצי השני לא יהיה, בייחוד בנושא מיגון, וגם בנושא ההטבות של המ 

עם   מתנגש  לא  זה  חזק.  זה  על  עובדים  בהחלט  אנחנו  אבל  הצלחה,  לנו  תהיה  כמה  עד  יודע  לא  אני 

גם   הם  כשאשקלון,  היום  אבל  קל,  יותר  היה  בטח  אשקלון,  היה  לא  אם  אבל  עכשיו.  אשקלון, 

בכותרות, וגם חטפו מטחים מאוד מאוד כבדים, הכול הפך להיות בסכומי כסף מאוד מאוד גדולים.  
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הזה, מול מזכיר ראש אותנ בנושא  בזה, אנחנו מטפלים  מעניין, אבל כשהמדינה מטפלת  זה מאוד  ו 

הממשלה, שקיבל מראש הממשלה לטפל בנושא המיגון של אשקלון ושל היישובים שלנו, עם האוצר,  

האלה,   הגופים  כל  הביטחון,  משרד  אמרתי,  כבר  הממשלה  ראש  משרד  והשיכון,  הבינוי  משרד  עם 

עבודת מטה לגבי המיגון של היישובים האלה, אני לא יודע עדיין מה יצא מכל עבודות  לפחות היום ב

 המטה האלה, אבל עובדים על זה, ואנחנו בקשר שוטף איתם בנושאים האלה. 

בנוסף לזה, גם כמובן את הכביש, שכל הזמן עולה על ידינו, אנחנו מעלים בנושא הזה, ואת החשיבות  

צריך להגיד שבמלחמה הזאת, לצערנו הוכח עד כמה הייתה חשובה, כל של חיזוק היישובים פה, אני  

 התהליך של סידור הגנראטורים והחשמל ביישובים צמודי הגדר.  

והתושבים  לעבודה,  נכנסו  הגנראטורים  תכננו.  הם  שלמזלנו,  ארוכות,  הפסקות  וכמה  כמה  שם  היו 

העביר ליישובים שלהם, שהיישובים  כמעט ולא הרגישו בהם. אני קורא מפה לכולם, לבדוק ביישוב ול

אסור לנו להגיע למלחמה, כשהדבר הזה לא מוכן  חייבים לדאוג לתחזוקה של הגנראטורים האלה, ו 

 ולא עובד. 

 

 גדי, לכל יישוב חייב להיות?    גב' נעמי סלע:

 

לא, בצמודי הגדר המדינה דאגה שיש, ושם היישובים מחויבים לדאוג     מר גדי ירקוני: 

 שלהם, ולזה שהם יהיו כשירים ליום הדין. ראינו גם כמה זה חשוב.   לתחזוקה

 

 וכשרות של מקלטים, איך זה?    גב' נעמי סלע:

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 כשרות של מקלטים, זה תופס את כולם למעשה, לא? כל היישובים.     גב' נעמי סלע:

 

 מה במקלטים?    מר גדי ירקוני: 
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 רות של המקלטים, כי היו מקלטים שהם לא היו תקינים. הכשי   גב' נעמי סלע:

 

לא, הכשירות של המקלטים, אנחנו יותר עובדים מאיפה שאין מיגון.    מר גדי ירקוני: 

 שם אנחנו יותר רוצים לחזק את המקלטים,  

 

 המקלטים לא היו ראויים בכלל.    גב' נעמי סלע:

 

העניי  מר עופר קיסין:  לטובת  צבועים  כספים  שצריך יש  מה  עושים  אנחנו  הזה,  ן 

 לעשות. 

 

 בסדר, אבל בפועל היו יישובים שלא היה להם...     גב' נעמי סלע:

 

של     מר גדי ירקוני:  בנושא  ביחד,  המועצה  של  וגם  היישוב  של  גם   ... לנו  יש  פה 

אחת,   פעם  ראוי  במצב  המקלט  את  לשים  להחזיר,  מנסה  כלל  בדרך  המועצה  גם  הזה.  המקלוט 

צריך לשמור על התקינות שלו. אנחנו ראינו שבחלק מהיישובים, מקלטים לא ראויים, אנחנו  והיישוב  

 מטפלים בזה. 

המקלטים הם תשובה הכי פחות טובה, אבל איפה שאין מיגון, זו    –אבל עוד פעם, לצערי, אני אומר  

העדיפויות    התשובה בינתיים שיש. איפה שיש מיגון בבתים, אנחנו פחות שמים לב למקלטים, גם סדר

 ככה. 

 

הצופרים של הצבע האדום, הם תלויים ברשת החשמל? או שיש להם    מר תמיר בוקובזה: 

 איזושהי... 

 

 שעות כל אחד לפחות.  12יש להם שני מצברים בנפרד,    מר דודי אלון:
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להתחיל    מר גדי ירקוני:  יכול  אתה  משה,  טובה.  שאלה  זה,  על  גם  להגיד  רוצה  אני 

ותורך כבר מגיע. אני אגמור את הפתיחה ותתחיל אתה, אילן    18:30להתקרב הנה,   עוד מעט מגיע, 

 כדאי לראות איפה הוא.  

 

 גדי,    גב' נעמי סלע:

 

 רגע, רגע, אני אתן תשובה לצופרים.    מר גדי ירקוני: 

 

 רגע, שניונת, האישור של המקלטים, למי צריך לפנות במועצה?    גב' נעמי סלע:

 

 לאילן.    י: מר גדי ירקונ

 

 לאילן?    גב' נעמי סלע:

 

 זה בתוכנית העבודה של אילן.    מר דודי אלון:

 

אילן. ככה, הצופרים עובדים על חשמל, ויש להם, אם אני לא טועה,     מר גדי ירקוני: 

אזעקות שהם יודעים לעשות    11סליחה,    11אזעקות שהם יודעים לעבוד.    12ברגע של הפסקת חשמל  

של   נושא  להביא  על  מנסים  אנחנו  מזה,  יודעים  ואנחנו  חשמל  הפסקת  שיש  ברגע  אנחנו,  בטריות. 

 גנראטורים מקומיים, איפה שאנחנו מסוגלים, מצליחים, בגלל שאנחנו מודעים לדבר הזה. 

אני רוצה להגיד על הצופרים. יש היום צופרים, ויש לכולם בטלפונים, לכל מי שיש. אנחנו באים גם 

ורוצי הזה,  אחד בנושא  שכל  הטלפונים,  של  בנושא  האפליקציות  את  להוריד  רגילים  יהיו  שכולם  ם 

יגבה, זה יגבה את השני, פעם אחת אם לא עובדת הצפירה, אז יעבדו הטלפונים, ואם הטלפונים לא  

 עובדים תעבוד האזעקה. 
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יש   איפה  העברנו  היום  הצבא.  עם  יחד  זה  על  עובדים  תקשורת,  בעיות  שיש  לזה  מודעים  לנו אנחנו 

 בעיות תקשורת של סולארי, אנחנו יחד עם פיקוד העורף, גם הוא מודע לזה.  

 

 גם האפליקציה משדרת בדיליי, אז זה לא רלוונטי.     גב' נעמי סלע:

 

תלוי איזו את מורידה. חבר'ה, תלוי איזה אתם מורידים. יש לפעמים     מר גדי ירקוני: 

פה, איך יש קליטה יותר טובה. אבל בהחלט, גם פיקוד  זה לפני זה. זה תלוי גם ב... חבר'ה, תלוי אי

מהאוכלוסייה    90%-העורף וגם פה, בסוף נראה שהכיוון היותר נכון יהיה גם לעבוד עם הטלפונים של

 יש, אם לא יותר. אבל כמובן, זה מחייב קליטה ברמות אחרות, ואנחנו עובדים גם על זה. 

 

 ת השמע? עם מי מדברים על עוצמ  גב' יהודית מימון: 

 

עוצמת השמע, תודיעו למוקד והוא יעביר הלאה. אני עוד פעם, אנחנו     מר גדי ירקוני: 

אני  האלה.  האזעקות  את  שומעים  לא  והכול,  סגורים  בבתים  שהחלונות  פעמים  הרבה  שיש  יודעים 

 רוצה להגיד לכם שבאשכול, יש יותר אזעקות מבכל מקום, אנחנו שמעתי את הזה. 

אנחנו אומרים לחבר טלפונים, שכנראה לא בכל מקום ישמעו כל הזמן את הצופרים,  כנראה, בגלל זה  

  2על אף שישימו יותר צופרים ביישובים, וכבר עכשיו יש כמעט, אני חושב אם שמעתי את המספר, פי  

 מבכל מקום בארץ. אני לא רוצה... 

 

 מכל מקום.   2גם כמות הירי לאשכול, זה תמיד פי   מר עופר קיסין: 

 

 אנחנו לא מתחרים, אני רק אומר עובדות שאני...     ר גדי ירקוני: מ

 

 מה עם התקנה של עמדות צופרים חדשות בהרחבות?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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מקום   מר גדי ירקוני:  על  היום  יודעים  עוד    אנחנו  שומעים.  שלא  איפה  שחסר,  אחד 

לנו בחטיבה מישהי שעובדת על זה. אבל    פיקוד העורף אחרי זה בודק את זה, יש  –פעם, דרך המוקד  

הרבש"צים יודעים את הדרך להגיע, וכדאי דרך הרבש"צים. אם מישהו   –אם יודעים על מישהו, א'  

 רוצה, בדרך עקיפה או ישירה, שיגיד במוקד, והמוקד יעביר את הבקשה הלאה.  

 

שיפנ    מר אמיר פלג: קיים,  הוא  זה  שבשביל  ליישובים,  ועד  גם  יש  והוא גדי,  לוועד  ו 

 יפעל מול המועצה.  

 

ואנחנו    מר גדי ירקוני:  הזה,  הדבר  בסוף  אלינו  שיגיע  מבורכת.  דרך,  כל  נכון.  זה  גם 

 ננסה לתת את התשובות, ולהביא את הצבא שיטפל בסוגיה הזאת. 

 

דחיפה    מר תמיר בוקובזה:  איזושהי  מקבל  הוא  שעכשיו  הכביש,  לגבי  התייחסת  אמרת, 

 ם.  בעקבות האירועי

 

 מקבל דחיפה בפה בינתיים, לא במעשים.    מר גדי ירקוני: 

 

אירוע    מר תמיר בוקובזה:  הנה,  כי  הזה?  האירוע  לתוך  נכנסת  המילוט,  דרך  משהו.  גם 

נצור,   נשאר  המועצה  דרום  שבעצם  הגדול,  החשש  שזה  מליאות,  כמה  לפני  עליו  שדיברנו  מדויק 

ב אירועים  לצאת.232-בעקבות  דרך  שום  ואין  דרך    ,  על  שנים,  המון  כבר  זה  על  מדברים  כבר,  ויש 

 המילוט, האם זו הזדמנות, או האם נעשה איזשהו מהלך לקדם את הכביש הזה. 

 

את    מר גדי ירקוני:  נותן  שאני  אומר  אני  פעם,  עוד  אבל  זה,  על  גם  מדברים  אנחנו 

ם הצבא, ולראות מה הוא . גם על זה אנחנו נדבר, דרך המילוט יותר צריך לדבר ע232הדגש הגדול על  

והיא לא דרך של נת" זו דרך שהוא משתמש בה,  זה. בגלל שבסוף,  על  י אורגינל. מה שאנחנו חושב 

 מדברים בינתיים, דרך המילוט. 
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 מבחינה תקציבים?    מר תמיר בוקובזה: 

 

כן. זו לא דרך שנת"י מממנת אותה, והיא גם לא סללה, אותה, והיא     מר גדי ירקוני: 

 מיליון ₪.   200-כן, אבל יש הרבה אהדה, עד שצריך לשים את ה 232אחראית עליה. כלומר, זה גם לא 

 

 ה... אמורים לצאת? אז איך אנשי    גב' נעמי סלע:

 

 .  232-הם אמורים לצאת ל   מר גדי ירקוני: 

 

 ואם הכביש,    גב' נעמי סלע:

 

 הוא לא היה חסום לתושבים.    מר גדי ירקוני: 

 

 נכון, אבל במידה וסינריו שנוחת שמה משהו,    לע:גב' נעמי ס

 

 אנחנו נוסעים דרך השדות.   חברת המועצה: 

 

יש דרכים עקיפות, שאנחנו סוגרים. חבר'ה, אתם לא צריכים לשכנע    מר גדי ירקוני: 

שצריכים   ב'    –אותי  ג'    –א'.  הזמן.  כל  זה  את  מעלים  נסגרות,    –אנחנו  שדרכים  להגיד  רוצה  אני 

 ם ביטחוניים, לא רק פה, כל היישובים נתקעים. משיקולי

 

אין     גב' נעמי סלע: פיזית,  בחירום,  משנה,  לא  הכביש,  על  משהו  שקורה  סינריו  לא, 

 להם דרך? רק דרך השדות? 
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 יש דרך השדות, ואם סוגרים אותם,    מר גדי ירקוני: 

 

 היא לא כל כך ראויה,     גב' נעמי סלע:

 

 השדות, נוסעים שם גם בימים רגילים.   יש דרך  מר איתן אהרון: 

 

מלא    גב' נעמי סלע: הוא  בעייתי,  מאוד  והוא  הכביש,  את  מכירה  אני  יודעת,  אני 

 בורות. גם הוא לא כזה... השדות זה לא אטרקציה. 

 

ה  מר עופר קיסין:  נושא  למקלטים.  רגע  להתייחס  רוצה  אני  כבר גדי,  במקלטים,  פער 

מ למעלה  נ  10-קיים  לא  בעת  שנים.  הזה,  לאזור  שמגיעים  הכוחות  שכמות  הבעיה  ראוי.  מענה  יתן 

 ההסלמות בתקופה האחרונה, הולכת וגדלה. ואין איפה לשים אותם,  

 

 אנחנו לא אחראיים לצבא.    מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר, אתם מביאים אותם,   מר עופר קיסין: 

 

 לא, לא, לא.    מר גדי ירקוני: 

 

, שנייה. אתם מביאים אותם למרחבים של היישובים, אתה  שנייה גדי  מר עופר קיסין: 

לא יכול לשים את החיילים בחוץ. היישובים נדרשים לתת איזשהו מענה לחיילים האלה. אתה רוצה  

 לשים אותם על המדשאות, בתוך השטחים הפתוחים? ואחר כך מה יגידו כשיפצעו חיילים? 

 

והאנושית שלנו. אבל צריכים לזכור  אתה צודק ברמה האישית    –א'     מר גדי ירקוני: 

 שמי שאחראי לכוחות צה"ל, זה צה"ל. 
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 אין בעיה.   מר עופר קיסין: 

 

ואומר     מר גדי ירקוני:  היישובים,  לתוך  אותם  מביא  שהוא  זה  אתם    –רגע.  עכשיו 

כל   של  הלב  עם  שאנחנו,  נכון  זה  להם.  לדאוג  צריך  צה"ל  צה"ל.  על  גם  לא מקובל  זה  להם,  תדאגו 

 , זה כמו הבן שלו, ובצדק, אחד

 

אבל לא לשם אני לוקח את השיחה, גדי. היה נושא, עשינו עבודה לפני   מר עופר קיסין: 

עשר שנים על נושא המקלוט, עלו פה פערים מאוד מאוד גדולים, עוד בתקופתו של מיקי, והנושא הזה  

 לא קיבל מענה כמו שצריך. 

 

פה שיש ממ"דים, נושא המקלוט פחות תופס  עוד פעם אני אומר שאי   מר גדי ירקוני: 

גם בסדר העדיפויות שלנו.   זה  יותר חשוב שיהיה מקלוט.  איפה שאין ממ"דים,  להכין אותו.  אותנו 

אתה, לשמחתך, לא משנה איפה שאתה גר, יש לך ממ"ד, יש לך ממ"מ בכל מקום שצריך להגיע אליו,  

 שיש שם גן.  ולא צריך להשתמש במקלט, חוץ מלפעילויות אחרות, עד 

 

 אני מזכיר שאת המענה קיבלנו אחרי צוק איתן.    מר עופר קיסין: 

 

 לא משנה, אבל יש.     מר גדי ירקוני: 

 

 ברוך השם.   מר עופר קיסין: 

 

 אבל קיים.    מר גדי ירקוני: 

 )מדברים ביחד( 
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.  לגבי האירוע בשדרות, עם הילד שנהרג עם הפגיעה של הרסיס בחלון  מר תמיר בוקובזה: 

של   החלונות  את  להחליף  שרוצים  משנה,  לא  שמועתי,  סרן  רב  שמועות,  לא...  דיבור  איזשהו  יש 

כזאת. אתה מכיר משהו    24מ"מ,    18הממ"דים, במקום   בפגיעה  לעמוד  יכולים  עומדים,  מ"מ, שכן 

 כזה? 

 

אני אגיד לכם בדיוק מה אמר אלוף פיקוד העורף עכשיו, פה הביא את    מר גדי ירקוני: 

ר זה,  כל  על  חוזר  סתם  לא  אני  הממ"ד,  אותו.  תחקרו  כשהם  האירוע,  אחרי  יומיים  הרשויות  אשי 

ב בטוח  לא  הוא  כנראה  היום.  שיש  בטוח  הכי  המקום  זה  ב100%-ממ"ד  בטוח  הוא  מה 99.9%-,   .

 מ"מ ברזל. 24שקרה שם, זה דבר שכנראה, סטטיסטית זה יכול לקרות גם אם היה שם 

, ממ"דים. גם  2007-י אגיד מה נכון ומה לא נכון. פיקוד העורף בונה, מלגבי הברזלים שמדברים, אנ

גנים, דרך אגב. ומדי פעם, בכלל האיום, הוא משנה את סוג המיגון. זה שהוא משנה ומעלה את סוג  

 המיגון, זה עדיין לא פוסל את המיגון הקיים.  

 

 מעלה או מוריד?      גב' נעמי סלע:

 

 התקן.  מעלה את   גב' שרון קלדרון:

 

 מעלה את התקן.     מר גדי ירקוני: 

 

 אבל ידוע שהישנים היה יותר...    גב' נעמי סלע:

 

, מכנראה  24-חבר'ה, זה בדיוק מה שאני אומר, הוא העלה את התקן ל   מר גדי ירקוני: 

 , 18-, אבל הוא לא פוסל את ה18

 

 .  12בדיוק, זו הבעיה, יש    גב' נעמי סלע:
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ס"מ, והיום כשבונים ממ"דים   30ם יש פה ממ"דים, באשכול, שהם  ג   מר גדי ירקוני: 

, אוקיי? זו הסוגיה הזאת של החלונות. ובגלל זה, פיקוד העורך אומר 30-ס"מ, לא פסלו את ה  40הם  

שיותר  כמה  או  הרצפה,  על  החלון,  לגובה  מתחת  שישכבו  מבקש  ביטחון,  עוד  לקחת  בשביל  היום, 

 נמוך, כשיש צבע אדום.  

 

 לא שומעים( הגנים,  –תגיד, לגבי ה... )מחוץ למיקרופון   ובן פרידמן: מר רא

 

 בדיוק, לגבי הגנים, מה קורה איתנו?    גב' נעמי סלע:

 

יודעים,    מר גדי ירקוני:  שאתם  כמו  הגנים.  של  האלה  הכיפות  כל  לגבי  אגיד,  אני 

תיכות מסביב, עשה בדיקה של  , פיקוד העורף, אחרי שהיה גן אחד בניר עוז שנפלו לו ח2020באוגוסט  

 כל הגנים שקיבלו כיפות. יש כמה וכמה סוגים, מכמה שנים שעשו. 

אישר אז את הגנים של אשכול כולם, וגם במקומות אחרים. לאחר האירוע שקרה בשער פיקוד העורף 

 הנגב, 

 

 בניר עם.    גב' נעמי סלע:

 

 בניר עם,    מר גדי ירקוני: 

 

 כן.    גב' נעמי סלע:

 

 במלחמה האחרונה, במבצע לפני האחרון,     ר גדי ירקוני: מ

 

 מלחמה, לא?    גב' נעמי סלע:
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גנים יש, עוד פעם,    מר גדי ירקוני:  פיקוד העורף הלך ובדק עוד פעם איזה סוגים של 

בשביל זה. והחליט איזה סוגים רוצים להחליף יותר מהר, איזה מיגונים פחות ואיזה מיגונים יותר.  

, אל תתפסו  21או    12אין אף גן היום שצריכים להחליף, מבחינת סוג המיגון. יש, אני חושב,  באשכול  

 את המספר שלי, גנים בשדרות ובשער הנגב, שהוא עם המיגון הפחות טוב, שאותו החליפו קודם.  

גם זה לוקח תהליך של חמש שנים, או משהו כזה, שיבנו שם גנים חדשים, ועד שיחליפו את זה. אנחנו  

להמשיך   ואפשר  בטוחים,  הגנים  אומרים,  שהם  מה  מדקלם  אני  העורף,  פיקוד  לפי  שאצלנו,  הגנים 

 ולהחזיק שם את הילדים.  

 

 לגבי בתי הספר?    מר ראובן פרידמן: 

 

בתי ספר בכלל אין סוגיה, וגם הגנים החדשים, הם בתקנים הכי הכי     מר גדי ירקוני: 

 מחמירים, 

 

 גם נופי?    גב' נעמי סלע:

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 נופי יותר זקן.     גב' נעמי סלע:

 

מה    מר גדי ירקוני:  שאין  בטח  החדשים,  כל  והמעונות,  שבונים  הגנים  גם  כן.  כן, 

לדאוג. זה כולם, לא על אלה בכלל מדברים. מדברים רק על סוג הכיפות ששמו פעם. ברור שהנושא  

פעם שמגיעה איזו שאלה מעלים אותה לפיקוד העורף.  הזה מעסיק, ומעסיק אותנו בצדק. אנחנו, כל  

בסוף, פיקוד העורף זה זה שצריך לקחת את האחריות על המיגון שלנו, ולהחליט מה כן ומה לא. זהו,  

 מורג. 
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 עוד שאלה,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, סליחה?    מר גדי ירקוני: 

 

בנו את בתי הספר היסודיים,  לגבי החניה של בתי הספר היסודיים, כש  מר תמיר בוקובזה: 

את קריית החינוך, היה דיון לגבי זה שהם חשופים מול הרצועה. במבצע האחרון היו שני טילי נ"ט  

בית  של  מהטווח  רחוקים  לא  בטווחים  היה  זה  אבל  הרצועה,  בצפון  היה  זה  נכון,  ברכבים.  שפגעו 

עפר סוללות  משנה,  לא  או  לחניה?  מיגון  תוכנית  איזושהי  יש  פתרון    הספר.  איזשהו  או  אז,  דיברו 

 אחר? 

 

א'     מר גדי ירקוני:  מתכוונים,  פה,    –אנחנו  גם  התשובה  על  ועניתי  אותי  שאלו  כבר 

יחד איתנו אז, לפני שנתיים. החניה היא כ קילומטרים מהנקודה הכי קרובה    5.7-הבאנו את הצבא 

 י הנ"ט.ברצועה, והם גם משם לא יורים מהקצה. לפי הצבא, זה אחרי מרחק טיל

וגם נחמד, בשביל להסתיר   יפה  גדל  גם  יפה של פסיפלורה, שזה  אבל, אנחנו מתכוונים לשים שדרה 

וזה... החלטנו לא למגן את עצמנו לדעת ולשים פה בטונים של   מטרים שכל    6-7את החניות. תגדל, 

 יום הילדים ייסעו וזה יהיה הנוף שהם יראו, אנחנו נשים את השתילים האלה.  

 

 לקמפוס גם יש יציאות אחוריות, אם יש מצב כזה מתפתח,    מורג: מר משה

 

 קח, אני סיימתי. תורך.     מר גדי ירקוני: 

 

צריכים    מר משה מורג: אם  האחורי.  בחלק  מסודרות  יציאות  יש  החדש  לקמפוס 

 להוציא במהירות ילדים, אוטובוסים, 
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 וס.  לא, החשש הוא מפגיעה של נ"ט באוטוב  מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא,   גב' מירב ברקאי: 

 

 בבוקר, כי מישהו השתגע שם.   מר תמיר בוקובזה: 

 

הוצאה     מר משה מורג: לבצע  גם  אפשר  בנוסף,  תקף.  עדיין  זה  ענה,  שגדי  מה  ברור. 

 אחורית, עשינו את זה גם בעבר. 

 

 סיכום אירוע ביטחוני "שומר החומות". 6

 

יזשהו סיכום רחב, אנחנו עדיין בהמרצה, אני התבקשתי להציג לכם א   מר משה מורג:

עוד לא עשינו סיכומים מסודרים, מתחילים השבוע ובשבוע הבא. גם החטיבה שלנו, הדרומית, עושה  

כאן,   לכם את הפעילות שנעשתה  כדי להציג  היילייטס של הדברים,  בעיקר  זה  ולכן  סיכומים,  כרגע 

להבהרה,   בעיות  או  שאלות,  לכם  יש  אם  שותפים.  לשתהיו  הוקצב  שלי  הזמן  יכול.  דקות    15-אני 

 ברוטו.

גרף   פה  יש  ראשון,  דבר  ולמה.  כמה  לדעת  רוצים  פה  כולם  כי  במספרים,  ראשון  דבר  מתחיל  אני 

ה עד  הזמן  ציר  זה  הזה,  הציר  על  האירוע,    21-שמתאר,  סוף  עד  כמעט  זה  אומרת,  זאת  לחודש, 

מטה יש גם את הנפילות שנכנסו לתוך ולמעלה יש את המספרים של הנפילות, שהתרחשו באשכול, ול

לא   כיוון  לנו  הזה, שמציגים  על המאפיינים המיוחדים של המבצע  אני מיד אדבר  היישובים עצמם. 

אופטימי של יכולות של החמאס, והביטוי שלהם, שיש הרבה מאוד נפילות בתוך היישובים. תזכרו גם  

 ה הרבה הרבה יותר גדולים. שהייתה גם פעילות של כיפת ברזל, אחרת המספרים היו הרב

היו   באשכול  הכול  בסך  הזה,  הארוך  המלבן  הריבוע,  עכשיו    1331מימין  זה,  לרגע  נכון  שיגורים. 

אותרו, היום יש לו צוותי סילוק פצצות שעובדים בכל    רקטות  31רק קיבוץ צופה  מיהודה...  קיבלתי  
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של זנבות  בעיקר  אבל  נפלים,  גם  המון,  המון  מוצאים  והם  המספרים    המרחב,  אומרת,  זאת  ירי. 

 עלולים להשתנות בצורה זו או אחרת.

היו   הכול  בסך  היישובים,  שפיקוד    74בתוך  מה  כרגע  הארץ,  בכלל  היישובים.  בתוך  שהיו  נפילות 

מכלל השיגורים,    30-40%. זאת אומרת, אנחנו נשארנו באותו אחוז קבוע של  4450העורף מדווח, זה  

ל זה  המועצתי.  במרחב  למרות  שנופלים  הרצועה,  מול  רחב  מאוד  מרחב  לנו  יש  כי  מפתיע,  א 

אשקלון,  הנגב/חוף  שער  של  באזור  הקרוב,  למרחב  שיגורים  יותר  הרבה  היו  ההסלמה,  שבהתחלת 

 אבל נוצר פה צדק היסטורי, כמו שאתם רואים. 

 . אין לזה משמעות, פרט לעובדה שאנשים מתעוררים בלילה מצבע 119יש פה ממוצע שיגורים ביום  

אדום, ובמקביל יש ירי תותחים שירו בסוף שלושה לילות, ולכן הקטע של ההתשה הפיסית, שמשפיע 

 גם על החוסן, מתחיל בעובדות האלה, כל אחד עם המיקום שלו והחוסן שלו. 

אז ככה, אנחנו מבחינת תוצאות, הדבר הבולט ביותר, יש שני הרוגים באוהד, בבית    –לגבי תוצאות  

קל, שזה האירוע המרכזי שקרה    –צועים, אחד היה קשה והשאר יחסית בינוני  פ  6אריזה, שהיה +  

 לנו, ואיתו יש, כמובן, הרבה מאוד לקחים. 

ויש לנו, בישע פצוע קל, עובד זר. באוהד עוד אירוע, תושב שנפל בדרך לממ"ד ושבר את הרגל, ויש לנו  

בזול מול  האירוע שסיים את האירוע, בית דפוס עם פצוע קל. כלומר,  בבארי   יחסית  יצאנו, באמת, 

הפוטנציאל, אבל יש לזה הסברים של משמעת טובה, ובהחלט מנגנונים שעוזרים לנו לשרוד את הירי  

 הזה.

להסתכל  זה  את  לכם  אשאיר  אני  כולם,  על  אחזור  לא  אני  הנוספים,  האירועים  של  ריכוז  פה  יש 

משהו, והאפיון החדש, שאני אציג   לשנייה אחת. זה מבחינת לוח זמנים, למעשה, כולם כמעט קיבלו

ואפילו   האורך,  לכל  מוגן  שחלקו  המרחב  צוחר,  מבטחים,  גוש  של  שהמרחב  כך,  אחר  זה  את 

... שמעו, בעיקר ירי לכיוון בסיס צאלים, ולשדה התעופה של חצרים, גם הם היו מטרות,  הקיבוצים ה

 שבדרך הפעילו להם צבע אדום, והיו גם נפילות... 

אחד,   אירוע  היא  זה  הבעיה  שלו,  הדברים  את  יישוב  לכל  כמובן  פה  יש  ההמשך,  זה  שלו,  בהמשך 

שהדברים האלה יצרו לנו גם הפסקות חשמל משמעותיות מאוד לאורך זמן, שפגעו גם בשגרת החיים,  
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גם ביכולת לתפקד, לאט לאט נדרשנו גם לכל מיני פעולות של גנרציה חדשה, אבל בסך הכול הנזקים 

 יים.  הם נזקים לא דרמט

 

זה     חבר המועצה:  האם  וכאלה,  אריזה  בבית  ליישובים,  מחוץ  נפילות  כשיש  משה, 

 בגלל שלוקחים את זה בחשבון ולא מיירטים?  

 

אני אסביר את זה. עשו פעולה במדינה כולה, שכיפת ברזל והמערכות     מר משה מורג:

ות של התושבים. צמצמו,  הטכנולוגיות האלה, התחילו לעבוד עם מערכת הכריזה, שהיא חלק מההגנ

לאט  ולאט  כולה,  בארץ  אזורים  היו  מבוגרים,  הרבה  די  פה  יש  המפרץ?  מלחמת  את  זוכר  מכם  מי 

צמצמו, צמצמו, עד כדי שהגיעו למצב שבעיר יש שכונות, כל אחת מהן פוליגון. ובאשכול, למעט שני  

 אזורים, זה צוחר, אוהד ועוד איזה מקום אחר.  

 

 , עמיהוד.  מבטחים   חבר המועצה: 

 

לתוך הקו    מר משה מורג: צימצם מאוד את הפוליגונים,  הזה,  בזוגות. הסיפור  שהם 

הכחול. ראינו גם בפעם הקודמת, שצריכים לתקן את זה, כי יש הרבה מאוד בתי אריזה, או פעילות  

על  להגן  כדי  הכריזה,  אזור  לתוך  אותה  להכניס  שרצוי  הכחול,  לקו  סמוך  מאסיבית,    חקלאית 

 . לנדיםהתאי

בינתיים, הוציאו להם הודעות, ובדקו, דודי עסק בזה לא מעט, עם התאמה של האפליקציות, וכרגע  

מהפוליגונים   משמעותי  חלק  הרחבת  של  מושלם,  כמעט  בתהליך  נמצאת  באמצע,  שכבר  פעולה  יש 

הבסיס   שהיא  וההתראה,  המיגון  רמת  על  לשמור  כדי  אזורים,  עוד  להכניס  כדי  מטרים,  במאות 

 שון למיגון. מסכים לזה, וזה אמור להסתיים בקרוב מאוד. הרא

 

זה הבנתי, אבל יכול להיות שחלק מהנפילות הן כיוון שלא ניסו ליירט     חבר המועצה: 

 אותן, כי... 
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נכון. ברגע שהמערכת מזהה נפילה מחוץ לגדר היישוב, היא מחליטה,    מר משה מורג:

, לא מוציאה טיל משגר, ואם יש שם אנשים שפועלים שם  זו מערכת אוטומאטית, שלא ליירט. כלומר

 במרחב הזה, אז הם כמובן יהיו חשופים לנפילה.  

 

 משה?    גב' נעמי סלע:

 

  כן?   מר משה מורג:

 

קורה    גב' נעמי סלע: מה  זרים,  עובדים  שיש  איפה  בעיקר  האלה,  המתחמים  לגבי 

 היישובים.  מבחינת כריזה? זאת אומרת, הכריזה היא בעיקר בתוך 

 

מייצרים    מר משה מורג: ראשון,  דבר  לעשות,  שהולכים  מה  כרגע  אמרתי,  אז 

שהאפליקציה תזהה את האנשים האלה כאזור. נתחיל בזה שיש להם לפחות רמת, שכבת מיגון אחת.  

 לחקלאים יש מערכות שקונים אותן, בהשתתפות של פיקוד העורף,  

 

 אוקיי.    גב' נעמי סלע:

 

עם    :מר משה מורג איתן,  בצוק  התחיל  זה  אגב,  דרך  בשטח.  אותן  לשים  שאפשר 

 שטחי הכינוס, מי שזוכר. פיתחו מערכת ניידת, שאתה שם אותה ויכול לקבל.  

 

 אז צריך להפיץ את זה.     גב' נעמי סלע:

 

את    מר משה מורג: מאוד  משפרים  בהחלט  הם  אבל  הסוף,  עד  לא  הם  פתרונות,  יש 

 היכולת.
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 מי מממן את ה... החקלאים אמורים לממן את זה? סליחה? את ה...     ע:גב' נעמי סל

 

מאוד     מר משה מורג: הרבה  לממן.  אמור  וכדומה,  חיוני  מפעל  לא  שהוא  עסק,  בעל 

מגורי   חקלאים,  לכיוון  מאוד  הרבה  אחרים,  או  כאלה  תקציבים  באמצעות  פה  פרסנו  דברים 

מומנים, כאילו גוף פרטי, אבל המדינה גם הביאה  תאילנדים ואתרים, שלמעשה היו צריכים להיות מ

 הרבה מאוד, וגם הולכת להביא עוד עכשיו, בהקצאות מיוחדות. 

 

 אוקיי.    גב' נעמי סלע:

 

 כן?    מר משה מורג:

 

יש לך פילוח של הנפילות? מה זה? פצמ"רים, קסאמים, משהו אחר?     מר דני ברזילי: 

 יש... 

 

כאן,   מר משה מורג: לי  לנו   אין  שיש  מזכיר  אני  אבל  מקצועי,  נושא  לדעתי  זה  כי 

יכולת שלושה   בגלל  מאוד  מדאיג  הוא  הקרובים,  בטווחים  הפצמ"ר,  מדאיגים.  חימושים  של  סוגים 

 הרסק שלו, וההתרעה שלו שהיא קיימת, אבל לא תמיד. בעיקר הפצמ"רים הקטנים.

שנייה, זו הקבוצה הקלאסית. פעם הטווחים הם מאוד קצרים, כלומר, יורים מכאן לכאן. הקבוצה ה

של   לטווחים  שנעות  תקניות,  רקטות  זה  היום  קסאם,  לזה  איתן    16קראו  אבל  יותר,  אפילו  ק"מ, 

למדנו לחיות. הן יוצרות התרעה טובה, וכדומה, ויש להן כוח רסק בהחלט לא מבוטל, כי זו מערכת,  

 זה ייצור מפעלי, זה לא ייצור שאוגרים כמה תמרורים.

שהיא והקבוצ רעים,  בקיבוץ  אחת  כזאת  שקיבלנו  הכבדות,  הרקטות  של  הקבוצה  זו  השלישית,  ה 

יכולה לגרום, בפוטנציאל, להרס עצום, אבל הייתה שם משמעת,   והייתה  הייתה מאוד משמעותית, 

והיא נפלה בשטח יחסית נוח והיא לא גרמה נזק. אבל יש להם את היכולות האלה, ואירוע של ישע  
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ק"מ, חברים, זה כבר חיזבאללה מלא,    150-175מה שהיה בעבר. אבל רקטות של    שלא הפעילו, את 

ביכולת ההרג של התהליך הזה. אוקיי, נמשיך. זה אותו השקף בצורה אחרת, אני מציע שנעזוב, יש 

 לנו הרבה דברים אחרים. 

מה מיוחד    אני ריכזתי לכם עכשיו את המאפיינים, עוד לפני הסיכומים, בשתי טבלאות. נתחיל מימין,

בסבב הזה, זה לא סבב כבר. דבר ראשון מימין נתחיל, שזה מבצע, ולא סבב. זה התחיל בהתראה על 

 ... הגדול הזה.  אפשרות לחדירה, שמחוברת לאחר מכן ראינו, ירושלים, כל ה

והוא הפך, מהר מאוד לעימות אלים, שמתגבר כל הזמן, ולא הייתה לו ירידה עד הסוף. זאת אומרת,  

ירי, הייתה   ראינו יש אפשרות לירידה, לחימוש. פה, הנפח של היכולת של החמאס לבצע  שלפעמים 

מאוד משמעותית ומאוד מרשימה, אם מסתכלים על זה מהצד. זאת אומרת, אני לא רוצה זה, אבל  

 ברמה של להסתכל על צבא.

יוחד לעורף',  הדבר השני שסוף סוף המדינה הבינה, שהיא חייבת לייצר מצב משפטי שנקרא 'מצב מ

גם  אבל  לכוננות,  הוראות  לתת  לצבא  שמאפשר  המרכזי,  הדבר  זה  אבל  וזה,  מל"ח  חוק  החלת  וגם 

ק"מ, לאותם אלה שלא יכולים לבצע פעולות    40לחייב את המדינה לתת פיצויים, כרגע מדובר פה על  

וכ יגיע  זה  זמן  כמה  ההסדרה,  את  עושים  היום  תביעה.  בתהליך  נפגעים,  או  כאלה  כלכליות,  יש  ו'? 

 אבל אני מקווה שישתפר.עוד מעופרת יצוקה לא קיבלו,  שלדעתי

אנחנו במועצה, החל מיום שני בצהריים, הפעלנו גם יזום, וגם ברגע שיש הכרזה, אז אנחנו מחויבים 

יכולת של   זאת אומרת?  בצורה מלאה. מה  בעלי  24/7לכך, את מערכת החירום של המועצה,  , שיש 

ות וכדומה, אבל יכולת מענה משופרת, תגבור המוקד ומעבר של אגפי המועצה,  תפקידים, תלוי בשע

זה   כוח,  הוסיפו  כוח,  קלטו  השתנתה.  האגפים  של  הפנימית  הצורה  אומרת,  זאת  מכללולי.  למודל 

 מודל קבוע, ועבדנו ככה לכל אורך המבצע, עד להפסקת האש.

שיכ תפקיד  בעל  שיש  ברגע  אומרת,  זאת  עצמו.  את  הוכיח  את  וזה  ונותן  מקשיב,  תשובות,  לתת  ול 

על  בעיקרון,  ממונה,  למעשה  שהיא  המועצה,  של  אפקטיבית  פעולה  לבצע  אפשר  המיידית,  התגובה 

סיוע לשמירת חיי אדם, כי שמטפל בחילוץ ופינוי רפואי, זה הצבא, מד"א וכדומה, ואנחנו מסייעים 

גדי ידבר על זה  י, אספקת שירותים,  להם. אבל גם, יש לנו אחריות מלאה על הרציפות התפקודית. קר

 מילה. 
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לא  בכלל,  החינוך  מערכת  הפעלת  ללא  אומרת,  זאת  מחמירות.  לכוננות  הנחיות  מההתחלה  קיבלנו 

היישובים   של  לתושבים  להעניק  ביכולת  מאוד,  בנו  פגע  זה  פורמאלית.  הבלתי  ולא  הפורמאלית, 

אני מקווה שתהיה איזושהי הבהרה עם    מערכות חלופיות. ניסינו לשנות את הדבר הזה, לא הצלחנו.

 הצבא, וזה יהיה יותר פשוט לפעם הבאה. 

 

 זו הייתה הוראה של הצבא? המדינה? מערכת החינוך?   מר תמיר בוקובזה: 

 

הם    מר משה מורג: שבהן  מדרגים.  זה  התגוננות.  הוראות  יום  כל  הוציא  הצבא 

אסור   ומה  מותר  מה  ה  –אומרים  לסקטור  גם  לתושבים,  מסמך גם  זה  מפורט.  מאוד  זה  אזרחי, 

משפטי, הוא מחייב אותנו, זה לא... אתה יכול לבקש החמרה או הקלה, אבל אתה לא יכול לא לבצע  

והבלתי   הפורמאלי,  החינוך  פעילות  את  הפסקנו  למעשה  אנחנו  אז  הודיעו,  שהם  וברגע  זה.  את 

מספיק   שם  יש  כי  ביישובים,  זה  את  לבצע  שיכולנו  למרות  בצורה פורמאלי,  זה  את  לבצע  מיגון 

 מקצועית.

אירוע    –פר"נ  שני הרוגים. אנחנו בעבר לא חווינו את זה בצורה הזאת, וזה משמעותי מאוד, זה אירוע  

רב נפגעים, עם התמודדות, במקביל, מספר אירועים שהיו במקביל. עבדנו הפעם במאמצים מפוצלים. 

בעיקרון, הפעלנו תוכנית חלופית, ובנינו אותה    לא הופעלה, וגדי דיבר על תוכנית המלונית המקורית.

יחד עם גורמי המדינה, תוך כדי. אבל הפער של האמון של התושב, של ההנהגה היישובית, במועצה,  

 בנו, כמייצגים של כל החלק הפורמאלי, מאוד פגע. כי הם כעסו, ובצדק.  

ס, ובמקום לעשות את זה זה לא שזה באחריותנו, אבל הם רצו להימנע מתמונת ניצחון אצל החמא

לא מבצעים, תתארגנו בצורה אחרת. סיפור מורכב, אנחנו נלמד    –כמו שצריך, זה נעשה בצורה של  

אותו ונחפש לזה פתרונות טובים. לא שהפתרון בסוף לא היה מוצלח, אבל היינו צריכים לעשות אותו 

 ילות. הרבה יותר מוקדם, לא תחת אש, ולהוציא את הקהילות כמה שאפשר, כקה

 

 מה הסיבה שהיא לא הופעלה?   מר תמיר בוקובזה: 
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 משה, אתה יכול להסביר את זה שוב? למה לא הופעלה מלונית?     מר אמיר פלג:

 

לפחות זה ההסבר אמרתי, בגלל שהייתה החלטה של משרד הביטחון,     מר משה מורג:

אתה אוטובוסים,  מוציא  אתה  פורמאלי,  משהו  זה  שמלונית,  מנסה   שקיבלנו,  אני  ככה,  לי  עושה 

להסביר לך. הם חשוב שזה ייתן לחמאס פעולת ניצחון בלתי ראויה. אבל את זה ידעו גם לפני שנה,  

והיו פה קבוצת   ניסינו לצמצם אותו כמועצה.  ולכן, הכעס הזה היה מוצדק, אנחנו  זה.  על  כשחתמו 

ללילות כימים הילה, שפעלו  אנשים, גם בתחום של האסטרטגיה של מכלול הקליטה, וגם בחוג של הק

כדי לתת את השירות הזה, וזה לא היה פשוט, כי לא הייתה לנו תוכנית מוכנה, בנינו אותה תוך כדי,  

חושב   אני  שהיו,  בנתונים  זה  מפוזרות,  היו  כקהילות,  יצאו  אכן  מהקהילות  חלק  היום,  של  ובסופו 

תר טוב? בוודאי, אנחנו לומדים את  שהייתה הצלחה גדולה. האם היינו יכולים בפעם הבאה לעשות יו

 השיטה. 

 

תודעתי, ולא כלכלי, שהם   –זאת אומרת, הטיעון שלהם הוא בטחוני      מר אמיר פלג:

 רצו לחסוך כסף.  

 

משחק     מר משה מורג: זה  ראשון,  דבר  תודעתית  מלחמה  זו  מלחמות,  בכלל,  כן. 

 תפקיד גדול, במיוחד לפני בחירות אחרי בחירות,  

 

 או תוך כדי.      אדמון: גב' דנה 

 

'תוכנית     מר משה מורג: התודעה  של  הסיבות  אחת  זו  לה,  קראו  ככה  הפגה,  תוכנית 

, כלומר, צמודי גדר  0-4-הפגה'. בסוף התהליך, כשהתחלנו להתגבש, למעשה נתנו פתרונות לישובי ה

לנו משאבים מאוד    , כי יש להם מיגון, כי הם פחות מאוימים. כי היו7, דיגלנו על עד  0-4ברמה של  

יכול לעזור לכם בשאלות? הי, חבר'ה?  ולאט לאט גם התחלנו להוציא את היישובים, אני    מוגבלים, 

 אני מזמין אותם להקשיב, פשוט אחר כך ישאלו שאלות. אוקיי. 
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ה  מר תמיר בוקובזה:  של  היישובים  על  רק  7-4-הדילוג  לא  היא  ההפגה  כי  בעייתי,  הוא   ,

לה כדי  מהאזור  האירועים לצאת  כל  את  יחוו  ושלא  מפה,  בעיקר,  הילדים,  את  להוציא  אלא  תגונן, 

  .4-7-+ ל7 -ל 0-4האלה. ולדעתי, צריך לייצר פתרון שפשוט להוציא כמה שיותר. אין הבדל בין 

 

מעט    מר משה מורג: חירום,  מגדיר  וזה  משאבים,  מעט  לך  שיש  הוא  ההבדל 

כשראי עכשיו,  לתעדף.  צריך  אתה  באוהד,  משאבים...  שקרה  האירוע  אחרי  במיוחד  צוחר,  בגוש  נו 

 שהסיפור של המיגון הופך להיות תהליך מאוד מסוכן, כי החוסן...  

 

 שהוא לא היה ידוע קודם?     גב' נעמי סלע:

 

רגע רגע, שנייה אחת, אני אתן תשובה. תיעדפנו את הפינוי במלונית,     מר משה מורג:

קיים,   לא  בכלל  צוחר  מיישוב  11אזור  שבאמת,  מיוחד,    232-ים  מקרה  זה  רעים  באמת,  מעבר,  זה 

 בגלל הוואדי. אז עשינו כל מה שיכולנו, בנתונים שהיו קיימים. זה לא שלא יצאו.

אני רוצה להגיד הערה אחת, שתזכרו שיש התפנות עצמאית, שכמה שהמערכות הפורמאליות נכנסות  

אית, והם יוצאים מהקהילות לקרובים, לעבודה יותר מהר, ככה אנשים מתפנים פחות ברמה העצמ

ובתים פרטיים, זה מאוד לא טוב לחזרה לאחר מכן, כי הקהילות קצת מתפרקות.  זה אנחנו ידענו  

 מראש, אבל בגלל ההחלטות המדורגות האלה, לא הייתה לנו ברירה.  

 

כתושב      מר אמיר פלג: ואני  לתעדף,  שצריך  ספק  אין  הרגשתי 7-4משה,  גם   ,

היא לא להוציא אותי קודם. אבל הגיים צ'יינג'ר מבחינתנו היה התומ"תים במבצע הזה,  שהחשיבות  

שבשלב מסוים פשוט לא אפשרו כמעט חיים סבירים, והתפנינו בכוחות עצמנו. אבל זה איזה משהו 

 שצריך לקחת בחשבון להמשך. 
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משני     מר משה מורג: כנראה,  סוללה,  אותה  את  חלקנו  אנחנו  התומ"תים,  צידי כן. 

 חופרים לך במוח. הם  –לא ישנים, ב'  –א'  –הכביש. אני קמתי עם כאבי ראש, כי 

 

 לא ישנים.     מר אמיר פלג:

 

כל אחד קיבל פה משהו, מגן הפעם לא קיבלו משהו רציני, אבל בבית     מר משה מורג:

 קיבלו הרבה, כי הייתה פה סוללה לידינו,  

 

 .  ספר לנו, לנכדים שלי   חבר המועצה: 

 

זה.    מר משה מורג: על  טענות  הרבה  ויש  סוללה.  שם  הציבו  בסוף,  החלוציות  וגם 

להציב   בצורה מאוד מדויקת  הצורך  בגלל  הוא  הסוללות,  הצבא של  להבין,  צריך  הבסיסית,  הטענה 

אותן מול היעדים שלהם, ולמנוע בעיות בטיחות. גם על ישובינו, וגם על האזורים המיושבים באזור 

 נחנו לא מכירים עוד שיקולים, אבל עובדה שאנחנו צריכים לכבד אותם, וזה היה קשה.  הרצועה. א

 

אני רוצה להגיד משהו קטן, אני רוצה כן להגיד משהו, ואני כן אומרת   גב' רונית בן רומנו: 

מראש שהיוזמה להוציא היא, כמובן, מבורכת, וכן צריך לתעדף אנשים ללא ממ"דים. אני רק רוצה  

ת את  שיש  להסב  לאנשים  גם  קטנים,  ילדים  לנו  יש  מוגבלים,  הם  המשאבים  שאם  לזה  הלב  שומת 

אצלנו   וגם  באוהד,  שהיה  מה  המסביב  כל  את  וגם  הבומים,  את  גם  חווים.  והם  ממ"דים,  להם 

 בחממות היו נפילות. 

אני אומרת, אפשר היה לתת את האופציה לתשלום מסוים להורים האלה, ולפחות לשנע את האנשים  

 . אני חושבת שזה היה צריך להיעשות.  האלה

 

 שמעי, זו תוכנית, בסופו של...    מר גדי ירקוני: 
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בתשלום, לא בחינם, אבל לעשות איזושהי לוגיסטיקה, לפחות לצאת    גב' רונית בן רומנו: 

 מהאזור. 

 )מדברים ביחד(  

 

או  גב' רונית בן רומנו:  אבל  להיערך,  אולי  זמן  היה  לא  זה,  על  שאלתי  להבא,  אני  לי 

 אפשר... 

 

לא מציגים היום את פעולות ההפגה, למרות שמיכל פה, והיא עשתה     מר משה מורג:

נתנה   שהרווחה  המלצות  אנשים.  מיני  כל  עבור  תשלום  של  ברמה  גם  הוציאו,  אבל  מהן.  גדול  חלק 

גענו למשפחות ספציפיות, קיבלו עדיפות נוספת. הייתה פה עבודה, עם חשיבה מסודרת, ובסוף, כשה

מסכימים האנשים  שרוב  חושבת  אני  התעדוף,  על  להתווכח  אפשר  שעשינו.  מה  זה  על   לתעדוף, 

 החלוקה... 

 

אני אומרת שאפשר להרחיב את זה, ולתת אופציות גם לאנשים שיש   גב' רונית בן רומנו: 

 להם ממ"ד, ורוצים לשלם, בלשנע אותם החוצה. הם ישלמו על המלון, אבל לתת עוד אופציה.  

 

ברגע    מר משה מורג: כי  עשירים.  של  בעיות  של  הצעה  היא  אומר,  שאני  הצעה,  זאת 

 שהילד שלך, 

 

 זה לא בעיות של עשירים.    גב' רונית בן רומנו: 

 

הילד שלך בלילה, זו דעתי, הילד שלך בלילה, יש לו לפחות ממ"ד, ואת    מר משה מורג:

 יכולה לשים אותו שם ולצאת אליו, 

 

 אתה יודע כמה בומים היו אצלנו? אני לא יודעת...    רומנו: גב' רונית בן 
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 אני יודע,    מר משה מורג:

 

אז מה? הילדים שלנו גם פוחדים. אז יש ממ"ד, אז מה? אבל יש להם   גב' רונית בן רומנו: 

 את החרדות שלהם.  

 

להסביר,     מר משה מורג: ניסיתי  כל אני  את  הצגתי  ואז  כדיון,  זה  את  עשינו  כשאז 

 החלופות. אני רוצה להמשיך, ברשותך. בסדר?  

 

 אוקיי.   גב' רונית בן רומנו: 

 

רציפות תפקודית     מר משה מורג: גורמים   –טוב.  היו, היו מספר  הדברים המרכזיים 

שאיתם צריך לעשות בירור רציני עכשיו, מול משרדי הממשלה, בדגש על חברת חשמל, עם כל מיני 

 רו הפסקות חשמל מאוד מאוד ארוכות.  הוראות של בטיחות שלהם, שיצ

דואר נע שלא הגיע, ובסוף הגיעו אלינו לבירור, הם שיפרו קצת בסוף, אבל יש להם עקרונות שמותר  

צמוד   שהוא  שלהם,  והאיש  בסדר,  שלא  והאדם  בצוחר,  דואר  לקחת  מה...  להגיע  שלנו  לתושב 

 סקים איתו.  לכתובת, לא יכול להגיע. זה אירוע שצריך לטפל בו, אנחנו מתע

 

 וזה קרה ממש רק בסוף המבצע.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, לא. זה קרה מההתחלה שהם לא הגיעו.     מר משה מורג:

 

 לא, לא הגיעו לצוחר, הם הגיעו רק בסוף המבצע.    מר תמיר בוקובזה: 

 )מדברים ביחד( 
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גדול     מר משה מורג: חלק  הגיעו  הדברים  לצוחר  הפיצול.  את  ביצעה  אבל ...  מהזמן, 

 בעיקרון, 

 

 לא היה,   מר תמיר בוקובזה: 

 

אמרתי, לצוחר הם הגיעו חלק גדול מהזמן, הם לא פיצלו את הדואר,     מר משה מורג:

וזה לא מקובל עליי. ספקים שונים שהם לא משק חיוני, החליטו לא להגיע, אבל זה אי אפשר לטפל.  

 לטפל גם את זה. כב"א שהיו לנו קצת ויכוחים איתם, אנחנו צריכים

ברשתות   פגיעה  של  הנושא  כי  מההתחלה,  אותו  לבדוק  שצריך  אירוע  אמרתי,  חשמל,  חברת  עובדי 

 תקשורת, 

 

 בדיוק, זה מה שקרה באוהד, היינו מנותקים.    גב' רונית בן רומנו: 

 

זה     מר אמיר פלג: עיתונים,  הדואר,  נושא  סביב  עקרונית  אמירה  הייתה  אבל  גדי, 

 ירותים בכלל? שלא מגיעים ש

 

 הם באו לפה גם המנהלים שלהם וחטפו על הראש.     מר דודי אלון:

 

 באו, אנחנו מטפלים בזה, לכבוד האירוע הבא.      מר גדי ירקוני: 

 )מדברים ביחד(  

 

יותר    מר משה מורג: אפיונים  קצת  יש  שמאלה  אוקיי.  השמאלי.  לחלק  עובר  אני 

ים. החמאס, ברור שהוא פועל כארגון צבאי לכל דבר ועניין,  מבצעיים, אבל אני חושב שהם כן מעניינ

יש לו היררכיה, יש לו תוכניות, הוא מבצע אותן, ולצערנו עושה את זה גם, בדרך כלל, לא רע. היה ירי 

טווח   –צוחר, גם בקיבוצי העורף, אנחנו רואים פה חימושים    –ואמרתי גם בגוש מבטחים  משמעותי,  
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ג יותר  דיוק  גדול,  בצורה יותר  בעבר  ראינו  לא  שזה  במטחים,  וירי  הזה...  שהחיבור  קטלניות,  דול, 

הזאת. זאת אומרת, יש פה תכנון לקחת יישוב, לתת לו עכשיו מכה מרוכזת ומאוד מדויקת, למרות  

שחלק מזה לא ראינו, כי זה יורט, אבל הדברים האלה מייצרים פוטנציאל הרג מאוד מאוד מסוכן. 

 עם זה, גם עם הפעם הבאה... אנחנו צריכים להתמודד

הם ניסו להפתיע ביכולות חדשות, אוויר, כל מיני צוללות, לא הצליחו, וגם המנהרות, לא ראינו שהם  

הצליחו לעבור, וזה מצוין. היה קצת פייק ניוז, אבל ברמה מאוד נמוכה. היה במהלך המבצע, דברים  

נמוכה לחוסן, תוך כדי המבצפויים, של   ולמעשה, הבוקר ראינו את התהליך  פניות ברמה מאוד  צע. 

את   איבדו  התארגנו,  עכשיו  מכן,  לאחר  בשרידות,  היו  אנשים  שבו  התהליך  זה  כי  למעלה,  שרץ 

הדברים האלה, והם מתחילים לצאת החוצה... והחוסן כנראה מתמודד עם ווטסאפ, זה היה צפוי, זה  

 לא משהו חדש, אבל זה קורה כרגע. 

ן, למרות ההיקף העצום של החסימות, בגלל ההתראה על חדירות, שזה  המחסומים הפעם עבדו מצוי

מייצר הרבה חסימות, השיטה שהחטיבה היא זאת שאחראית על המחסומים, ולא איזושהי משטרה  

או מלא יודע מי. כולם חת החטיבה, יש תמונות תיאום און ליין בינינו, כל בעיה שהוצגה  מבאר שבע  

 היה לעבור לכמה דקות. מבצעית, אסור נפתרה, אלא אם 

ניכר, ומייצר שקט, והדבר האחרון, ששיתוף הפעולה עם החטיבה הדרומית, הוא   זה בהחלט שיפור 

משוחחים  ומדברים,  בשגרה,  שעובדים  שברגע  ושוב  שוב  מוכיח  הוא  שלו.  ביכולות  ידוע  היה  תמיד 

עובד   וזה  משמעותית,  מאוד  סינרגיה  להיות  הופך  הזה  החיבור  ביחד,  מאוד  וחיים  שיח  מנגנוני  עם 

 מאוד מהירים, וגם באמון גדול. זה חשוב. טוב, אנחנו נמצאים כרגע בשלב השיקום, כן? 

 

יש הפסקת מבצע. נקרא לזה   מר עופר קיסין:  יכול לשאול שאלה? כרגע, כביכול,  אני 

 איזשהו מצב של סטאטוס קוו, כרגע, כששני הצדדים באיזשהו מצב של...  

 

 פסקת אש חד צדדית.  ה   מר משה מורג:

 

 הפסקת אש, נקרא לזה. חמאס מאיים,   מר עופר קיסין: 
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 החל מהבוקר.     מר משה מורג:

 

עושה   מר עופר קיסין:  לפעמים  גם  הוא  מאיים,  כשהוא  מאיים.  הוא  מהבוקר  החל 

 משהו. איך המערכת מוכנה, כרגע, להמשך?  

 

בה, בסדר? אנחנו, מה המשימה טוב, אז אני אתחיל בסעיף השני כתשו   מר משה מורג:

שלנו כרגע? נתחיל בשני כבר, שמירת ערנות ומוכנות מתמדת של התושבים, של הישובים והמועצה, 

וחידוש הלחימה. ביטול הפסקת האש  גם   לאפשרות של  הוא רק תודעתי, אבל  זה מרכיב שאנשים, 

האחרון, שתוך כדי השבוע   פיסי, צריך לקחת דברים, לשנות, לשפר וללמוד לקחים, שזה קשור בסעיף

הזה, שבוע הבא, ולאחר מכן ארגון של כל הלקחים, חובתנו לבצע תהליכים של הפקת לקחים של כל  

המועצה,  של  המוכנות  שיפור  לצורך  לטיפול  נושאים  היו  שם  גם  כי  היישובים,  כל  הגורמים, 

 ולהתמודד עם המלחמה הבאה. וזו נקודת הצומת.  

ל ואנחנו  אסור להיערך למלחמה, לא  זו טעות,  ולא למלחמת קרים.  יצוקה,  ולא לעופרת  צוק איתן, 

חוזרים על זה בהרבה מקומות. אנחנו צריכים לחשוב מה הולך להיות שמה, מה הם למדו, ולהיערך  

 לדברים האלה. זה מאוד מאוד חשוב. 

חירום, כי  והראשון, כמובן,  זה החזרת מהלך החיים במועצה לשגרת חירום, כי אנחנו נהיה בשגרת  

תוכניות   בסיס  על  הסיפור,  שהתחיל  היום  זה  שישי,  מיום  החל  איום,  תחת  נמצאים  עדיין  אנחנו 

שבוע   של  המיידי  לטווח  בדרך   –סדורות,  זה  הרחוק,  והטווח  מפורטות.  תוכניות  לזה  יש  שבועיים, 

 חודשיים, אפילו מגיע לשנתיים במסגרת טיפולים וכדומה.  –כלל חודש 

שלי האחרון  עושים?    ,השקף  מה  כרגע,  אותו.  שנציג  ביקשו  שהביטחון  השקף  זה  אבל  אחרון,  לפני 

עוסקים בטיפול בפערי התראה, כולל הפוליגונים שהסברתי קודם... איתור הנפלים, כי הם מסכנים 

ובני   ילדים  בעיקר  לאנשים,  אזהרה  לבצע  אותם,  לאתר  אותם,  להוציא  וצריכים  האוכלוסייה,  את 

 געים. נוער שמסתובבים ונו
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חידוש מלאים, אחזקת ציוד, דני דיבר על גנראטורים, זה לא רק גנראטורים, טיפול בנזקי תשתיות  

ביישובים, אותן יחידות צבאיות וכדומה בנפילות. אבל גם, הרבה מאוד שטחי כינוס, כמו התותחים  

יחד עם משרד הביטחון, הסדרה מחו וצריכים לעשות עכשיו,  דשת של  וכדומה, שהפכו את הקרקע, 

 הקרקע לנו, כתושבים.  

וכמובן, תוספת מיגון שגם מתעסקים בעיקר בתחום של עובדים זרים, אבל גם תוספות מיגון נוספות, 

וזה שקף שמדגים כמה אנשים יצאו מכן, לפחות שאנחנו יודעים, כי יצאו גם אנשים בהתאם לצרכים. 

 בלי לדווח, בתאריך הזה. 

זה אלה שיצאו   ונסעו. אנחנו מעריכים שזה    –העמודה הראשונה,  לקחו את האוטו  החליטו לצאת, 

ולקבל    1000בסביבות   לשלם  מאיתנו  אישור  קיבלו  אבל  אירוח,  למקומות  עצמאית  יצאו  אנשים. 

, זה היה תהליך ראשוני ואחר כך עצרנו אותו.  350  -החזר על האירוח שלהם, במסגרת הוואוצ'רים,כ

מסודרים,  אירוח  למקומות  הפניה  איזה    ובסוף,  עוד  שהיה,  הפרויקט  באמצעות    1000מוסדרים, 

ומשהו. זו פחות או יותר התמונה, היא לא מדויקת, אי אפשר לדייק אותה עד הסוף, אבל בסך הכול,  

בזכות   וגם  בזכותנו.  וזה  מסודרת,  בצורה  החוצה  אנשים  הרבה  הכי  הוציאה  שאשכול  חושב  אני 

 התושבים, שעשו את זה כמו שצריך. 

 

. אין פה התייחסות לכל ההתפנות  7-4חסרה שורה שם של היישובים    בוקובזה: מר תמיר 

 ה... 

 

 לא היו בתוכניות שלנו, לא יזמנו עבורם יציאות.   7-4   מר משה מורג:

 

 זה רק מה שהמועצה פינתה? כאילו, דרך המועצה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

לקחת את המשפחה שלך,  לא, זו טבלה עצמאית. זה ברמה העצמאית,     מר משה מורג:

 החלטת, 
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 . 7-4אז אני אומר, בטבלה הזאת חסרים את היישובים   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, חבר'ה, תנו לי רגע לעשות סדר.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה סך הכול.    מר משה מורג:

 

 משה, סליחה.    מר גדי ירקוני: 

 

 כן.    מר משה מורג:

 

עשה סדר. תוכנית הפינוי, מה שה... תוכנית ההפגה, גם של  בואו רגע נ   מר גדי ירקוני: 

 ובארי, גבולות, בארי גם. 232יישובים צמודי הגדר, כאילו  11צה"ל וגם של כולם, מדברת על 

את   סופרים  אנחנו  אנשים,  סופרים  כשאנחנו  ההפגות,  תוכנית  צה"ל,  של  הפינוי  תוכנית  זו  ובנוסף, 

 אלה. 

ר בכלל לפנות אותם אף פעם, יש להם ממ"דים. אנחנו, כבר ראינו, לא  , לצערנו, לא מדוב4-7ישובי  

, היישובים 7-אבל ידענו שיש לנו בטן רכה, שזה המעבר לידענו מה לעשות כל כך לפני האירוע הזה,  

שאין להם מיגון. הכנו תוכנית מגירה, שאולי נביא אותם פה, למקומות הממוגנים שיש לנו פה. ברגע 

נוכל לעמוד בה, בגלל    שנפתחו וואוצ'רים כאלה ואחרים, וראינו שהכמות לא תהיה ענקית, שאנחנו 

שאין פה שיפוי מהמדינה, החלטנו גם בעקבות הירי המאוד אגרסיבי, כמו שמשה אמר שהיה, לקחת  

את היישובים, ארבעה היישובים האלה, ולהציע מידתית, עוד פעם, למי שאין ממ"דים. מי שהיה לו 

לו ממ"דים בלא.    –שם ממ"דים   +, בארבעה היישובים האלה, לא ביישובים היותר 7-רק מי שאין 

 בואו נוציא אתכם להפגה הזאת שאנחנו קוראים לה.  –רחוקים, ממש נקודתית, אמרנו להם 

פה,  לקחנו  אנחנו  אבל  גיבורים.  כולנו  מסתדר,  כשהכול  בסוף,  פה,  לקחנו  אנחנו  תראו,  המועצה, 

ממשל בהתחלה,  התוכנית  הבעצם,  מאחורי  עמדה  לא  ישראל  להוציא  ת  אחריות  לקחנו  שאנחנו   ...
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גדולים,  מאוד  כספים  זה  אבל  הכסף.  את  שיחזירו  הנחה  מתוך  ויצאנו  ברגע,  בסוף  מפה.  תושבים 

 אלף ₪ ליום.  550-שפוטנציאל, שתבינו, פוטנציאל ליום לחימה, לפי בדיקה שלנו, יכול להגיע ל

א המכפלות,  את  שיעשה  אחד  כל  זה  עכשיו,  המדינה   11/20/50ם  ופתאום  רוצה,  שהוא  מה  או 

 משתגעת ואין כיסוי תקציבי, אז זה לא כל כך פשוט. 

אז בגלל זה, אנחנו צריכים להיות מאוד זהירים, גם המדינה, מאוד בדקה מאיפה אנחנו מוציאים את  

ך לדעת, גם  האנשים. תעודות זהות, כי זה לא, לא נותנת לעשות מה שאנחנו רוצים. זה הנושא שצרי

 לעתיד. 

 

 לא התייחסת לכסף.    מר תמיר בוקובזה: 

 

רוצה   : אדוארד קוברסקימר  אני  מתפרץ,  הזמן  כל  אתה,  מה  נו  פה.  לבד  לא  אתה  תמיר, 

 להגיד. 

 

 סליחה, לא שמעתי.     מר גדי ירקוני: 

 

תודה    : אדוארד קוברסקימר  להגיד  רוצה  אני  כל,  קודם  סוף.  ובלי  מתחיל,  אתה  דיון  כל 

ב חשמל  הפסקת  הייתה  כולם.  למשה,  אין  למועצה,  זה,  בלי  חשמל,  בלי  שלי  משק  עזרו,  כרם... 

גנראטור אצלי. הבינו גם הנדסה וגם משה, כולם היו מעורבים. אי אפשר לעשות עוגה מ... המדינה  

 לא נותנת, כל אחד צריך לדאוג בעצמו. 

חד לא מממן. אתה בחרת לגור פה?  אתה רוצה? תיקח את הילד, סע לאילת, מה שעשו כולם. אף א

, 0-4דקות שרפנו על זה, עכשיו לא ישנה כלום לפעם הבאה, אותו הדבר יהיה,    40זהו. אנחנו עכשיו,  

 למה... שלא יהיה פצמ"ר, שלא יהיה אצלו, כמו גשם. מה אתם מדברים? 

 

 גם,  50%   מר דודי אלון:
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 השאלה שלי הייתה רק,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 ,  50%בוקובזה,    אלון: מר דודי

 

השאלה שלי הייתה לא על כסף, ולא על עלויות בינוי, אלא כמה התפנו   מר תמיר בוקובזה: 

 ,... 4-7מהמועצה. לא דיברתי, בטבלה, היה מפונים של 

 

כשרוצים    מר גדי ירקוני:  מסתדר.  תמיד  הטילים.  כמו  זה  תראו,  אצבע,  מספרי  יש 

 יש מהפגזים יפלו על אשכול. ככה אמרתי על זה, וכנראה צדקתי.   לדעת מתי תיגמר המלחמה? כששל

 

 . 37-עכשיו זה קצת עולה, כי הגעת ל  חברת המועצה: 

 

זה   –בערך, בערך. נושא ההתפנות ליישובים צמודי הגדר, אני אגיד לך     מר גדי ירקוני: 

גודל   ביישוב,    30%  –בסדר  ועוד    30%נשארים  וסבתא,  לסבא  עצמאית  מתפנים   30%הולכים 

 קהילתית. זה סדרי גודל.  

 

 גדי, מה שהוא אמר, זו הערה טכנית לחלוטין.    מר רביבו קובי: 

 

 לא, הוא שאל, עניתי לו.      מר גדי ירקוני: 

 

פשוט    מר רביבו קובי:  חסרה  שהייתה  טכנית,  הערה  על  שיח  שעה  רבע  פה  יש 

 הרובריקה של ה... 

 )מדברים ביחד(  

 

 סתם, לא היה שם את הנתון של כמה התפנו מהמועצה...  לא  מר תמיר בוקובזה: 
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 לא יודעים.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא יודעים, בסדר, גם תשובה. יאללה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 הלאה. מישהו רוצה עוד לשאול את משה משהו? הלך.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני חושב שצריך להגיד תודה.    מר דני ברזילי: 

 

 תודה למשה.    ני: מר גדי ירקו

 

 למי שישבו בחדר מלחמה ועבדו קשה מאוד לטובת כולנו.   מר דני ברזילי: 

 )מחיאות כפיים(  

 

אני רוצה להגיד תודה, יש לנו הרבה מתנדבים שבאים ועוזרים לנו, זה     מר גדי ירקוני: 

גם ההדדית  הערבות  את  רואים  אנחנו  בהחלט,  שמות.  בלי  תודה,  גם  לכולם  להגיד  במועצה.   הזמן 

בייחוד במועצה   רבה  בייחוד במועצה, בכלל במדינה, אבל  להגיד תודה  ואני רוצה  לאירועים כאלה, 

 לכולם. 

 

אז תודה רבה למשה. גם על מה שהוא נתן לנו עכשיו, גם על כמובן על     מר ניר ים:

 יום, שהוא בילה איתנו ביום ובלילה, וגם בצהריים. תודה משה.   11-ה

 

 תודה רבה.  תודה רבה גם לנועם.    מר משה מורג:

 

 נועם, כשמו כן הוא.     גב' מזל ערוסי:
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 אני אעשה את זה קצר.     מר דודי אלון:

 

 ניר, שכחת את מינה.     חבר המועצה: 

 

 עוד מעט.    מר ניר ים:

 

 מינה, את אחריי. קצר.     מר דודי אלון:

 

 יש פה היררכיה.     מר ניר ים:

 

באמת  קו   מר דודי אלון: לנו,  שיש  כרגע  המאמץ  שבעצם,  להגיד  רוצה  אני  כל  דם 

וגם המס רכוש,   ובאמת לראות שגם החקלאים,  נושא המיגון,  כל  הזרים,  הנושא הזה של העובדים 

אלה דברים שכרגע עובדים עליהם בצורה מאוד חזקה. אוהד, אפשר להגיד לו מילה טובה, הוכיח את  

 באמת, גם ה...  עצמו מאוד בסבב הזה. חדש בתפקיד. יש

 

 מי?    חבר המועצה: 

 

במתן     מר דודי אלון: לראשונה,  חוסן,  של  ההתערבות  גם  החקלאות.  מנהל  אוהד, 

 מענים בתוך האוכלוסייה הזאת, לא הייתה עד היום, וזה איפשר גם שם איזושהי אתנחתא. 

 

 הגיעו לכאן ממס רכוש?    חברת המועצה: 

 

והם     מר דודי אלון: פה,  מחר  כרגע, הם  המאמץ  אז  כאן.  מסתובבים  השבוע  כל 

דבר  לעובדים.  בעיקר  וגם  לחקלאים,  גם  שיותר,  כמה  המיגונים,  של  הנושא  זה  מבחינתנו,  באמת, 
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נוסף, לצערי ניצלו את התקופה הזאת גם לכל מיני שריפות אקסטרה מיותרות, אבל אין מה לעשות. 

בנושא   הטיפול  של  כרגע  המאמץ  על  זה  בגדול.  זה  היום  זהו,  שהייתה  אפילו  ידעתי  לא  כי  המיגון, 

 בבוקר התראה, וגם חשוב להגיד שבאמת מטפלים בהם בצורה מאוד טובה. 

היום סיפר לי מישהו שיש עובד תאילנדי מעופרת יצוקה, שמאושפז בעלי נגב, עד היום בשיקום, על  

וגם זה חשוב להגיד חשבון המדינה, והם מוכרים כנפגעי פעולות איבה, ומטפלים בהם בצורה טובה,  

 את זה. זה מאיתנו, תודה.  

 

בזה     חבר המועצה:  מטפלים  ואיך  הנזקים,  לגבי  חשמל?  מחברת  לקחים  הפקת  יש 

 תוך כדי לחימה? יש איזשהו דיון איתם?  

 

 כן. דווקא אצלכם הם עבדו יפה.    מר גדי ירקוני: 

 

 רק היום הם הגיעו לתקן.     חבר המועצה: 

 

 היום ומחר. מגיעים אמר שהם הוא   חברת המועצה: 

 

שמורידים     מר דודי אלון: גם  משאית  בכיסופים  היה  היום  מחכה,  לא  הצבא 

 בטונאדות בצירים,  

 

 דות.  אני מדבר על חברת חשמל, לא מדבר על בטונא   חבר המועצה: 

 

 כמה מילים ממינה, מהוועד למען החייל. התייצבה כמו חיילת נאמנה.    מר ניר ים:

 

עין   : בראלי גב' מינה ממושב  אני  בראלי,  מינה  שמי  מילים,  בכמה  עצמי  את  אציג  אני 

המשפחות המייסדות. בעברי מחנכת ומורה וסגנית מנהלת בבית ספר הבשור. יושבים    75-הבשור, מ
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השנים האחרונות, אני    5-שנים, וב  17-18פה כמה מהתלמידים שלי. ואני בגמלאות שנים רבות, כבר  

ת שלי, אני גם מתנדבת ביחד למען החייל, מה שכולנו מכירים "המזנון", שנמצא  בין יתר ההתנדבויו

 בתחנת ההסעות. 

ואוטוטו   הקורונה,  עלינו  נפלה  היבחרי,  עם  ומיד  הסניף,  ראש  ליושבת  נבחרתי  האחרונה,  ובשנה 

לפעילות,  חזרנו  ואנחנו ממש אתמול  ופרצה המלחמה.  הירוק את המזנון,  עמדנו להפעיל תחת התו 

 נו לשגרה שאנחנו מכירים.חזר

אני רוצה בכמה מילים להציג לכם את מה שאנחנו עושים במזנון, ולומר לכם למה בכלל הגעתי לכאן.  

אחר    17:30בבוקר, עד    5:30-ימים בשבוע, מ  6אז בקיצור, אני חושבת שכולם יודעים, המזנון פועל  

כ אותו  מפעילים  בגמלא  80-90  -הצהריים.  חברים  כולם  ומהמושבים, מתנדבים,  מהקיבוצים  ות, 

קרה,   חמה,  בשתייה  בכריכים,  החיילים  את  מכבדים  ואנחנו  משמרות,  בשלוש  שם  עובדים  אנחנו 

 חטיפים.

חוץ מהכריכים שאנחנו מכינים, כל הכיבודים האחרים הם כיבודים ארוזים, ומעבר לכך, באירועים  

כל הקו של כרם שלום, רעים, יש לנו  מיוחדים, יש לנו פעילויות עם החיילים בכל הקו של כיסופים,  

בסיסים שאנחנו, באופן קבוע, נמצאים איתם בקשר, בראש השנה, בחנוכה, בפורים, בט"ו    12בערך  

בשבט, בכל החגים. יש לנו חג מיוחד שאנחנו המצאנו לתצפיתניות שבאזור, יש לנו כל השנה, אנחנו  

ני הקורונה, זו הייתה הצלחה כל כך גדולה, עושים יום פינוק לתצפיתניות, לפני הקורונה, בשנה שלפ

ו את זה בשניים או שלושה מחזורים, כדי שאף תצפיתנית, שחס וחלילה נשארה במשמרת, לא  שעשינ

 תפסיד את יום הפינוק. 

חיילים, שכל   1300-1400-בתכלס, כל הפעילות הזאת עולה כסף, אנחנו עוברים במזנון מדי שבוע, כ

אחד, כריך  לפחות  לוקח  את    אחד  לעשות  יכול  אחד  כל  אז  חטיף,  איזה  אחת,  שתייה  כוס  לפחות 

אנחנו מקבלים תרומות של ירקות ופירות מהחקלאים באזור, אנחנו ביחסים מאוד טובים  החשבון.  

למוצרים האחרים, שאיתם אנחנו מכינים   יחד למען החייל,  הנחת  סופר אשכול, מקבלים ממנו  עם 

 את הכריכים.

אי נוצר  השנים,  שלשמה  במהלך  המטרה  וזו  ליישובים,  שלנו  הסניף  בין  למען,  היחד  בין  קשר  זשהו 

באתי להזכיר לכם, אחרי שנה וחצי של שקט מהמזנון, מה שנקרא זמן תרומות. אנחנו הגענו לאיזה  
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הפעלת   לטובת  שנתי  חד  תשלום  ליבו,  נידבת  וכפי  רצונו,  וכפי  יכולתו,  כפי  תורם  יישוב  שכל  מהלך 

 המזנון.

בים, אנחנו, יש יישובים שגם יחד איתנו עושים מתרימים את התושבים באזור, וביישוב בהרבה יישו

נותן שקל תמורת שקל למה שאספו בין   שלהם, ואחר כך עושים מאצ'ינג של הוועד, או ועד היישוב 

הפעלה   איזו  לעשות  שמעוניין  מי  יכולה...  זו  אז  הנוער,  עם  זה  את  עושים  פעמים  הרבה  התושבים. 

 לו, עם הנוער, לפחות הנוער הבוגר שעומד לפני גיוס, זו פעילות מאוד מאוד חיובית. ביישוב ש

אני אשאיר לכם שני אנשים שאחראיים אצלנו לאיסוף התרומות, הם אורה אווקרט ועמי סלע, אורה 

של  היומיומית  להפעלה  אחראית  היא  ואורה  שלנו,  הגזבר  הוא  עמי  מישע,  סלע  ועמי  ממבטחים, 

 אלה שאוספים את התרומות.  והם גם המזנון

אני מאוד מאוד מאוד מבקשת, אחרי שנה ורבע כל כך קשה, אנחנו עכשיו ביומיים שלושה הראשונים  

שהפעלנו את המזנון, אנחנו רואים דור חדש של חיילים, שלא ידע את יוסף, הם די נמנעים מלהיכנס,  

ולחברים    קחו  –הם חושבים שהכיבוד הוא בתשלום. הם בשוק כשאומרים להם   מה שאתם רוצים 

 שלכם, בחינם, הם לא מאמינים למשמע אוזנם.  

פה קצת   לכם  פה, אעביר  לכם  אני אשאיר  אז  זקוקים לתרומה שלכם.  כעת ממש  אופן, אנחנו  בכל 

התרומה  את  לפחות  לבקש  ליישובים,  להתקשר  נתחיל  ואנחנו  לראות,  תוכלו  קטן,  נייר  איזה 

רים ביישוב שלו, אנחנו נשמח מאוד לקבל את זה. אז תודה רבה  היישובית. ומי שיעשה מבצע עם החב

 )מחיאות כפיים(  לכם. 

 

 שואלים איפה התיבה עם החריץ.    מר ניר ים:

 

 אל תדאג, סלע כבר ימצא אותה.    מר גדי ירקוני: 

 

   אם אתם רוצים להעביר את זה ביניכם, אני אשמח.   גב' מינה בראלי: 

 

 שנשאר, הי מכינה סנדוויצ'ים טעימים.  תבואו ביום  חברת המועצה: 
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 טוב, מינה תודה רבה.     מר ניר ים:

 

 אני הולכת, תודה רבה.   גב' מינה בראלי: 

 

 זאת עבודת קודש, תודה לך. גם בשם החיילים.     מר ניר ים:

 

מכים בברזל החם, עכשיו כולם הלב פתוח, כולם עכשיו כל כך נכונים   גב' מינה בראלי: 

 שמח.  לתרום, אז נ

 

  מינה, הסידור ממשיך? על פי הרישום?   גב' מזל ערוסי:

 

  כן, כן.  גב' מינה בראלי: 

 

 אוקיי. מתקדם.     גב' מזל ערוסי:

 

רגע    מר ניר ים: נעבור  לא,  אם  הזמן.  זה  משהו,  למישהו  יש  אם  חברים,  טוב 

 לפרוצדורה של... מזל... אם יש למישהו משהו, זה הזמן. 

 

 28.2.21מיום  2021#3קול מליאה אישור פרוטו. 2

 15.3.21מיום  2021#4אישור פרוטוקול מליאה . 3

 5.4.21מיום  2021#5אישור פרוטוקול מליאה . 4

 26.4.21מיום  2021#6אישור פרוטוקול מליאה . 5
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בפרוצדורה מהירה, ברשותכם, אם אפשר, של אישור     מר ניר ים: נעבור  לא,  אם 

 ראשון לדיון, שיהיה הנושא של החינוך הממלכתי דתי, משני היבטים.  הפרוטוקולים, ואז לסעיף ה

לגבי הפרוטוקולים, שאני מתנצל שלא הדפסתי אותם, כי זה הרבה מאוד חומר, אבל הם כן קיימים  

האם   זמן.  המון  לנו  אין  אבל  אותם,  להעלות  נרצה  אם  המסך,  על  הערה  פה  איזושהי  יש  למישהו 

 ית?עקרונ

 

 כן, לי יש.  : יעקב רוויטל דג'אווי בן

 

 בבקשה.    מר ניר ים:

 

ה 6על הפרוטוקול האחרון, מספר   : רוויטל דג'אווי בן יעקב לחודש, שתי    26-, של הישיבה של 

לצלם   ואפשר  מותר  שחוקית  לציין  רוצה  אני  הישיבות.  לצילום  ההתייחסות  לגבי  אחת,  הערות. 

חושבת שהוא נתון בכלל לשיקול או לאיסור,  ישיבות, מותר להזמין ציבור לישיבות, זה לא נושא, אני  

 זה דבר אחד.  

התבקש לדיון, התבקש בדיון,  -ודבר שני, בסיכום של השאילתא שלי, אני מבקשת להוסיף לסעיפי ה

 הנה כאן ניר, ואפשר לראות את זה, 

 

 כן?    מר ניר ים:

 

המליאה   : רוויטל דג'אווי בן יעקב ישיבות  קב  –צילום  או  תיאום  ללא  לא  נעשה  הסכמה.  לת 

ניתן   ניתן לצלם,  לפי המדריך לנבחר.  נדרש תיאום וקבלת הסכמה, זה דבר שהוא מותר לפי החוק, 

 נוכחים. להזמין תושבים להיות 

 

 תושבים כן, לצלם אני לא חושב.    מר גדי ירקוני: 
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או  למעט, גם לצלם מותר, למעט ישיבות שהנושא שלהן הוא בטחוני,   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 שעוסק בצנעת הפרט. אלה שני המקרים היחידים שבהם יש איסור לצלם או לשתף ציבור. 

 

 אין פה שום אמירה על איסור, יש פה תיאור מצב.     מר ניר ים:

 

 יש פה איזושהי ביקורת.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא,    מר ניר ים:

 

 כמה, נעשה ללא תיאום, או קבלת הס : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 יש פה תיאור.     מר ניר ים:

 

   חברי המליאה היא לא רלוונטית פשוט.הסכמת  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

זו עובדה,    מר ניר ים: יש פה תיאור עובדתי, שזה נעשה ללא תיאום או הסכמה. 

 אי אפשר להתווכח,  

 

יר את לשון החוק, אז  אז רציתי להניח את חברי המליאה, מי שלא מכ : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 שיהיה סמוך ובטוח שאין עם זה בעיה. 

 

שאומרות     מר ניר ים: משפטיות  דעת  חוות  גם  יש  שכן.  להיות  יכול  זהו,  אז  לא, 

אחרת, עוד לא העלינו לדיון. זה כנראה יגיע, וכמובן שאנחנו כפופים לחוק כולנו. יש עמדות כאלה, יש  

 נו לא הולכים על זה למלחמה בשום פנים, אבל זה המצב.  פרשנות כזו. נברר את זה, בינתיים אנח
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כן, אבל אני גם רוצה להוסיף, שעם כל זה שאני בעד שיהיו מצלמות   מר רביבו קובי: 

הפתעה.  איזושהי  להם  תהיה  שלא  פה,  שיושבים  המליאה  לחברי  סתם,  היה,  הראוי  מן  עדיין  וכו', 

 ו רוצה... חבר'ה, אנחנו רוצים לצלם, אם מישה –להגיד להם 

 

היה את זה בקבוצה של המליאה, אני פניתי למרים כבר בפברואר אם    מר תמיר בוקובזה: 

 אני זוכר נכון.  

 

 אני לא אומר, אני רק אומר...   מר רביבו קובי: 

 

 לא, זה חשוב לגבי העניין.    מר תמיר בוקובזה: 

 

ר לך, אני אישית  , אני אומout of the blueהתחושה היא שזה קרה    מר רביבו קובי: 

 אין לי בעיה, אני בעד, אני חתיך תמיד, זה לא משנה.  

 

זה עלה בקבוצה של המליאה בווטס אפ,    –, א'  out of the blueזה לא    מר תמיר בוקובזה: 

נעשתה פניה מסודרת למרים באזור פברואר, אם אני זוכר נכון, במייל, עם בקשה לבצע את זה,    -ב'

 לא קרה, לא קרה, זה לא פתאום משום מקום.   –יעלה למליאה לאישור ה אין בעיה, ז –ונאמר לי 

 

 מצוין.   מר רביבו קובי: 

 

החוק   מר תמיר בוקובזה:  ואם  לחוק,  פונה  אני  אז  רוצים,  ולא  דברים  כשמורחים  אלא 

 מאפשר לי לבצע את זה, אני מבצע. 

 

הע  מר רביבו קובי:  לצורך  סתם  יכול,  היית  דרך  באותה  תמיר,  להעלות  אבל  ניין, 

 חבר'ה, אני פניתי לניר כמה וכמה פעמים ויש לי רצון, ואני לא מקבל תשובה.   –שאילתא, ולומר 
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 זו לא שאילתא אבל, מה לעשות? זה לא עומד בהגדרה של שאילתא.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא משנה.   מר רביבו קובי: 

 

זה    מר תמיר בוקובזה:  את  להעלות  דרך  אין  כי  משנה,  של זה  הסכמה  בלי  היום,  לסדר 

 המנכ"ל או ועדת הנהלה.  

 

 בכל מקרה, אני הבעתי את מה שרציתי להביע.    מר רביבו קובי: 

 

 סדר היום זה הנהלה, זה לא מנכ"ל.    מר גדי ירקוני: 

 

 כן, רוויטל?    מר ניר ים:

 

שהצגתי,   : רוויטל דג'אווי בן יעקב השאילתא  סיכום  לגבי  שני,  בדיון  דבר  אני    –התבקש 

ל סעיף  עוד  להוסיף  המועצה -מבקשת  בין  התכתובת  תיעוד  את  להמציא  התבקש  בדיון',  'התבקש 

 למשטרה. אז אני מבקשת שיתווסף הסעיף הזה, ותזכורת ככה על הדרך.  

 

, אם מי שמכין  28.2-אני הולך לפי הסדר, לגבי פרוטוקול המליאה מה   מר משה טל:

אוקיי, בזמן שהוא .  3, מספר  28.2-בפרוטוקול מה  8,  דף מספר  אני  –  8פה יכול, לא משנה, דף מספר  

 מחפש את זה, אני רוצה להימנע מדיון על פרטים,  

 

 על מה אתה מדבר?     מר ניר ים:

 

 .  3מליאה מספר    מר דודי אלון:
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 , זה האחרון, למעשה. 8דף מספר    מר משה טל:

 

 כן?    מר ניר ים:

 

ע מלדבר על התוכן של הדברים האלה, אבל זה מביא  אני רוצה להימנ   מר משה טל:

ניר, על ידי המנכ"ל,   אותי לנושא שכבר דיברנו עליו לא פעם, שכתיבת הפרוטוקולים אצלנו, על ידי 

 לא משקפת את מה שנעשה ונאמר במליאה ובדיונים, ולמעשה נותן תמונה שונה לגמרי.

ם מנוצלים כדי ליצור איזה מצב עובדתי כלפי  אני חושב, ואני אומר את זה די בביטחון, שפרוטוקולי

 ביקורות בחוץ, וכלפי דעת קהל, כאילו שדברים נעשו בצורה שונה.

דרך המילוט   איזה סעיף של  דרך,  לפרטים, משום שאיזה  להיכנס  רוצה אפילו  לא  אני  אני במקרה, 

כאן, אני חושב,  הדף הזה, אני הדפסתימאוד חשוב לי, אבל אני פתחתי את התמלול, ועל התשובה של 

 עמודים של דיון ער וסוער אפילו, שכולם דיברו בו.  12

דיברו בו גדי וניר ומזל וקובי, ובקיצור, הזהירו אותי, שחלק מחברי המליאה עזבו כבר, ואפילו בשלב 

לי   גדי אמר  אפילו  ובשלב מסוים  כאן.  אני קורא מה שכתוב  עזבו   –מסוים,  משה, המצביעים שלך 

 ודע מי המצביעים שלי. על כל פנים, אני ציינתי שאני,   כבר. אני לא י

 

 זה מה שאמרתי? לא זוכר.    מר גדי ירקוני: 

 

שאתה,     מר משה טל: זה  גדי,  של  הבעיות  ואחת  במיקרופון,  מדבר  מקרה,  בכל 

הפרוטוקולים שניר    –תשאיר לי אני אטפל בזה, זה משהו שבאחת הישיבות הראשונות ניר אמר לך  

ות שאתה חותם עליהם, לא חותם, כתוב שמך שם, אני רואה בזה חותמת גומי. אני חושב  כותב, למר

ידי מישהו, או מישהי   על  ייכתב  שהגיע הזמן, דיברנו על זה כבר הרבה הרבה פעמים, שהפרוטוקול 

 מקצועית, כמו שעשו בכל המליאות, ולא על ידי המנכ"ל, 
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 תמיד מורדי היה כותב.     מר גדי ירקוני: 

 

פלוס     משה טל: מר שכאן,  הדוגמא  דוגמאות.  מספר  היו  שכאן,  שהדוגמא  משום 

תשובה שמסבירה את השאילתא הזאת בארבעה משפטים, שאני עכשיו אומר, אני לא רוצה להיכנס  

התשובה.   התבקשה  שעליו  הנושא  לבין  המציאות,  לבין  בינם  קשר  שום  שאין   12-14-ובלפירוט, 

צריך להעתיק את כולם, כמו שעשיתם את זה באחד הפרוטוקולים  עמודים האחרים, מישהו לא היה  

הולך   זה  שאחרי  פרוטוקול  וזה  כאן.  שנאמר  מה  על  התגובות  את  גם  למצוא  אפשר  אבל  כך,  אחר 

למשרד הפנים, ונדמה שם שהכול נעשה כאן בסדר. זה לא בסדר, זה ממש גובל, אני לא רוצה לומר 

 חד לגדי, אבל אני חושש שהוא כאן מסתבך בדברים. במה, אני עדיין יש לי איזשהו יחס מיו

אני רק מציין עכשיו עוד דבר, קודם כל אני מבקש, מציע, לא לאשר מעכשיו אף פרוטוקול שנכתב על  

 ידי מנכ"ל המועצה. 

הכמה  את  גם  להקדיש  אפשר  והכול,  ותמלולים  ופקידות  מזכירות  יש  כספים,  המון  כאן  משקיעים 

רה שיכתבו את זה, יעברו על התמלול אחר כך, ויתנו משהו שמשקף את  שעות עבודה, למזכיר/מזכי

עמודים, אני חושב בתמלול, אז אפשר היה להוסיף    106מה שהיה. אני לא מדבר על משהו שהיה שם  

שהגיע   חושב  אני  אבל  האחרים,  הנושאים  על  עובר  לא  אני  אחרים.  בנושאים  גם  עמודים,  שני  עוד 

 שנאמר כאן. הזמן שפרוטוקול ישקף את מה 

ועכשיו, בקשר לסדר יום, אני מזכיר דבר שחוזר על עצמו כל הזמן, אני חושב שמי שקובע את סדר 

הם   היום,  לסדר  משהו  להעלות  רוצים  אם  ההנהלה,  חברי  של  היא  והאחריות  ההנהלה.  זו  היום, 

אישור של  צריכים להיות אחראיים, ואני הייתי מציע גם להוסיף עכשיו, בכל סדר יום, את תאריך ה

ההנהלה לסדר היום הזה. משום שלהשיג גם דברים עצמאיים, אני חושב שלומדים כאן אצלנו, אולי  

במערכת הארצית כמה דברים, אבל הגיע הזמן שחברי המליאה יהיו מעורבים יותר, חברי ההנהלה  

 יהיו... 

 

ע, אני  לא, אבל אתה אומר משהו לא נכון. אתה אומר שמוסיפים? רג   מר גדי ירקוני: 

 רוצה לשאול מה אתה אומר. 
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 כבר היה לא פעם, הייתה גם פעם שזה עלה...     מר משה טל:

 

רגע, אתה לא חבר הנהלה. אני רוצה לשאול אם מה שאתה אומר לא,     מר גדי ירקוני: 

 זה שאני או ניר מוסיפים נושאים שלא עלו בהנהלה?  

 

 בסדר היום? כבר היה פעם.    מר משה טל:

 

 אז חברי ההנהלה פה, רגע, תקשיב,    ירקוני:  מר גדי

 

 כולל סדר הדברים.     מר משה טל:

 

 רגע, משה,    מר גדי ירקוני: 

 

 מה מפריע להוסיף מתי זה אושר?    מר משה טל:

 

בעיה.     מר גדי ירקוני:  שום  אין  התאריך,  את  יוסיפו  לא.  אבל  בעיה,  אין  בעיה,  אין 

 רגע, 

 

 את סדר הדברים.  זה כולל גם   מר משה טל:

 

רגע, אני רוצה שתחשוב אם לא    מר גדי ירקוני:  רגע, אבל תגיד, אמרת משהו חמור. 

נכון, שחברי ההנהלה,  לחזור בך. אני מבקש, אתה אמרת,   יכול להיות שהבנתי לא  נכון,  אם הבנתי 

 מאשרים סדר יום אחד, ואחרי זה, זה מה שאמרת,  

 



 אזורית אשכול מועצה 
 24.5.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 53 
 

 לא משנה, לא ש...    מר משה טל:

 

 רגע, רגע, רגע.    ר גדי ירקוני: מ

 

אני חושב שהאחריות של חברי ההנהלה גם ליצור סדר יום שהוא זמין     מר משה טל:

 בזמן, ולהיות אחראיים לסדר היום. הם אחראיים לכך. 

 

 אבל זה מה שקורה.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא זה שצריך לסכם את הנושאים, ולעשות...     גב' נעמי סלע:

 

 מה, את לא מאשרת את סדר היום?    די ירקוני: מר ג

 

 לא, מבחינת אורך,     גב' נעמי סלע:

 

שאני     מר משה טל: הדברים  אחד  אחרון.  בא  ומה  שני,  בא  ומה  ראשון,  בא  ומה 

שורות, וכאן יש לי,    4-זוכר... אני מדבר על הפרוטוקולים, אני מדבר על פרוטוקול שכאן מסתכם ב 

   גדי, אתה חתום על זה.

 

 אתה אמרת הנהלה, זה אין לי בעיה.    מר גדי ירקוני: 

 

 ההנהלה צריכה, אני בעד שיהיה כאן אישור לסדר יום, על הסדר...    מר משה טל:

 

 היא מאשרת,    מר גדי ירקוני: 
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 משה, כל מה שמגיע למליאה, כסדר יום, עבר בהנהלה.    מר דודי אלון:

 

 עבר ואושר.    גב' נעמי סלע:

 

   עבר ואושר. אז זה אתה שואל? או משהו אחר?   ודי אלון:מר ד

 

 זה הוא אמר שלא. אם הבנתי נכון, אז לא הבנתי...     מר גדי ירקוני: 

 

אני לא חושב שלמען הסדר, צריך להיות כאן דיון כדי להזכיר לחברי    מר משה טל:

על פרוטוקולים. ה פרוטוקול הזה הוא רק  ההנהלה שהם אחראיים על סדר היום. אני עכשיו מדבר 

 דוגמא לכך, שאין בינו לבין מה שקרה במליאה, שום דבר. 

ואני חושב שנעשים גם דברים טובים במועצה, אבל אני חושב שמה שצריך לתקן, צריך לתקן. ואני  

אני   צריך,  שבפרוטוקולים,  אני  חושב  המועצה.  ראש  זה,  את  שכתב  מי  לכתוב  צריך  כותב...  מדבר, 

המ שמנכ"ל  לכתיבת חושב  לא  אבל  לדברים,  לסדרים,  אחראי  להיות  שצריך  האיש  הוא  ועצה 

 הפרוטוקול. 

 

 אני רוצה רק להגיד,     מר גדי ירקוני: 

 

 ולכן,    מר משה טל:

 

 אה, סליחה.    מר גדי ירקוני: 

 

אני     מר משה טל: טוב,  טוב  למדתי  שאותה  המסוימת,  הזאת  המליאה  לגבי  אני, 

בזה... את הפרוטוקול הזה לעשות מחדש, ואפשר,    . לא תיקון שמופיע...תובע הכנת פרוטוקול מחדש

גם   אפשר  הכול,אבל  את  לכתוב  אומר  לא  אני  לראות,  אפשר  אז  התמלול,  את  כתבתי  שאני  כמו 
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לתמצת דברים שנעשו שם, ויהיה עוד דף אחד. מפני שפה, כל נושא דרך המילוט למשל, אני נותן את 

 וחוקי.  אות פה, כל נושא דרך המילוט, רחוק מכל דבר מציאותי זה בתור דוגמא, יש עוד דוגמ

 

משה, תקשיב, מה שדיברת נהיה כבר כמה מליאות וכמה הנהלות. מה     מר גדי ירקוני: 

נראה  נראה לך, ומשהו אחר שלא  ינסח משהו שלא  יהיה מצב  שניר  שהוחלט, על מנת שבדיוק לא 

 מה היה בדיון, רגע, תן לי, אני הקשבתי לך. להם, לא... פרוטוקול זה לא דבר שכותבים בו 

 

 כן.    מר משה טל:

 

פרוטוקול גם יכול להיות סדר, סעיף, הצגה והחלטה. ואנחנו, זה מה     מר גדי ירקוני: 

חלק   זה  זה,  בשביל  לתמלול.  ילך  שדיברנו  מה  כל  הסעיף,  את  לראות  שרוצה  מי  עושים.  שאנחנו 

 ,  , או לא כתבתי 'והואיל''והואיל'י מהפרוטוקול. ואז אין ויכוח, אם כתבת

 

האלה.     מר משה טל: הדברים  למשל,  ביכורים,  על  בפרוטוקול  ראיתי  לא  זה 

 הפרוטוקול צריך לשקף גם את הלך הדברים,  

 

 טוב, משה, דקה,     מר ניר ים:

 

 אני חושב,    מר משה טל:

 

 משה, שנייה,    מר ניר ים:

 

 לא שנייה.    מר משה טל:

 

 הפרוטוקולים, רגע, אני רוצה להחזיר לחברי המליאה.    ים:מר ניר 
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 זה לא תקין שאתה כותב את זה.    מר משה טל:

 

הולכים,     מר ניר ים: לא  ראשון.  שלב  הפנים,  למשרד  הולכים  לא  הפרוטוקולים 

אישור הפרוטוקולים, הפרוטוקולים לא הולכים לשום מקום, פרט לאתר המועצה, שם הם פתוחים  

למשרד  לעיני הולכים  לא  הם  רוצה.  שהוא  מה  איתם  ויעשה  אותם,  ייקח  שירצה  ומי  הציבור,  כל  י 

 הפנים.

באתר המועצה יש שני פרוטוקולים, אחד זה הפרוטוקול הזה שאתה מדבר עליו, והשני זה התמלול.  

יעיין   שירצה  מי  כל  חסר.  לא  דבר  שום  כתוב,  ממוסמך,  הכול  הסוף,  ועד  מההתחלה  מילה,  כל 

 ם ויקרא את מה שמתאים לו. זה דבר אחד. בחומרי

ורשומה   השאלה  נשאלה  תשובה.  יש  שאלה,  יש  שאילתא,  על  משה,  פה,  מדברים  אנחנו  שני,  דבר 

זו   אבל  דיון,  שהתפתח  ונכון  ניתנה,  שהיא  כמו  בדיוק  תשובה  ניתנה  נשאלה,  שהיא  כמו  בדיוק 

 שאילתא. וגם בדיונים שהם לא שאילתא, 

 

ל   מר משה טל: א נכונה אבל, תשובה לא נכונה, והייתה תגובה על כך, היא תשובה 

לא נכונה. אפשר לברר בכל דרך שהיא, היא לא נכונה. ואתה משאיר את זה שם, ויש כאן דיון ארוך, 

שאני לא היחיד שהשתתף בו. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לפרטים, משום שזה פשוט מביך אותי, זו 

חושב ואני  מלוכלכת.  כביסה  שעוסק    המון  מקצועי  אדם  ידי  על  ייכתב  שפרוטוקול  הזמן,  שהגיע 

בפרוטוקול, ולא על ידי בעל תפקיד שמרגיש את הצורך להציג דברים כמו שחשוב לו, ואולי גם לראש 

 המועצה. אני לא בטוח שראש המועצה מעורב בזה. 

טרנ מול  שנים  הרבה  עבדתי  אני  לך.  להגיד  רוצה  אני  אישי  באופן  דבר  עוד  ראש  עכשיו,  שהיה  ר, 

עיריית באר שבע. היו לי מספר בעיות איתו בתחומים שונים, ופעם דיברתי עם אנשים שהכירו אותו,  

ואני לא  בני משפחה אחרים שהכירו אותו. אז אמרו, טרנר,  זה היה ברשות למלחמה בסמים, אצל 

בעוזרים הנכונים   מתכוון למישהו מסוים, אבל טרנר היה איש מצוין, עם ידע, אבל הוא לא ידע לבחור

   לתפקידים הנכונים. רואים, כשהוא עזב, מה עשה המחליף שלו, מה ההבדל.
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 אבל הוא בחר את המחליף שלו.    מר גדי ירקוני: 

 

 הוא לא בחר את המחליף שלו.    מר משה טל:

 

 הוא היה הסגן שלו.     מר גדי ירקוני: 

 

 כן,    מר משה טל:

 

 בע? מה הסיפור? מדברים על באר ש   חבר המועצה: 

 

 איזה כעס היה שם, כן.     מר משה טל:

 

שביחס     מר ניר ים: חושב  אתה  אמיתי,  לסעיפים,  שביחס  חושב  באמת  אתה 

 לסעיפים שיש פה כרגע לדיון, זה הדבר המרכזי? מה עשה טרנר, או לא עשה טרנר? 

 

 אפשר רשות דיבור בבקשה, ולתמצת את הנושא.     גב' דנה אדמון: 

 

עדיין    טל: מר משה אני  משהו...  איזשהו  לי  יש  יודע,  לא  אתה  לגדי,  אישית  עצה 

אומר שהפרוטוקול הזה, בצורה מאוד דרסטית, ובצורה בולטת, פשוט לא עונה על מה שהיה בישיבה.  

 ויש כאן ציון פרטים שאסור היה לציין אותם. 

ידע לא נכון, ואני לא רוצה זה אני, דרך אגב, שומר את הנייר הזה, משום שאני חושב שנמצא כאן מ

זה, שנים ישבה כאן   על  אני, בקשר, באופן כללי, חושב שגדי צריך לחשוב  להיכנס לזה עכשיו. אבל 

 פעמיים, כשמישהו איחר.  –תמיד,... מורדי אולי כתב פעם 
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 לא נכון, מורדי כל החיים, מהיום שאני הייתי הוא רשם פרוטוקול.    מר גדי ירקוני: 

 

 מורדי לא רשם את כל הפרוטוקולים, אתה יכול לראות את ה...    מר משה טל:

 

 מורדי לא כתב פרוטוקולים?    מר גדי ירקוני: 

 

 את כולם, מהראשון ועד האחרון.    מר ניר ים:

 

הוא לא כתב, הוא עשה את זה כשמישהו היה חסר. ואני חושב שאז     מר משה טל:

 זה אובייקטיבי, מזכירים את הדברים, 

 

וזה    ידידיה הוכמן:  מר יש משהו שלא מתאים, תעיר את ההערה  אבל מה הבעיה, שאם 

יתוקן. למה צריך לעשות מזה כזה דרמה? יש משהו שלא מתאים? שב, תעיר, וזה ישתנה. גם בהנהלה  

 זה עלה אותו הדבר, אם יש משהו שלא עבר מסך, תעיר... 

 

 שמע, ההערות לדברים האלה.    מר משה טל:

 

 אז תעיר,   יה הוכמן: מר ידיד

 

 עמודים.  14   מר משה טל:

 

 תעיר שבסוף המסקנה של הדיון לא מקובלת עליך.    מר ידידיה הוכמן: 

 

 אפשר לקבל את רשות הדיבור בבקשה?    גב' דנה אדמון: 
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 תיקחי.    מר ניר ים:

 

 אני לא לוקחת, אני מקבלת, אפשר? יושב ראש הישיבה?   גב' דנה אדמון: 

 

 קיבלת.    ים: מר ניר

 

 תודה.    גב' דנה אדמון: 

 

 כן. לא, אני לא יושב ראש הישיבה, עד כאן.     מר ניר ים:

 

ביקש ראש המועצה, מטעמים אישיים ואחרים שלו, שאתה תנהל את    גב' דנה אדמון: 

 הישיבה. 

 

 יושב ראש הוועדה יכול לבקש מהסגן?    מר גדי ירקוני: 

 

 שה? תודה.   אפשר בבק   גב' דנה אדמון: 

 

 מנכ"ל לא יכול להיות...    מר משה טל:

 

 דנה.    מר גדי ירקוני: 

 

להיראות    גב' דנה אדמון:  אמור  איך  החוק,  לשון  את  בעבר  הקראתי  תודה.  אפשר? 

פרוטוקול יכול להיות ככה, פרוטוקול הוא סובייקטיבי, כל אחד   –פרוטוקול. וזה גדי, כשאתה אומר  

 יכול לעשות, זה לא...  
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 לא...    מר גדי ירקוני: 

 

להופיע    גב' דנה אדמון:  אמור  שבפרוטוקול  היא  והברורה,  משמעית  החד  האמירה 

ואין מקום לפרשנות  ורוח הדברים. זה רשום, זה ברור, הקראתי את זה מול כולכם,  תמצית הדיון 

את הדיונים, וזה  אישית, או להחליט איך עושים את זה, זה לא נכון. הפרוטוקולים שלנו לא משקפים  

אנחנו   מהפרוטוקולים,  מאוחר  יותר  הרבה  עולים  העניין,  לצורך  התמלולים,  בסדר?  בסדר,  לא 

מאשרים את הפרוטוקולים כבר לפני, בדרך כלל, במקרה הזה לא. אבל בדרך כלל, אנחנו מאשרים 

רות פעמים אותם לפני שהתמלולים עולים. התמלולים עמוסים, לא נגישים לתושבים, ביקשנו כבר עש

יכולים   ותושבים שמעוניינים לשמוע את הישיבה,  נוח,  והוא  נגיש,  דבר שהוא  שיעלו הקלטות, שזה 

וכל פעם יש משהו לשים את זה בדרך הבית מהעבודה. ביקשנו עשרות פעמים להעלות את ההקלטות,  

 שמקשה על זה, ואני לא מבינה למה אנחנו לא יכולים להיות שם.

ניר,   של  ההערה  מרוצים, לגבי  וכולם  בסדר  הכול  עוד  כל  מקום,  לשום  הולכים  לא  שהפרוטוקולים 

הפרוטוקולים לא הולכים לשום מקום. אבל בסופו של דבר, הפרוטוקול הוא מסמך משפטי, שברגע  

אם זאת האמת, אם לא אמת, אם קרה או לא היה, אישרו/לא    –שיש בעיה מוציאים אותו, ומוכיחים  

 הם לא משקפים את המציאות, אנחנו בבעיה. זה הכול מבחינתי.   אישרו. ובמקרים האלה, אם

 

שהיא     מר ניר ים: מה  לכל  מצטרף  אני  דנה,  ליד  עומד  אפילו  אני  מצטרף,  אני 

 אמרה וזה נכון. 

למה   ביחס  או  לתמלול,  ביחס  שהוא  יוכח  אם  עליו.  חתום  אני  משפטי,  מסמך  הוא  הפרוטוקול 

פטית, שהדבר הזה יעלה, האם הוא משקף או לא, נכון או שאנשים זוכרים, או בכל אינסטנציה מש

איזשהו   על  עבירה  איזושהי  פה  שיש  חושב  מישהו  ואם  באחריות.  נושא  באחריות.  נושא  אני  שגוי, 

 חוק, ואגב הסיבה היחידה, למה מנכ"ל המועצה חתום על הפרוטוקול, זה כדי לשאת באחריות.  

יבוב. לא, אז אם נעשה משהו לא בסדר, ואם זה יובא  קל לו מאוד היה לא לחתום, ושיחפשו אותו בס

מי שיבדוק האם הפרוטוקול משקף, כמו שאמרתי, ביחס לתמלול, את מה שהיה ביום מן הימים לפני  
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בדיון, וימצא שהוא מטעה, שגוי, בכוונה או לא, ייתן מי שייתן את הדין, וייתן אותו מי שחתום עליו.  

 כון, וזה בסדר גמור. אז אני לוקח את האחריות, ואת הסי

 

 זה מוקלט, נכון?     מר משה טל:

 

ישיבה    מר תמיר בוקובזה:  של  פרוטוקול  לגבי  מיקרופון,  בלי  אדבר  זה 28.2-מה  3אני   ,

התייחסות שום  אין  דיה,  אתר  בעניין  שאילתא  שהעליתי  לא    פרוטוקול  המועצה  שראש  לתשובה 

ו השאילתא,  בסיום  שהייתה  הנוספת  לשאלה  לתת  שראש הסכים  בפרוטוקול  להופיע  צריך  זה 

 המועצה סירב לענות על השאלה הנוספת.  

 

 איזו שאלה לא נתתי תשובה בכתוב?    מר גדי ירקוני: 

 

בשאלה הנוספת לא הסכמת לענות, זה גם בתמלול, זאת אומרת, אין    מר תמיר בוקובזה: 

 ת. לא רוצה לענות, זה המשפט שאמר  –שום בעיה, תקראו בתמלול, אתה אמרת 

 

 אוקיי.    מר גדי ירקוני: 

 

 רגע, איפה, על מה אנחנו מדברים?    מר ניר ים:

 

 השאילתא שלי, בנושא אתר דיה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אולי עניתי, וזו לא הייתה התשובה שרצית?     מר גדי ירקוני: 

 

של   מר אריק דניאל:  הנושא  כל  מה?  נו  עניין,  ונסגור  להצבעה  זה  את  נעלה  בואו 

 פרוטוקולים,  ה
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 לכל אחד יש תיקון על פרוטוקול.   חברת המועצה: 

 

 לשנות את השיטה.    מר אריק דניאל: 

 

 פרוטוקול שלוש,    מר תמיר בוקובזה: 

 

והראיתי     מר ניר ים: בינינו.  לנו תכתובת, בסדר?  הייתה  שנייה,  בוא, אתה,  בוא, 

 לך שכל, מה שנקרא, כל דרישותיך נענו.  

 

 בדיוק, אז,    מר גדי ירקוני: 

 

וכל מה שביקשת     מר ניר ים: מילה במילה.  אחת לאחת, דקה דקה, אחת לאחת 

 ב',   שיתווסף לפרוטוקולים, הכנסנו, כולל

 

 הוספת? אחרי שדיברנו, הוספת?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 אני,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ברור.    מר ניר ים:

 

 ברור לי כלום.   לא  מר תמיר בוקובזה: 
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 שלחתי לך כדי שתבדוק, ומרקרתי את זה בצהוב,     מר ניר ים:

 

 לא,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 חכה, באמת,    מר ניר ים:

 

משנה    מר תמיר בוקובזה:  לא  זה,  את  ראיתי  ולא  קיבלתי  לא  אם  רגע,  שנייה,  אז 

 מאיזושהי סיבה, אז קבל את סליחתי, בסדר? אני מתנצל. 

 

למשל,     :מר ניר ים אבל  פרוטוקולים,  מספר  על  פרוס  שזה  היא  האמת  תראה, 

 ,  3הפרוטוקול שדיברת עליו, פרוטוקול מספר 

 

 כן?   מר תמיר בוקובזה: 

 

ניהול   3בפרוטוקול     מר ניר ים: אותם,  העלית  באמת  נושאים,  שהעלית  אמרנו 

חבר  או  המועצה,  ראש  ידי  על  ינוהל  לדרישה...  בהתייחס  המליאה  ראש    ישיבות  מבקש  מליאה, 

המועצה להביא למליאה הבאה פתרון חוקי ומקובל. וכשנסתכל על הפרוטוקול הבא, אז נראה איזה  

 פתרון הוא הביא.  

 

 נכון.   מר תמיר בוקובזה: 

 

דיה     מר ניר ים: בעניין  דיון  סעיף  אחת.  כסעיף    –פעם  דיה  נושא  לעלות  מתבקש 

ניתנו כל התש זה, הוצע להצביע על העלאת  ראשון בסדר היום, בטענה שלא  ובות לשאילתא בנושא 

 מחברי המליאה, לצורך העלאת הסעיף לדיון,   2/3הסעיף לדיון, בהתאם לתקנה לפיה נדרש רוב של 
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 בסדר, אין צורך.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אוקיי. אחר כך בפרוטוקול הבא,    מר ניר ים:

 

 זה פרוטוקול מתוקן, סליחה,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון  נכון נכון.     מר ניר ים:

 

 אני לא ידעתי, סליחה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אז גם אני מתנצל, פשוט הדדית זה תמיד טוב, בגדול.    מר ניר ים:

 

 לא ראיתי את התיקון הזה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 האם יש עוד הערות לפרוטוקול?    מר ניר ים:

 

הפרוטוקול  מר תמיר בוקובזה:  ולא    לגבי  תמלול  של  בצורה  יצא  הוא  למה  ביכורים,  של 

  של פרוטוקול?

 

 בטעות, הוא אמר.     חבר המועצה: 

 

 תראו, הפרוטוקול של ביכורים,    מר ניר ים:

 

 , 5.4-מה  מר תמיר בוקובזה: 
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החלטות,    מר ניר ים: היו  לא  כל,  שקודם  פשוטה,  מאוד  מסיבה  ככה  יצא  הוא 

מאוד. אותו,  לתמצת  היה  ארוך,    אפשר  מאוד  דיון  היה  שזה  כיוון  בוודאות,  כמעט  אז,  אבל  מאוד. 

פה  וגם  מהנחה,  יצאתי  לפחות  אני  אז  הזה,  הסעיף  של  היבטים  מאוד  בהרבה  שדיבר  טעון,  מאוד 

שכל ניסיון לתמצת אותו, יפגע במישהו שחושב שדווקא חתכו את המשפט שהוא   לקחתי את הסיכון,

 . אמר, וזה כבר אנחנו במקום לא טוב

מהשתיים   אחת  אמרתי  או   –ואז  בו,  היה  מה  הסוף  עד  מפרטים  ולא  דיון,  שהיה  רק  שכותבים  או 

שמביאים את הכול מלמעלה עד למטה, כי באמת זה היה דיון חשוב, זה היה דיון שאני חושב שראוי  

זו  שיקרא על ידי מי שהפרוטוקולים האלה מעניינים אותו, הוא היה מאוד עקרוני, הוא היה מהותי.  

 הסיבה. 

 

טוב. תתקן שם רק אות, אתה רואה? בשורה האחרונה שאתה רואה   מר תמיר בוקובזה: 

תיגע, השורה האחרונה שאתה מצליח   איפה שאתה, אל  ידי.  על  זה  לא,  על חשבון,  במסך? התבקש 

 י'. -ח' ל-לראות, תתקן רק את ה

 

 וקיי. סגור. אוקיי, טעות דפוס. טעות דפוס, אגב, טוב בסדר, א   מר ניר ים:

 

מספר     מר משה טל: הפרוטוקול  לגבי  חוזר  כפי 3אני  אותו  לאשר  לא  תובע  אני   ,

שהוא, לעשות אותו מחדש, משום שכמו שהיה חשש בפרויקט של ביכורים, שיושמט משהו שמישהו  

עמודים שנאמרו בנושא מסוים ש... ובייחוד שאני חוזר ואומר עכשיו, בצורה   15אמר, אז כאן יש לי  

כי ברורה, אין שום קשר למציאות, בדיווח שלך של מה שקרה עם, זה לא דרך מילוט, זה לא יודע, ה

 זה... 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:
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היא     מר משה טל: המילוט  שם    12דרך  היה  לא 14קילומטר,  קשורה  לא  היא   ,

 לאספלט ולא שום דבר.  

 

 טוב.    מר ניר ים:

 

 א לא קשורה לאמת.  כך שכל שורה שם, הי   מר משה טל:

 

ומספיק    מר ניר ים: אינטליגנטיים,  כולנו  ואנחנו  מקשיבים,  כולנו  אנחנו  תראו, 

שאומרים לנו את הדברים פעם אחת, אנחנו לא צריכים לחזור עליהם כדי לנסות לשכנע אותנו אולי,  

 אם זה עוד לא קרה. כל אחד, כמובן, יקבע את דעתו, ויצביע בהתאם. נועם גל.  

 

מאוד     ועם גל:מר נ מאוד  דברים  הם  הזה,  פרוטוקול  פה,  שאומרים  הדברים 

חשובים. אנחנו מגיעים לשעה השלישית של הישיבה, אני כבר מאבד קצת את הריכוז, ולא הגענו עוד 

לנושאים המהותיים, לדעתי. הדברים האלה הם סופר חשובים. אני מבקש שסדר היום יהיה בנוי כך  

וכו', ידחה לשעה האחרונה, ם, ונושאים כמו אישור פרוטוקולים, תב"רים  שנתחיל בנושאים המהותיי

 או אם נדרש יותר, יותר.  

 

 הבעיה היא שלא כולם נשארים לסוף, ואז יש בעיה,     גב' מזל ערוסי:

 

 תראי מה שקורה מזל, סוגרים שעתיים, אני כבר לא כל כך מרוכז...     מר נועם גל:

 

הגיע למצב הזה, מאשרים פרוטוקול בישיבה העוקבת, לא  אי אפשר ל   גב' דנה אדמון: 

 מגיעים למצב שיש ארבעה ואז... 

 

 אנחנו מגיעים לישיבה, לנושאים המהותיים,     מר נועם גל:
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על     גב' מזל ערוסי: זה,  את  אמרו  וחבריי  בהנהלה,  גם  העליתי  הזה  הנושא  את  אני 

שהם נאמרים, לפחות בדיונים חשובים.   הנושא של הפרוטוקולים אינם משקפים את הדברים, כמו

יכול להיות שדיון של   נכון, לא צריך לכתוב כל מילה, אבל לא  דקות, מתנסח בחצי    45צריך לקצר, 

 משפט, או משפט לכל היותר. 

 

 ההנהלה קיבלה החלטה אחרת, אם את זוכרת.     מר גדי ירקוני: 

 

 ברנו ודנו,  ההנהלה קיבלה החלטה אחרת, אחרי שדי   גב' מזל ערוסי:

 

 לא, היא קיבלה, לא...     מר גדי ירקוני: 

 

אוקיי, לא נצא מזה עכשיו, האם יש עוד...? חבר'ה, בואו, באמת בואו    מר ניר ים:

 נהפוך את ה...  

 

 את סדר היום.     גב' מזל ערוסי:

 

להגיד    מר ניר ים: משהו  מישהו  לעוד  יש  האם  שלי.  המילים  את  אנצור  אני  לא, 

 רוטוקולים?  בנושא הפ

 

 שיתוקנו ו...    גב' נעמי סלע:

 

 אני מעלה להצבעה, רגע,     מר ניר ים:

 

 כל אחד לחוד, שיהיה מעניין.    מר דני ברזילי: 
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מספר     מר ניר ים: פרוטוקול  אישור  את  להצבעה  מעלה  אני    -מה  3טוב, 

 , מי בעד לאשר את הפרוטוקול?  28.2.2021

 

 דיברתי עליו, לפני שאתם מצביעים. זה הפרוטוקול ש   מר משה טל:

 

 אנחנו יודעים, שמענו.     חבר המועצה: 

 

 זה הפרוטוקול שמשה טל דיבר עליו.    מר ניר ים:

 

 עמודים.   14יש לי כאן    מר משה טל:

 

י    מר ניר ים: בבקשה  הפרוטוקול?  את  לאשר  בעד  מי  היד,  נכון.  את  מי  15רים   .

 ה עשר בעד, שלושה נגד. נגד? שניים נגד, שלושה נגד. חמיש

 

 לא ספרת שם, ניר.     גב' דנה אדמון: 

 

 מי נמנע? את מי לא ספרתי?    מר ניר ים:

 

 ניר, לא ספרת את כל המתנגדים.    גב' דנה אדמון: 

 

היד.    מר ניר ים: את  להרים  בבקשה  נגד?  מי  היד.  את  פעם  עוד  נרים  אוקיי,  אז 

 ארבעה. 

 

 גם אני כמובן.     מר משה טל:
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 נגד.  5-בעד ו 15אתה כמובן, לא הרמת את היד. חמישה.    מר ניר ים:

 

 28.2.21מיום  2021#3פרוטוקול מליאה נגד( לאשר את  5בעד,  15: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 

פרוטוקול     מר ניר ים: בעד אישור  היד. 15.3.2021-, מה4מי  ? בבקשה תרימו את 

 מתנגדים.   4, מי נגד? 16

 

 נמנעים.    ערוסי:גב' מזל 

 

חכי, אולי יש עוד מתנגדים שרוצים להצטרף. ארבעה מתנגדים. האם     מר ניר ים:

 יש מישהו נמנע?  

 

 כן, אני. שלושה נמנעים.     גב' מזל ערוסי:

 

מיום   2021#4פרוטוקול מליאה  נמנעים( לאשר את    3נגד,    4בעד,    16: הוחלט ברוב קולות )החלטה

15.3.21 

 

,  2. מי נגד?  19, מי בעד לאשר אותו?  5.4.2021-, מה5פרוטוקול מספר     מר ניר ים:

 זהו, שני מתנגדים. מי נמנע? ארבעה. ארבעה נמנעים.

 

)החלטה קולות  ברוב  הוחלט  את    4נגד,    2בעד,    19:  לאשר  מליאה  נמנע(  מיום   2021#5פרוטוקול 

5.4.21 
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. מי  15, מי בעד לאשר אותו?  26.4-, מה6הפרוטוקול האחרון, מספר     מר ניר ים:

 , 1נגד? 

 

 שיתוקן בהתאם לבקשות של רוויטל, ואז...     מר משה טל:

 

 לא, לא צריך להחזיק את זה.    מר גדי ירקוני: 

 

 בואו, אם זאת רמת האמון, סבבה, זה בסדר.     מר ניר ים:

 

 הזאת.  זה ממש לא ברמה     מר אמיר פלג:

 

של     מר ניר ים: תיעוד  התבקש  לאמור,  שרשמתי  כפי  בדיוק  יתוקן  הפרוטוקול 

 התכתובת בין המועצה למשטרה. אוקיי? אגב,  

 

 לכל הגורמים, לא רק למשטרה.    גב' נעמי סלע:

 

עכשיו,     מר ניר ים: למשטרה.  נאמר  הגורמים,  לכל  נאמר  לא  שנאמר,  מה  זה 

 או לא? בסדר. אוקיי, עכשיו. ספרנו, 

 

 לא.    גב' דנה אדמון: 

 

י', גם יתוקן. מי בעד  -ח' ב-עוד לא. ובפרוטוקול שצריך להחליף את ה   מר ניר ים:

 . מי נגד?  16להרים את היד, בבקשה  ?6לאשר את פרוטוקול מספר 

 

 מי נגד?    מר גדי ירקוני: 
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 . ארבעה נמנעים. מעולה.4נגד. מי נמנע?  4   מר ניר ים:

 

מיום   2021#6פרוטוקול מליאה  ( לאשר את  נמנעים  4נגד,    4בעד,    16וחלט ברוב קולות ): ההחלטה

26.4.21 

 

 יש רק מיקרופון אחד, שחייבים לטייל בשביל... זה אמצעי,    גב' דנה אדמון: 

 

 כן, זה אמצעי, סוג של, נכון.    מר ניר ים:

 

צועקת?   גב' דנה אדמון:  כשאני  טוב  מספיק  זה  אצעק,  אני  שירשם    אז  מבקשת  אני 

מבקשת   אני  הישיבה.  רוח  את  משקפים  לא  והם  מאחר  הפרוטוקולים  לכל  שהתנגדתי  לפרוטוקול 

 שיירשם. 

 הסעות חינוך ממלכתי דתי. 7

 

, הסעיף  7הלאה. אנחנו עוברים לסעיף, סוף סוף, אנחנו עוברים לסעיף    מר ניר ים:

 שה, מתן.  הסעות לחינוך הממלכתי דתי. בבק –הראשון לסדר היום 

 

אני מתנצל, יש עוד מצגת, לא ארוכה, חוץ ממזל שראתה אותה כבר    מר מתן שטרית: 

 פעמיים. 

 

 אז אני לוקחת לי אתנחתא.    גב' מזל ערוסי:

 

 את הולכת? , לאן אחרי זה, מזלרגע, את צריכה לדבר   מר ידידיה הוכמן: 
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 למה היא צריכה לדבר?      מר אמיר פלג:

 

 היא דיברה בהנהלה על זה.   ן: מר ידידיה הוכמ

 

 אני נותנת מנוחה...    גב' מזל ערוסי:

 

נתונים של    מר מתן שטרית:  אז הנושא מוכר לכם, עשינו רגע עבודה, כדי להביא לכם 

ברציונאל,   אז  נתחיל.  אז  מעמיק.  דיון  אשכול    2389ה...  האזורית  במועצה  מוסעים  תלמידים 

ממלכתי דתי, מוסעים החוצה.    –תלמידי ממ"ד    39המועצה,    בתוך  2350מבתיהם, למוסדות החינוך.  

 אופקים.  ל 30-סעד ול 6מרחבים,  ל 3יש לנו 

 

 , לא? 33  מר איתן אהרון: 

 

 סך הכול.  39  מר מתן שטרית: 

 

 למרחבים.  33  מר איתן אהרון: 

 

מאחדים   מר מתן שטרית:  אנחנו  לאופקים.  שלושים  למרחבים,  שלושה  לא.  לא,  לא, 

 כי זו אותה הסעה שנוסעת לאותו כיוון.   את זה,

העלות הממוצעת של הסעת תלמיד בתוך המועצה החוצה, זו עלות לא פרופורציונאלית, תיכף תראו  

את המספרים, ויש גם מורכבות רבה בתפעול של המערך הזה, זה מייצר הרבה מאוד עבודה למחלקת 

וש. ואכן, גדי ביקש ממני לרכז צוות, של  תחבורה ולאגף החינוך. גם תקציב, גם זמן, גם משאבי אנ

אנשי מקצוע שככה ידון בנושא הזה, יביא לו חלופות והמלצות, הצוות כלל אותי מאגף הכספים, אני 

גם ריכזתי את הצוות. את מנהלת אגף רווחה, נציגה מהחינוך, מנהל מחלקת תחבורה והדוברת, וזה  

 ככה תהליך שהנושא הזה עבר.
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פ כמה  התכנס,  מעמיקים הצוות  דיונים  שם  היו  באמת  ניתח,  מצומצם,    עמים,  דיון  לצוות  הובא  זה 

שאנחנו   השלישית  בפעם  כאן,  זה  והיום  המועצה,  הנהלת  חינוך,  ועדת  מועצתיים,  מנהלים  פורום 

 מנסים. 

זה שוויון, קבוצות שמקבלות לעומת קבוצות שלא, כמו    –שני עקרונות ליוו את העבודה הזאת, אחד  

 , חינוך אנתרופוסופי, ונוספות, ספוראדיות.  קבוצת השחייה

 

 שלא מקבלות?     גב' רוני קיסין:

 

שהן    מר מתן שטרית:  חינוך  דורשות  כן  שהן  למרות  החוצה,  הסעה  מקבלות  שלא 

 מאמינות בו.  

שני   תקציבית    –עיקרון  אין   –אחריות  המספרים,  את  תראו  תיכף  נטו,  בהוצאה  פרופורציות  חוסר 

 החינוך, יש רק למרחבים. כי זה כן אזור יישוב.   השתתפות ממשרד 

 

 למה הוצאה נטו, ולא הוצאה ברוטו?     גב' רוני קיסין:

 

יש    מר מתן שטרית:  מה כי  ויש  הללו,  בהסעות  משתתפת  המועצה  מה  מועצה,  שק 

משרד החינוך משיב, נותן בחזרה. זו אומנם עלות נמוכה, תיכף תראו, אבל היא לא קיימת כשמדובר 

 אזורים שהם לא אזורי רישום, כמו אופקים וסעד. ב

לא   אני  לראות.  אפשר  המספרים,  אלה  אז  במספרים.  אותו  תראו  שתיכף  פער  ויש  אמרנו,  תפעול 

את   ההחזרים,  את  לראות  אפשר  אבל  גרפית,  יותר  קצת  זה  את  אציג  תיכף  כי  כולם,  על  אתעכב 

מאוד נמוך, שמתקבל רק בגין שלושה    ההכנסות ממשרד החינוך. אפס בסעד, אופקים ומרחבים סכום

 התלמידים שמוסעים למרחבים. אופקים אנחנו לא מקבלים בכלל. 

שונות.  פיזור  שעות  עם  חינוך,  מוסדות  מספר  זה  כי  יותר,  עוד  גדולה  המורכבות  אופקים,  אגב, 

בבית.   אותו  ושמה  ספר,  מבית  ילד  שאוספת  המונית,  ברמת  ממש  הסעה,  מקבלים  ילדים  לעיתים, 

 שבו, תנסו רגע לחשוב על העלות של הדבר הזה.  תח
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 הכנסות,   7755-ה  מר תמיר בוקובזה: 

 

 שלושה ילדים.   מר מתן שטרית: 

 

ה  מר תמיר בוקובזה:  כל  אם  אומרת,  זאת  הילדים?  שלושת  עבור  רק  לומדים   33-זה 

 במרחבים, אז היה סכום הרבה יותר משמעותי.  

 

, תיכף תראה, זה עדיין הרבה יותר יקר, כי הם  גם לזה עשינו תחשיב  מר מתן שטרית: 

הסעה וזו  המועצה,  בתוך  כאן  ולא  למרחבים,  נוסעים  העלות    בסוף  את  יוריד  זה  כן,  אבל  ייחודית, 

 הממוצעת באופן משמעותי, תיכף תראו.  

זה   לסעד  ילד  שלהסיע  לראות  אפשר  ילד,  לכל  הממוצעות  השנתיות  העלויות  זה  יותר    1200%על 

יותר. זה נתון מנורמל, כי אופקים, מן הסתם,   470%בתוך המועצה. למרחבים ואופקים  מלהסיע ילד  

 הרבה יותר יקר ממרחבים. 

 

 במרחבים יש עלויות, מעבר לזיכוי של משרד החינוך?    גב' דנה אדמון: 

 

החזר    מר מתן שטרית:  ויש  המועצה,  בתוך  מעלות  יקרה  יותר  הרבה  שהיא  עלות,  יש 

העלות קצת מצטמצמת. היא עדיין יותר יקרה, אבל זה אנחנו מחויבים, כי זה  ממשרד החינוך, אז  

 אזור... אין לנו פה בכלל...  

 

 זה נתון משוקלל.   470לא,    גב' דנה אדמון: 

 

 כן.   מר מתן שטרית: 
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 זה אחרי ששמו את ההכנסות.    מר גדי ירקוני: 

 

במרחבים,    מר תמיר בוקובזה:  לומדים  היו  הילדים  כל  אבל אם  עדיין,  הייתה  העלות 

 מאוד קטנה למועצה.  

 

תראו,   מר מתן שטרית:  תיכף  למרחבים,  כולם  את  מסיעים  היינו  אם  תחשיבים.  יש 

עשינו על זה עבודה. זה רגע אם אנחנו מסיעים, אם אנחנו פותחים את אופקים כאזור רישום, אנחנו  

פרופורצי ללא  והופכת  יותר,  עוד  גדלה  אפילו  שההוצאה  פתיחת  רואים  ולכן  כמה,  פי  אפילו  ונאלית 

 אופקים כאזור רישום, כרגע ירד מהפרק.  

 

 איך זה קורה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 המליאה, לפני שנה, ביקשה מאיתנו,    מר גדי ירקוני: 

 

של   מר תמיר בוקובזה:  תלמידים  השלושה  שאם  אמרנו  טכנית?  קורה  זה  איך  לא, 

של אופקים, לא. אם אופקים נכנסת לתוך אזור    30-שקל, וה  ומשהו   7000מרחבים מקבלים מימון של  

   הרישום, משרד החינוך אמור להשתתף בהסעות.

 

ירשמו   מר מתן שטרית:  ילדים  שיותר  מניחים  אנחנו  פה,  יש  כן,  מניחים.  אנחנו  לא, 

 לאופקים. 

 

 יותר ילדים ירשמו לאופקים,    מר גדי ירקוני: 

 

 ...  אם אנחנו פותחים  מר מתן שטרית: 
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 אנחנו נהיה מחויבים להסיע אותם.    מר גדי ירקוני: 

 

 . No where -זו הנחה שהיא, אגב, מבוססת. לא באה מ  מר מתן שטרית: 

 

 עדיין לא, הנתון הזה זה מה שקורה השנה.     חבר המועצה: 

 

 רגע, תנו לו לגמור ואחרי זה, תנו לו לסיים, בסדר?     מר גדי ירקוני: 

 

ממש    מר מתן שטרית:  זה זה  אבל  נתעכב,  לא  ההסעה,  סוג  ממש  לפי  שבוצע  תחשיב 

כזו   שהיא  החלטה,  לקבל  מבקש  גדי  ולכן  קודם,  שראיתם  ברמת    –הסכום  לשניים.  מתחלקת  היא 

  3ההיסעים, אנחנו מבקשים לבטל את ההיסעים לחינוך ממ"ד מחוץ לאזור רישום של המועצה בתוך  

 .  1.9.2023שנים, קרי 

 

 יש חלופה?   : מר תמיר בוקובזה

 

בעלויות    מר מתן שטרית:  תישא  המועצה  הללו,  השנים  שלוש  במהלך  לזה.  נגיע  תיכף 

כבר  הרישום,  לאזור  מחוץ  חינוך  למוסדות  ילדים  לרשום  האפשרות  את  מבטלים  ואנחנו  במלואן, 

 מעכשיו. 

 

לא, אנחנו לא מבטלים את האפשרות, אנחנו מבטלים את המימון של    מר גדי ירקוני: 

 הסעות. ה

 

כן, כן, כמובן. הם יכולים להירשם, אבל הם יודעים שהם לא מקבלים    מר מתן שטרית: 

 הסעה. זו לא הייתה הכוונה, אם הובנתי לא נכון, אני מתנצל. 
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 יש פה גם התייחסות לתיכון ויסודי? או רק יסודי?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 יש חתך גילים, תיכף,    מר מתן שטרית: 

 

 הנתונים שאתה מציג, הם כוללים גם תיכון וגם יסודי?   קובזה: מר תמיר בו

 

 כן.   מר מתן שטרית: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

מקסימאלית    מר מתן שטרית:  רגישות  תוך  באמת,  התקבלה,  הזאת  שההחלטה  נגיד 

והמועצה מאפשרת מספיק  ילדים באבחה ממוסדות החינוך שלהם,  והבנה של המשמעות שבניתוק 

 יערך לחלופה ראויה, שלוש שנים. זמן לה

המלצות   כבר   –ויש  הקטנות  שבכיתות  לילדים  חלופה  למצוא  בעצם  היא  המקצועית  ההמלצה  אז 

עכשיו, ההחלטה הזאת התקבלה בעיקר בגילים המאוחרים יותר, כשהתחילו בגרויות, כדי לא לעצור 

ת ילדים, היא מוכנה לעזור  לצורך לימודים. המועצה צברה הרבה מאוד ניסיון בתחום הזה של הסעו

 להורים שיבקשו להסיע לבד, גם בהגעה לספקים, וגם בתחשיבים של עלויות.  

 

 המינוחיות לדבר הזה?  מה החלופות  מר עופר מימון: 

 

את    מר מתן שטרית:  לשלב  מנת  על  שנדרש  כל  תעשה  והמועצה  נגיע.  נגיע,  אנחנו 

 חשיבות גדולה.   הילדים במוסדות החינוך בתוך המועצה, ורואה בכך 

משמעותית,  יותר  כבר  שהיא  הכנסה  כאן  יש  באמת  למרחבים,  ירשמו  כולם  אם  של  התחשיב  זה 

 פחות.  190%והעלות הממוצעת, לפני ואחרי שינוי היא 
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 מרחבים לא יורד.     מר גדי ירקוני: 

 

לא, לא, מרחבים זה אזור רישום. אנחנו מחויבים להסיע לשם כך או   מר מתן שטרית: 

 . זה חתך ילדים, כך

 )דיבורים מחוץ למיקרופון( 

 

 שעשית תחשיב פר ילד בסעד, לא פר ילד שנוסע למקום אחר.   7024-ב   חבר המועצה: 

 

 פר ילד?   מר מתן שטרית: 

 

 שנוסע לסעד.    חבר המועצה: 

 

 אלף.   18-לא, לא, סעד זה ה... זה המספר של סעד, כ  מר מתן שטרית: 

 

 ילד. לא, פר    חבר המועצה: 

 

 כן, פר ילד.   מר מתן שטרית: 

 

 זה פר ילד.    מר גדי ירקוני: 

 

חתך    מר מתן שטרית:  ילד.  פר  היא  כאן  העלות  כל  ילד,  פר  ילד.  לכל  שנתית  עלות  זו 

יכולים   אתם  אז  לדעוך,  לו  ונותנים  שהוא  כמו  המצב  את  משאירים  רגע  אנחנו  אם  וכיתות,  גילים 

 ילדים לחינוך ממלכתי דתי, ככה זה לא יגיע לכדי פתרון. לראות, הרבה מאוד שנים של הסעות 

צומח.   בית ספר  דתי בתוך המועצה,  ממלכתי  בית ספר  היה תהליך שבחן הקמת  לזה,    63ובמקביל 

השיבו בחיוב, כשפוטנציאל המדגם, הוא הנוגש לכל האוכלוסייה. קיבוצים, מושבים,   20נדגמים, רק  
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זה על  להגיד  תרצה  רונית  אם  אפשר.    חלוציות.  דרך משהו,  הספר,  בתי  מנהלי  דרך  עבודה  עשיתי 

 הגננות, דרך מנהלי החינוך ביישובים, מספר פעמים.  

 

רונית ריכזה את הצוות הזה דרך ועדת חינוך, אז אחרי זה תגידי כמה    מר גדי ירקוני: 

 מילים? 

 

ראשונה    מר מתן שטרית:  לשנה  בחיוב  המשיבים  א',    –כן.  לכיתה  ב', לכיתה    6עשרה 

והשאר רלוונטיים בכלל לשנה השנייה בבית הספר הצומח, והתובנה שזה העניין פה, שזה לא מספק  

קריטריון מאוד מאוד בסיסי של משרד החינוך, ולכן גם האפשרות הזו ירדה מהפרק. זהו, מבחינתי, 

 שאלות? 

 

 אבי, אתה רוצה להגיד משהו?    מר גדי ירקוני: 

 

 כן.    מר אבי יאנוס: 

 

 תביאו לאבי את המיקרופון.    די ירקוני: מר ג

 

 לא, רונית ואני אחריה.     מר אבי יאנוס: 

 

והנושא    גב' רונית בן רומנו:  במליאה,  סוערת  ישיבה  שהייתה  אחרי  בגדול,  בעיה.  אין 

להוציא   שחייבים  הייתה  הראשונית  ההחלטה  בנושא.  ועדה  התכנסה  באמת  אז  לפתחנו,  הועבר 

לל לראות אם יש היתכנות, ואני חייבת להגיד שאנחנו היינו מופתעים שלא איזשהו סקר ראשוני, בכ

יופץ  ודאגנו שהוא  פניה מחודשת, ושלחנו את הסקר הזה כמה פעמים,  יזמנו  הייתה היענות, וממש 

משפחות התחייבו לרשום,   20-בתי אב ענו, כ  63בכל הדרכים האפשריות, ועדיין, בסיום, כל הסקר,  

 תלמידים, שזה לא עומד בשום תקינה של כלום. 6תלמידים, לכיתה ב'  10ועדיין, לכיתה א' 
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ויותר מזה, אנחנו מדברים על בית ספר צומח לשנה הבאה, לאחר מכן כיתה א', שני תלמידים בלבד,  

אין דבר כזה שזה יכול להחזיק, בטח לא בתקינה של משרד החינוך, ואם מקבלים החלטה להרים את  

ת שהמועצה  אומר  זה  החליט,  זה,  הצוות  ולכן  בזה,  מכיר  לא  החינוך  משרד  כי  העלויות,  בכל  ישא 

באמת, שאפילו, אחרי כל כך הרבה ניסיונות, אין היתכנות, זה לא הגיוני מלהרים כזה דבר במועצה.  

 לפחות לא בעת הזו. יכול להיות שבעוד כמה שנים המצב ישתנה, כרגע זה לא מוצדק. 

 

השאלה,     מר דודי אלון: היה  עולה  זה  למליאה,  זה  את  כשהביאו  שעברה  פעם  איך 

 כאילו עם מספרים אחרים.

 )מדברים ביחד(  

 

 הסקר נעשה אחרי...    גב' רונית בן רומנו: 

 

 לא אמרתי כלום.    מר דודי אלון:

 

   זאת הסיבה שעצרנו הכול, וזאת הסיבה...   גב' דנה אדמון: 

 

שוב לגבי ההסעות. המצב שהוצג פה,  אני רוצה רגע להוסיף עוד פרט ח   מר אבי יאנוס: 

גם   אנחנו  אז  הרישום,  באזור  לא  שאופקים  ומכיוון  השנה.  של  המצב  את  משקף  הוא  אופקים,  של 

צמצמנו למינימום את מספר ההסעות שאנחנו נותנים. כלומר, יש ילדים שגם יכולים לחכות שעה, או  

 רה. ואם זה יהיה אזור רישום,  להפסיד שיעור, כדי להיכנס להסעה, או להגיע בצורה פרטית חז

 

 השנה צמצמתם כבר?     גב' דנה אדמון: 

 

 השנה. מה שמופיע פה, זה לפני ש... אנחנו לא דואגים,    מר אבי יאנוס: 
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 היום יוצא אוטובוס אחד לאופקים?    גב' דנה אדמון: 

 

 יוצא בבוקר אוטובוס אחד, ואחרי הצהריים שניים.     מר אבי יאנוס: 

 

 אין מקרים של מוניות יותר, או...    דמון: גב' דנה א

 

 לא.    מר אבי יאנוס: 

 

 בגלל זה ירדו ההוצאות.     מר גדי ירקוני: 

 

יותר    מר אבי יאנוס:  ואם אנחנו נכניס את זה לאזור רישום, אז המספר יהיה הרבה 

שהוא   וכמו  שלו.  המערכת  לפי  אחד  כל  להחזיר  מחויבים  נהיה  אנחנו  כי  ממיליון,  הם  גדול  אמר, 

בשעה   יסיים  מישהו  אם  נצטרך,  ואנחנו  אחד,  ספר  בית  לא  זה  ספר,  בתי  כמה  על  ,  13:00מפוזרים 

. וכנ"ל זה יגדיל,  13:30-, לדאוג לקחת אותו ב13:30-לדאוג לקחת אותו באחת, ואם מישהו מסיים ב

 את המספר שמופיע פה.  2להערכתי, פי 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

עיר,    מר תמיר בוקובזה:  לפי  לא  זה  את  לפתוח  אפשר  רישום,  אזורים  כשפותחים  אבל 

 אלא לפי מוסד חינוכי גם.  

 

 לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 אתה פותח עיר, אני יכול ללמוד איפה שאני רוצה באופקים?   מר תמיר בוקובזה: 
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 גיאוגרפי.    מר אבי יאנוס: 

 

 גלל מרחבים...  גיאוגרפי בלבד. מרחבים זה נחשב, ב   מר גדי ירקוני: 

 

שממשיכים    גב' דנה אדמון:  שעברה,  בשנה  החלטה  קיבלה  המליאה  זיכרוני,  למיטב 

 את ההסעות לשנה אחת נוספת, וזה לא חזר למליאה הדיון הזה. השאלה היא אם אנחנו עכשיו...  

 

 לא, אני אגיד לך למה. הדיון הזה חזר, זה,     מר גדי ירקוני: 

 

היי   גב' דנה אדמון:  יכול אבל  איך  שואלת,  אני  שנה.  אחרי  שמסיימים  החלטה  תה 

 להיות שקרה הדבר הזה, בלי שזה חזר לדיון משותף. וקם צוות, ונבדק,  

 

המליאה    מר גדי ירקוני:  את  זוכרת  את  אם  בישיבה,  היה  למה.  לך  אסביר  אני  לא, 

הבאה   בשנה  שלא,  החלטנו  אם  שגם  חזקים,  מאוד  קולות  עלו  רצוני,  נגד  בכל  הקודמת,  דיון  יהיה 

 מקרה, אם את זוכרת מה היה במליאה.  

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

למכה,    מר גדי ירקוני:  תרופה  אומרים?  איך  לתרופה,  מכה  להקדים  החלטנו  ואז 

משהו כזה. ואמרנו שאם כבר ממילא זה יגיע למליאה, בואו עכשיו נכין עבודה. וכשהכנו את העבודה, 

ל להגיע  גם  מנת  שעל  לפגוע  ראינו  לא  וגם  פרופורציה,  חסרות  שהן  את ההסעות,  להוריד  של  מטרה 

י', שהם לקראת הסוף. בואו ניתן  -קשות בילדים, שיש ילדים בכיתה ז' עכשיו, בכיתה ו', בכיתה י"א ו

 ג', יהיה צריך...  -ב' או ב  -בהדרגה. ואז, עוד שלוש שנים, בעצם, מי שעכשיו ב

 

 הטעמים, את  אני מבינהגדי,    גב' דנה אדמון: 
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 אמרתי למה זה,     מר גדי ירקוני: 

 

אני מנסה שנהיה ארגון לומד, בסדר? השאלה שלי, בשביל שנה ארגון     גב' דנה אדמון: 

זה   מפה,  שלמדנו  מה  החומרים,    –לומד.  כל  עם  מכיל  צוות  שיהיה  צריך  החלטות,  כשמקבלים  א', 

מפ שנה  אחרי  שאנחנו  סתם  נחליט  ולא  החלטה,  נקבל  עבודה ושאז  עשה  הזה  הצוות  כי  סיקים, 

 נהדרת, והדברים ברורים, והמספרים נפלאים, ואנחנו עכשיו רואים את התמונה נכון.

תרופה   להקדים  רוצים  אנחנו  כי  אותה,  לשנות  אפשר  אי  המליאה,  ידי  על  החלטה  מתקבלת  ואם 

 ם צוות, זה הכול.  להגיד שאנחנו מקימי –למכה. יש החלטה? צריך להביא את זה לפה, ולהחזיר חזרה 

 

 טוב, אוקיי.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה עם בתי הספר בחלוציות?   מר איתן אהרון: 

 

אנחנו, אומר עוד פעם, לא נפתח עכשיו בדיון. אני עוד לא יודע על אף     מר גדי ירקוני: 

 חניך שביקש להתקבל לבני נצרים, אני אומר בני נצרים, ולא התקבל לשם. אנחנו נעשה הכול,  

 

 יש מושבניקים שלומדים בבני נצרים?   מר איתן אהרון: 

 

 כן.    חבר המועצה: 

 

 אני לא יודע...   מר גדי ירקוני: 

 

 כן ,כן.    חבר המועצה: 
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לא     מר גדי ירקוני:  יודע,  לא  אני  קיבלו,  לא  שפעם  אמירה  שיש  נכון  יש.  רגע, 

הכול, על מנת שכל ילד שירצה ללמוד    בתקופתי. בתקופתי עדיין לא היה. אני אומר לך שאנחנו נעשה

 ממלכתי דתי, ויעמוד בתנאים, ילמד שם.  –בחינוך הדתי 

 

 באיזה תנאים?     גב' דנה אדמון: 

 

 יעמוד, יעמוד. חשבתי שמונה פעמים אם להגיד את המילה תנאים.    מר גדי ירקוני: 

 

 למה יש תנאים?     חבר המועצה: 

 

 יעמוד וזה,    מר גדי ירקוני: 

 

 צריך לדעת מה התנאים.    איתן אהרון:  מר

 

 אין קריטריונים, חבר'ה, יבקש, חבר'ה, תנו לי רגע,     מר גדי ירקוני: 

 

 אני חושבת שזה כל כך מעט אנשים,    גב' מזל ערוסי:

 

 בדיוק. למה לנו עכשיו,     מר גדי ירקוני: 

 

 כל מקרה יטופל לגופו.     גב' מזל ערוסי:

 

 ק. בדיו   מר גדי ירקוני: 
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ואם משהו לא מסתדר, אנחנו הכתובת. אבל מה שהיה והכעיס אותי,     גב' מזל ערוסי:

פעמים?   דף. שלוש  פעם אחת הוצאנו  לא פעם אחת,  פעמיים,  ועדה, זה שהוצאנו  אופן, כחברת  בכל 

תודה דנה. הוצאנו, אגף החינוך הוציא מנשר להורים, לרשום מי רוצה, מה רוצה, כמה ילדים, מי? 

הוציאו, ופעם שלישית, המספרים    –לא מילאו. פעם שלישית    –לא מילאו. פעם שנייה    –אשונה  פעם ר

היו מגוחכים, וההיגיון אמר שלא. ואני הייתי זאת שהייתי בעד. אבל אם האנשים לא רוצים, מה הם  

 רוצים עוד שנעשה? 

שהגיעו   אנשים  לאותם  התקשרתי  אישית  אישית,  שנעשתה  לישיבה התקשרתי  במרכז    הראשונה 

אליי   חזרו  חלקם  אישית,  אליהם  התקשרתי  אז,  של  שמענו,   –המוסיקה  לא  שמענו,  כן,  לא,  אה, 

 וחלקם אפילו לא ענו לי לטלפון. אז רבותיי, חבל על הזמן. 

 

 אז מזל, אני רק רוצה לומר,   גב' רונית בן רומנו: 

 

 אם יש צוות שמרכז את העניין הזה,   מר חנניה אווקרט: 

 

 אנחנו.    וסי:גב' מזל ער

 

 ... ויצמן, והרב שחר, הם היו עושים את העבודה,    מר חנניה אווקרט: 

 

סליחה חנניה, אני דיברתי עם הרב שחר. אני דיברתי איתו. הוא טען    גב' מזל ערוסי:

שזה לא תפקידו, שזה תפקידה של מחלקת החינוך, והוא לא ישב לעשות טלפונים. אז אם זה בוער  

אז שב תעש עושים מלחמה בך,  בזה. מה, אנחנו  לך מזכירה  ותבקש מאבי שייתן  ה טלפונים, תבוא 

 של...? 

 

אני רק רוצה בהקשר הזה, האמירה שלי, מזל, בזמנו, שקוממה אותך,  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

בדיון על ביכורים, שאמרתי שאני שמחה שאז ההחלטה על הקמת בית ספר ממלכתי דתי לא אושרה 
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, זו בדיוק הסיבה. לזה התכוונתי שחייבים לבדוק התכנות, ולא לעשות את זה בצורה  באותה ישיבה

 זה ממש הוכיח את עצמו, אז אני מקווה שאת פחות כועסת עכשיו על מה שהיה.  כזאת, לאחר יד. 

 

 לא, אני לא כועסת.     גב' מזל ערוסי:

 

   אני מבינה את מה שאמרת, ואת צריכה... : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אני לא כועסת, אני לקחתי בחזרה את הדברים.     גב' מזל ערוסי:

 

 ולקיחה של החלטה אחראית.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

החינוך    גב' מזל ערוסי: שמחלקת  חושבת  ואני  שאמרתי,  מה  את  בחזרה  לקחתי  אני 

  עשתה את תפקידה בעניין הזה. כשיצאתי נגד מערכת החינוך, ידעתי גם זה לעשות.

 

טוב, אני רוצה קודם כל לומר תודה על כל הוועדה שעמלה קשה, ודנה   מר רביבו קובי: 

פה טוענת שאני לקחתי את המיקרופון לפני, ואז החזרתי את המיקרופון, כי שמעתי שנעשתה עבודה,  

 כי זה באמת כיאלו... השאלה שלי קיננה בראש, זה שאיך הגיעו ל... שרק שישים ענו בכל המועצה.  

 

 תאמין לי, התביישתי.     גב' מזל ערוסי:

 

ש  מר רביבו קובי:  או  אפשרויות,  שתי  פה  איך  -יש  ובואו,  מעניין,  לא  זה  באמת  א' 

אומרים, נעבור לנושא הבא. או שזה באמת לא הופץ כמו שצריך. אבל אני מאמין פה למי שיושבים  

 תודה רבה. אבל,   -פה שעשו עבודה נפלאה, אז א'

 

 זה מחלקת החינוך.     :גב' מזל ערוסי
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מחלקת החינוך, אמרתי לו תודה אישית בחוץ, נכון? אבל אני כן רוצה   מר רביבו קובי: 

היא לא    לומר, שצריך לזכור שהחבר'ה המסורתיים, והדתיים, מגיעים פה למועצה, וההחלטה היום

אני מצפה שמחלקת החינוך תהיה תמיד עם היד על הדופק   סותרת החלטות קדימה. זאת אומרת, 

 ולראות. 

 כי עם כל זה שיוצג פה איזשהו אי שוויוניות לבנות שלומדות שחיה, או משהו כזה, 

 

 זה לא בנות שלומדות שחיה.    גב' דנה אדמון: 

 

 בנים. בנים, בנות ומה שביניהם, בסדר?   מר רביבו קובי: 

 

 שיש... קובי, אני הייתי שמחה שתדייק, זה כל תלמיד אחר,    גב' דנה אדמון: 

 

 מה שביניהם, אהבתי.     גב' מזל ערוסי:

 

שנייה. כל תלמיד אחר שיש לו מערך אמונות אחר, והוא לא מקבל את    גב' דנה אדמון: 

 התנאים האלה. 

 

 בסדר, אני...    מר רביבו קובי: 

 

 זה לא שחיה וכאלה.     גב' דנה אדמון: 

 

 אוקיי.   מר רביבו קובי: 

 

 ם היגיון.  יש בזה ג   גב' דנה אדמון: 



 אזורית אשכול מועצה 
 24.5.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 88 
 

 

אומר    מר רביבו קובי:  רק  אני  אומרת.  את  מה  מבין  אני  לכולם,    –לא,  שימו  חבר'ה, 

כל  אני מבקש, גם די יש פה... אני מבקש שזה יהיה כתוב בפרוטוקול, שאנחנו צריכים לשים את הלב  

 שנה בשנה ולבדוק את הדבר הזה, כי זו מהות.  

 

מרתי, צריך לשים פסיק, שבשנים הבאות זה ישתנה. זה בדיוק מה שא : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 כרגע, זה המצב.  

 

התנאים     גב' מזל ערוסי: פי  על  אותם,  לקבל  תצטרכו  ואתם  אליכם,  תופנה  המהות 

שלכם, או שלהם, או על פי מה שהמועצה תציב. כי זו לא גחמת לב שלכם. גם מה שהמועצה תציב. 

 יס לסייע להם. ואם יהיו כאלה שלא התקבלו, בוודאי שנתגי

 

התנאים שלכם צריכים להופיע אצל אבי יאנוס, לבצע בצורה מסודרת   מר תמיר בוקובזה: 

 את התנאים. 

 

 חבר'ה, איזה תנאים? תגידו לי, איזה תנאים?    מר גדי ירקוני: 

 

שלי    מר רביבו קובי:  הספר  בית  על  אותי  שואל  היית  אם  שלכם',  'התנאים  המילה 

שבע בשמחה וגאווה. אבל אני כרגע לא מייצג אף   לך מי יכול להתקבל בבאר  ... הייתי אומר  שהוא  

 בית ספר. התנאים שלכם, זו לא המילה שהיא...  

 

ימצא     חבר המועצה:  ילד  כל  יש כאן בתי ספר מגוונים,  יש כאן אלטרנטיבות,  בסוף 

 להתקדם הלאה.  את מקומו, יש יתרונות, יש חסרונות לפריפריה, יש פה תמהיל מספיק רחב וצריך 
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אני רק אגיד בקצרה, שבית הספר בבני נצרים, הוא בית ספר ממלכתי    גב' דנה אדמון: 

 דתי, ולא אמורים להיות תנאי קבלה. 

 

 הוא תורני דתי.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, אבל בואו נעזוב את זה עכשיו. הוא לא תורני.     מר גדי ירקוני: 

 

 בני נצרים?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ממלכתי דתי.    מר גדי ירקוני: 

 

 מבחינה פרקטית עכשיו, הם תורני, זה מה שאני יודע.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 הוא לא תלמוד תורה.    חברת המועצה: 

 

אני בעד לצמצם    -זה לא תלמוד תורה, זה תורני. מבחינת ההצעה... א'  מר תמיר בוקובזה: 

הזה   לפיזור  ער  הייתי  לא  הרישום,  אזורי  לתקן  את  וצריך  שם,  אי  שנעשתה  טעות  זו  ולהתנהלות, 

אותה. אבל אי אפשר לעשות את זה על חשבון הילדים. תעלה שנייה אחד למעלה, טבלה, את הטבלה 

 של הרשומים.

ו', והמועצה תאפשר להם לעלות   5היום התלמידים, אם אני מבין נכון,   תלמידים שמסיימים כיתה 

 לתיכון איפה שהם רוצים.  

 

רגע. המועצה תאפשר להם, אבל תגיד     ירקוני:  מר גדי נדייק. המועצה, רגע רגע  רגע, 

 תקשיבו, עוד שלוש שנים, לא יהיו לכם הסעות.  –להם 
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 בפני עיוור לא תיתן מכשול, ותגיד,   –ואני אומר   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני לא יכול להגיד לו אל תלמד.    מר גדי ירקוני: 

 

ו' היום, נכנס עכשיו, המועצה  לא    מר תמיר בוקובזה:  אל תלמד. היום מי שמסיים כיתה 

 מספקת הסעות רק לאזור רישום. לעצור את זה, כי אתה תוקע את הילד באמצע, אתה נותן להם,  

 

 אבל זה שיקול של ההורים.    חבר המועצה: 

 

אבל    מר תמיר בוקובזה:  שלו,  בשיקול  מתערב  לא  אני  רוצה,  שהוא  שיקול  איזה  שיעשה 

לעצור את כיתות ו' עכשיו, ולאפשר לכל הילדים שבכיתה ט' ומעלה, או כיתה ז' ומעלה היום, לסיים  

 איפה שהם נמצאים. כי נגיד, 

 

 תמיר, בתי הספר שלהם הם ללא חיטוב, הם עד ח'.     גב' מזל ערוסי:

 

 זה ללא חטיבות?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא.    גב' מזל ערוסי:

 

 מצוין, אז כיתה ט', בסדר? אז אין בעיה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 ,  23זה עוד שנתיים בדיוק    גב' מזל ערוסי:

 

זה   מר תמיר בוקובזה:  י',  וכיתה  תלמידים,  שני  לנו  יש  ט'  כיתה  עכשיו  שאם  אומר  זה 

 בעוד שנתיים נגמר הסיפור של התיכון. למה להמשיך אותו עכשיו, לתת לאנשים תקוות?   –אומר 
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 לא נותן תקוות.     ני: מר גדי ירקו

 

 אתה כן, אתה אומר להם... בעוד שלוש שנים לא יהיה לכם, נכון?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 הם חותמים על זה עכשיו, שיקול שלהם.    מר גדי ירקוני: 

 

אני אומר, מי שעובר בית ספר, שיעבור עכשיו לאזור רישום כבר, ובזה   מר תמיר בוקובזה: 

 ... נגמור מי שנמצא בפנים

   )מדברים ביחד(

 

אבל    מר תמיר בוקובזה:  בסדר.  אז  כבר,  הסעה  יש  כי  בזה,  שתומכת  הסעה  תהיה  אם 

משמעית   חד  להורים  שבאמצע,   –להגיד  התלמידים  לכל  לתת  ועדיין  קאט,  קליר  לשים  ונגמר,  לא 

 לסיים עד השנה האחרונה שלהם. 

 

 לא ראית כמה זה...     מר גדי ירקוני: 

 

רוצה    מר אריק דניאל:  בשקט.  אני  רגע  ותהיו  מיקרופון  בלי  די,  משפט,  להגיד  רגע 

מתי   לגבי  ברורה,  מסודרת,  הצעה  יש  מתפלפלים,  אנחנו  סתם  הדיון,  די.  המיקרופון,  עם  די  תמיר, 

לו  יש  רוצה,  לא  או  רוצה  שכן  מי  להורים,  תנו  די,  לממן.  תפסיק  היא  מתי  לממן,  תמשיך  המועצה 

 . שיקול דעת, יבין את ההחלטות

 

 אנחנו מחליטים פה, ומותר עכשיו,   מר תמיר בוקובזה: 
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אתה סתם עכשיו מתפלפל, מכשול בפני עיוור, אין בזה שום צורך, זו    מר אריק דניאל: 

 החלטה ברורה וזהו.  

 

ומקסימום,     מר ניר ים: המוצעת,  ההחלטה  את  ברשותכם,  לקרוא  רוצה  אני 

 נשמעו,   הדבריםלדעתי, בקצרה, יכול מישהו עוד להגיד, כי 

 

 זה רשום על השקף?    מר תמיר בוקובזה: 

 

הפסקה.    מר ניר ים: את  אקרא  אני  אותה,  יקרא  שרוצה  מי  המוצעת,  ההחלטה 

בעמוד   נמצאת  כל מה שהוא לא החלטה,  6היא  , למטה, כתוב "החלטה". אני ברשותכם מנקה את 

ים בחינוך ממלכתי דתי שאינו נגיד בהנחה שזה התקבל, אז הוחלט לבטל את ההיסע  –  ואומר ככה

, בהן תישא המועצה בעלויות 1.9.2023-בתחומי הרישום של המועצה בתוך שלוש שנים מעתה, קרי ה

 ההסעה במלואן. 

דתי,  לחינוך ממלכתי  ילדים חדשים  לרישום  במקביל, החל מטווח הזמן המיידי, תבוטל האפשרות 

 אילו הורי התלמיד לא ימצאו סידור...

 

 זה ניסוח, העברית לא טובה פה.    חבר המועצה: 

 

העברית בעייתית, נכון, על אחת כמה וכמה שזה בא ממערכת החינוך,    מר ניר ים:

להסעות  נוסעים  הוספת  תתאפשר  לא  הרעיון.  זה  אבל  ה...  את  נמצא  להם.  נסלח  בסדר,  אבל 

ר הרישום של  דתי מחוץ לאזו  –הקיימות, לתלמידים שכבר מוסעים כיום למוסדות חינוך ממלכתי  

 המועצה. זו ההצעה, ועל זה אנחנו צריכים להצביע,  

 

שעולה    מר תמיר בוקובזה:  מי  לא?  או  זה  בדיוק  זה  שאמרתי  מה  אם  שוב  אשאל  אני 

 ט', מה שרשום פה, שהוא לא יוכל להירשם. -ח' ל-עכשיו מ
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המועצה,    גב' רונית בן רומנו:  מבחינת  יכול,  לא  שהוא  הודעה  מקבל  הוא  לא תמיר,  היא 

 תהיה אחראית להסעות.  

 

ב  מר תמיר בוקובזה:  הבאה  בשנה  השנה,  שעולה  ל  1.9  -מי  מקבל  -עולה  לא  הוא  ט', 

 הסעה. 

 

 הוא יודע שתוך שלוש שנים לא תהיה הסעה.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 זה בדיוק מה שאמרתי, קודם אמרתם לי לא.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 שלוש שנים.    גב' מזל ערוסי:

 

ט' זה מעבר של מוסד -לא, רשום באופן מיידי. זה מעבר בית ספר, ח' ל  מר תמיר בוקובזה: 

 חינוך. 

 

 רישום ילדים חדשים.     חבר המועצה: 

 

 נכון, זה רישום חדש.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה רישום חדש.     גב' דנה אדמון: 

 

 זה רישום חדש,     מר תמיר בוקובזה: 

 

 כוונה.  זו לא ה   חבר המועצה: 
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 תמיר, סליחה, ההורים יקבלו את ההחלטה הזאת.     גב' מזל ערוסי:

 

 זה לא מנוסח נכון.    מר תמיר בוקובזה: 

 

בטרם     גב' מזל ערוסי: עכשיו,  ייודעו  ההורים  שצריך,  כמו  ינסחו  החינוך  אוקיי, 

 יצטרכו לרשום את ילדיהם, ובזה נגמר העניין. זהו. בואו... 

 

אני עדיין לא מבין את מה שמוצע בהחלטה, אם זה מי שעולה לכיתה   מר תמיר בוקובזה: 

 ט' עכשיו, לפי ההחלטה הזאת, בלי שינוי, יכול להירשם לתיכון? 

 

יש להם     מר דודי אלון: תמיר, כל הילדים שמוכרים היום ככאלה שנוסעים החוצה, 

 עוד שלוש שנים מימון.  

 

 ט',  -בין אם הוא עולה ל  מר תמיר בוקובזה: 

 

מי    מר דודי אלון: שהיום,  מי  כל  ההצעה,  זו  פשוט.  מאוד  זה  ייכנס.  לא  חדש,  ילד 

 שברשימה, ממשיך שלוש שנים. 

 

 לא משנה אם הוא עובר מוסד.   מר תמיר בוקובזה: 

 

  –לא משנה כלום, הוא כבר מטופל, זה לא חשוב כרגע איפה. חדשים     מר דודי אלון:

 לא. 

 

 שנים.  3ילדים בלבד, למשך  39רת שהמועצה תשלם עבור זאת אומ   גב' דנה אדמון: 
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 נכון.    מר דודי אלון:

 

נקודה. גם אם יש מקום באוטובוס, במונית, בטרנזיט, בזה, ואומרים    גב' דנה אדמון: 

 הילדים האלה.  39-הוא גם ככה נוסע, הוא גם ככה בדרך, אנחנו לא מעלים אף אחד מעבר ל –

 

  אמת.   מר דודי אלון:

 

 למה לא? למה לא?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 כי את לא תגמרי את זה אף פעם.    חבר המועצה: 

 

 זה לא יגמר בזה, רונית.     גב' דנה אדמון: 

 

 זה נקרא טרמפיסט.    חבר המועצה: 

 )צעקות מחוץ למיקרופון( 

 

והורים     מר ניר ים: מקומם,  את  להבטיח  אפשר  שאי  הטרמפיסטים,  עם  הבעיה 

 ם לדעת בוודאות שילד חוזר הביתה ומתי הוא חוזר הביתה.  צריכי

 )צעקות מחוץ למיקרופון(   

 

מהחינוך    גב' דנה אדמון:  לטרמפיסטים  שיאפשרו  מבקשת  אני  ככה,  זה  אם 

על  לעלות  טרמפיסטים  מאות  שבע,  בבאר  הדמוקרטי  הספר  ומבית  שבע,  בבאר  האנתרופוסופי 

 האוטובוסים האלה.  
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 ל האוטובוס מגיע עד אופקים. אב   חבר המועצה: 

 

 אין טרמפיסטים.     מר ניר ים:

 

כן, אני לא צוחקת. או שישפו את הילדים ששולחים את הילד שלהם     גב' דנה אדמון: 

 את הילדים שלהם כבר עשרות שנים.   שמסיעים

 

או שעושים משהו, או שלא עושים. אי אפשר עכשיו להגיד עושים, ואז     מר אמיר פלג:

 אים יד נוספת.  מוצי

 

 איך אומרים? טרמפיסטים מכל סוג שהוא, בסדר? הלאה.    מר דודי אלון:

 

 יאללה, חברים.     מר ניר ים:

 

 זה לא...    גב' דנה אדמון: 

 

 אני לא צחקתי, אני רציני.     מר דודי אלון:

 

 זו אמירה מאוד רצינית.     גב' דנה אדמון: 

 

לא  י. טרמפיסטים, כל אחד טרמפיסט. אין בעיה.  גם אני הייתי רצינ   מר דודי אלון:

 צחקתי, אני רציני.  

 

 לא...   גב' דנה אדמון: 
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יזוז    מר ניר ים: שהפסיק  להיות  יכול  אז  בניסוח,  לדיוק  ניתן  מובנת,  ההצעה 

טיפה, ובמקום אילו יהיה אם, לא יודע. אבל אנחנו נראה, בסופו של דבר, אנחנו נראה את ההחלטה,  

בל, נסתכל עליה, נבחן אותה בשבע עיניים, ואם צריך להזיז עוד משהו נזיז אותו, והכול אם היא תתק

 בסדר. מי בעד לקבל את הצעת ההחלטה?  

 

 אני מבקשת לנסח את ההחלטה כמו שצריך לפני ההצבעה.    גב' דנה אדמון: 

 

 .  כן. יש את הבעיה עם ההעברה שדודי אמר, ההעברה שדודי אמר..  מר תמיר בוקובזה: 

 

תקשיבו, היום נוסע אוטובוס לבאר שבע, עם חינוך מיוחד, אוקיי? יש    מר גדי ירקוני: 

בו שני מקומות ויש ילד שלומד ספורט ורוצה לנסוע איתו במקרה, מפני שיש שם מקום, אני אגיד לו  

 לא? 

 

 נתת לו עד היום?     גב' דנה אדמון: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 נתת לו עד היום?   גדי,   גב' דנה אדמון: 

 

בה     מר גדי ירקוני:  ויש  תקשיבי,  מהמועצה,  שיוצאת  הסעה  כל  היום  תקשיבו, 

 אפשרות, ומישהו מבקש לנסוע בה, 

 

מישהו מבקש כי הוא יודע שהיא קיימת, זה לא פתוח לכולם, וזה לא    גב' דנה אדמון: 

 שוויוני. 
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אם היום יש הסעה לאופקים    . את שאלת, את שאלת אז אני עונה לך   מר גדי ירקוני: 

 בבוקר, ויש מישהו שרוצה לנסוע עם ההסעה הזאת ויש מקום, לא משנה למה, אני לא אגיד לו לא.  

 

אשכול,    גב' דנה אדמון:  לניצני  שלהם  הילדים  את  הסיעו  הורים  שנים  עשרות  גדי, 

 פה בשקל. בתוך המועצה. עשרות שנים בתוך המועצה, ההורים הסיעו לבד, המועצה לא השתת

 

 אבל מאיפה?    מר גדי ירקוני: 

 

 מאיפה מה?    גב' דנה אדמון: 

 

 מאיפה היא הסיעה?     מר גדי ירקוני: 

 

 מה זה משנה?    גב' דנה אדמון: 

 

 מאיפה שלא הייתה הסעה?    מר גדי ירקוני: 

 

 מה זה קשור לבית הספר הזה?    גב' דנה אדמון: 

 

 לא הייתה הסעה.      מר גדי ירקוני: 

 

 זה בדיוק מה שאני מבקש...   מר תמיר בוקובזה: 

 )צעקות מחוץ למיקרופון(  

 

 המועצה עודדה אותם להירשם... באופן עצוב מאוד.     גב' דנה אדמון: 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 24.5.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 99 
 

 דנה, אני מבקש, דנה,     מר ניר ים:

 

 עצוב מאוד, באיזושהי תווית של חינוך מיוחד.     גב' דנה אדמון: 

 

לבקשתך,   מר ניר ים: מדויק   דנה,  יותר  קצר  יותר  נוסח  להקריא  מנסה  אני 

הנוסח   להלן  עובר אתכם.  זה  נראה אם  לבטל תוך שלוש שנים את ההיסעים למוסדות    –להחלטה, 

 חינוך מחוץ למועצה. במהלכן, המועצה תישא במלוא העלויות.

בחתימת   –ב'   ותותנה  במיידית,  תבוטל  למועצה  מחוץ  חינוך  למוסדות  ילדים  לרשום    האפשרות 

מחוץ   למסגרות  ילדיהם  את  להסיע  מחויבת  אינה  המועצה  כי  מסכימים  שהם  הצהרה  על  ההורים 

 לאשכול, כך יינתנו להורים שלוש שנים להיערך לפתרונות. נקודה, זה הכול.  

 

תוסיפו את העניין של התיכון. זה משאיר פה מקום ריק, כי זה מוסד    מר תמיר בוקובזה: 

לא אתן לך. אז להבהרה, אין לי בעיה איתה כך או אחרת, לא משנה  אני    –חינוך חדש, ואתה אומר  

עכשיו  שעולה  שילד  רשום,  יהיה  שזה  העיקר  רוצים,  אתם  מה  משנה  לא  זה  תבחרו,  גרסה  באיזו 

 לכיתה ט', יכול או לא יכול להירשם, שזה יהיה רשום. 

 

 לא כתוב שהוא לא יכול.     מר גדי ירקוני: 

 

   כי זה מוסד חינוך.כתוב,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 הוא יכול, הוא לא יקבל הסעה.     מר אמיר פלג:

 

מבקש    מר תמיר בוקובזה:  שאני  העניין  בדיוק  זה  אבל  יקבל.  כן  שהוא  אומרים  הם  לא, 

 את ההבהרה עליו, הנקודה הזאת. 
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 בוא אמיר, אני אסביר את מה שתמיר אומר,     מר ניר ים:

 

 מספר.  פשוט להשתמש ב   גב' דנה אדמון: 

 

אומר     מר ניר ים: שתמיר  מה  את  אסביר  אני  בסדר.  יהיה  הכול  דקה,  לי  תנו 

ילד סיים את שחר אשכול, אוקיי? סיים את   –בלשון שמובנת לנו, אוקיי? מה הוא אומר? הוא אומר  

חדש.   ספר  לבית  רישום  תמיר  מבחינת  זה  הבשור,  לנופי  לעבור  צריך  הוא  ועכשיו  אשכול  שחר 

לא מעניין אותנו, כי הכול קורה שמה, אוקיי? אז בוא עכשיו ניקח בית ספר ממלכתי   מבחינתנו, ממש

 דתי באופקים, איפשהו, זה שהילד גמר כיתה, אני לא זוכר איזו כיתה גומרים שם, 

 

 ח'.   מר תמיר בוקובזה: 

 

עכשיו     מר ניר ים: ועובר  אשכול  בשחר  סליחה,  עכשיו,  ועובר  הבשור,  בנופי  ח' 

הבש העליונה.  לנופי  בחטיבה  או  ביניים  בחטיבת  עבר  הוא  במקרה  אם  משנה,  לא  זה  מבחינתנו  ור, 

 הוא עדיין באותו מוסד חינוך ממלכתי דתי,  

 

 במרחבים, עובר את הכביש, אותו הדבר.     מר דודי אלון:

 

נכון. כמובן, שאם הוא יסיים ללמוד יסודי באופקים, וירצה להירשם    מר ניר ים:

 שמונה, זה סיפור אחר.   לתיכון בקריית

 

 זה כבר הטסה.     מר דודי אלון:

 

    הצעה סופית,    גב' דנה אדמון: 
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בשנה   מר תמיר בוקובזה:  השנה,  עכשיו,  ח'  כיתה  שמסיים  ילד  האם  ההבדל?  את  הבנת 

 הזאת, יקבל הסעה שלוש שנים, או לא יקבל הסעה?  

 

יה כמובן מאליו כאילו זה ממשיך,  לא, אתה צודק... אתה צודק, לנו ה   מר גדי ירקוני: 

 אותו דבר לא משנה.  

 

 אין דבר, שההחלטה...    מר תמיר בוקובזה: 

 

 יכול להיות שההחלטה אני לא...    מר גדי ירקוני: 

 

 שההחלטה תוסיף את זה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 צריך להמשיך אם... שירשמו באזור רישום.      מר אמיר פלג:

 

 י מסכים איתך, וזה מה שאמרתי קודם.  אנ  מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

אני אומר, רק שזה ירשם בהחלטה, כך/אחרת ונאשר את זה. או עם    מר תמיר בוקובזה: 

 או בלי. 

 

 ההורים יחליטו.     חבר המועצה: 

 

 שיחליטו שההחלטה שלנו...   מר תמיר בוקובזה: 
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 להקל על הניסוח, זה...  אני חושבת שמה שיכול    גב' דנה אדמון: 

 )מדברים ביחד(  

 

ניתן לדנה לסיים את העניין, היא תעשה את זה יותר     מר ניר ים: כן, דנה,  בואו 

 טוב מכל אחד אחר פה.  

 

אני חושבת שמה שיקל על הניסוח, זה שאתה במשפט "במהלך שלוש    גב' דנה אדמון: 

 תלמידים שרשומים כעת.    39השנים המועצה תממן 

 

 עד שלושים ותשעה.    אריק דניאל: מר 

 

ואז להוסיף שאנחנו תלמידי כיתות ח', יצא מכתב לתוכנית המעברים,     גב' דנה אדמון: 

תרשמו איפה שלא צריך, שיצא מכתב להורים, שיהיה להם ברור שהם עוברים לבית ספר חדש, אבל  

, שהם נרשמים לבית ספר המימון הוא לשנתיים הבאות, או לשנה הבאה וזה הכול. שיהיה להם ברור

 אחר, יש להם הסעות רק לשנתיים הקרובות, או לשנה, או לשלוש. 

 

 אני חושב שכולנו הבנו.     מר ניר ים:

 

 תודה.    גב' דנה אדמון: 

 

אנחנו נצביע, אנחנו נדייק את הניסוח והוא יעבור את העיניים שלכם,     מר ניר ים:

ל בסיס הכתוב. מי בעד לקבל את ההצעה? ירים את היד,  ואם צריך יהיה לשנות אותו, נשנה אותו ע

 בבקשה. 

 

 אפשר להדליק מזגן במקום הזה? אתם לא נורמאליים.   מר גדי ירקוני: 
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  הדבר הכי טוב שאמרת היום.   גב' דנה אדמון: 

 

 בעד. מי נגד, בבקשה? אחד נגד. מי נמנע?   20   מר ניר ים:

 

 הצלחתי להבין את ההחלטה, מה אני מצביע. אני נמנע, כי לא   מר תמיר בוקובזה: 

 

 הבנתי, לא נורא. זה לא... חבר'ה, בואו .     מר ניר ים:

 

 רגע, איתן רוצה להגיד משהו.     מר אמיר פלג:

 

 נגד, שניים נמנעים.   1בעד,  20רגע, אני מסכם רק, כמה אמרנו בעד?    מר ניר ים:

 

נמנע( לאשר את השינוי במדיניות ההסעות בחינוך   2נגד,    1בעד,    20: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 הממלכתי דתי

 

 איתן, דבר איתנו.     מר ניר ים:

 

לילדי   מר איתן אהרון:  אלטרנטיבה  להוות  יכולים  בחלוציות  הספר  שבתי  שחושב  מי 

קשה  מאוד  שנקרא,  מה  'רגילים',  למושבניקים  מבין,  שאני  ממה  בגדול.  טועה  הוא  המושבים, 

לשם.   עם להתקבל  הולכת  אמא  בבית,  טלוויזיה  בלי  גם  זה  מצוות,  וקיום  שבת  שמירת  רק  לא  זה 

 מהילדים שכן ירצו להתקבל לשם.   90%-חצאית וכיסוי ראש, זה חובה. זה אומר שזה לא רלוונטי ל

 

וזה עדיין לא רלוונטי להחלטה, שצריך לצמצם אותה למרחבים, אין    מר תמיר בוקובזה: 

 ר. לי בעיה עם מה שאתה אומ
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 אני רוצה אלטרנטיבה שתהיה קיימת גם פה.    מר איתן אהרון: 

 

 אבל בדקנו את זה, אין התכנות.     מר אמיר פלג:

 

 תלמידים.   20-אתה לא יכול להקים בית ספר ל  מר תמיר בוקובזה: 

 

לא, אני רוצה אלטרנטיבה פה, החלוציות צריכה להיות אלטרנטיבה,    מר איתן אהרון: 

 והיא לא. 

 

 צודק.    ' דנה אדמון: גב

 

 והיא לא.   מר איתן אהרון: 

 

 אבל יש לך את מרחבים.      גב' מזל ערוסי:

 

 איתן, כל ילד שירצה להירשם שמה...     מר אמיר פלג:

 

 תעלה נושא לדיון...    גב' דנה אדמון: 

 )צעקות מחוץ למיקרופון(  

 

ביאו את המנהלים שלהם,  מזל, תעלו את זה לנושא לדיון, מסודר, ת    מר אמיר פלג:

 נשמע, אולי נקבל סוף סוף מידע. כל פעם זה חוזר.  

 

 מתן, אתה מוכן להציג את הנושא הבא?   מר ניר ים:
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 הקמת בי"ס ממלכתי דתי. 8

 

 דיברנו על הקמת בית ספר? הצבענו?    מר ניר ים:

 

 אין הצבעה, אין פה התכנות.    מר אבי יאנוס: 

 

ת   מר ניר ים: לא,  חברי  לא,  את  לשמוע  גם  רוצה  אני  רגע  בניגוד,  פה  קשיבו, 

דתי   ממלכתי  ספר  בית  הקמת  שנקרא  נושא  יש  ומשמאל,  מימין  לעמיתיי  בניגוד  אבל  המליאה, 

באשכול, אוקיי? אז דיברנו עליו, הבנו שאין היתכנות, זה עדיין לא אומר שקיבלנו החלטה, אוקיי? אז 

האין   לאור  החלטה,  לקבל  שצריך  חושב  שאין אני  למרות  זאת,  בכל  מקימים  כן  אם  היתכנות, 

 היתכנות, או לא מקימים.  

 

 צריך לבחון את זה כל הזמן. כל שנה צריך לבחון.    גב' יהודית מימון: 

 

 אלא,  עכשיו, אם הסיכום וזה גם בסדר, זה לא בהצבעה,   מר ניר ים:

 

 י הורג אותך. ניר, אם אתה פותח עכשיו חצי שעה של דיון, אנ   מר גדי ירקוני: 

 

ניר, סליחה שנייה רגע, אם אומר אבי, שזה בכלל לא לדיון, אי אפשר     מר דודי אלון:

 לפתוח, אז על מה אני אצביע? אני רוצה בעד ואי אפשר, זה בכלל לא לדיון.  

 

יגיד     מר אבי יאנוס:  אין לכם מספיק   –גם אם תקבל החלטה לפתוח, משרד החינוך 

 הרשות הסטטוטורית זה משרד החינוך, לא אנחנו קובעים. א פותח. תלמידים לפתוח, אני ל
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 אוקיי, סגרנו, בואו לא נכנס לזה, זה היה בזמן שהייתי בחוץ.    מר ניר ים:

 

אנחנו   –לא, אבל כן חשוב להגיד שצריך לבחון את זה, לא להגיד ישר    גב' יהודית מימון: 

 לא... 

 

 ים עוד פעם. ארבע שנ –בעוד שלוש    מר אבי יאנוס: 

 

 למה?  גב' יהודית מימון: 

 

 אחרי  הבחירות הבאות נבדוק את זה.    מר גדי ירקוני: 

 

 למה? צמיחה...    גב' יהודית מימון: 

 

 דקה, חבר'ה, די די, מצטער ש...    מר ניר ים:

 

 יש מלא אנשים שמגיעים, מאיפה אתה יודע מה יהיה בשנה הבאה?    גב' יהודית מימון: 

 

 שקט רגע, הבנתי. תנו לדנה לסכם את העניין ונתקדם. דנה, בבקשה.     ם:מר ניר י

 

הנושא עלה במליאה, התבקשו מוועדת החינוך להקים צוות, קם צוות     גב' דנה אדמון: 

אנחנו  הזאת,  ההמלצה  על  החינוך.  אגף  דרך  כתובה  המלצה  המלצה,  לפה  הביא  העניין,  את  בחן 

לא להקים בית ספר ממלכתי דתי בשנה   –, הבאנו הצעת החלטה  חייבים להצביע. אנחנו עשינו עבודה

כי אין מספרים. צריך לבחון את זה שוב, כמו  וגם לא בשנתיים הקרובות,  כי אין היתכנות,  הזאת, 

שקובי אמר, להיות יותר ערניים, הכול טוב ויפה, אבל כרגע חייבים להצביע על זה. ביקשתם שנעשה 

 רים יד, ונתקדם.   להעבודה, הבאנו הצעת החלטה, 
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 סגור.    מר דודי אלון:

 

המלצת    מר ניר ים: את  לקבל  הוחלט  שאנחנו,  זה  על  מצביעים  אנחנו  אוקיי, 

 הצוות לא להקים בית ספר ממלכתי דתי. מי בעד לקבל את ההצעה הזו?  

 

 בשנה הזו.   גב' יהודית מימון: 

 

 שנתיים.    מר גדי ירקוני: 

 

 דירו. אז תג  גב' יהודית מימון: 

 

ויגיד     מר ניר ים: הבאה  בשנה  מישהו  יבוא  יהודית.  צריך,  לי    –לא    120יש 

 יכול להיות שכן. לא...   –תלמידים, בואו נקים 

 

צריך   מר חנניה אווקרט:  מה  בשביל  מאפשר?  לא  הפנים  משרד  אם  להצביע,  צריך  למה 

 להצביע? 

 

חנניה   מר ניר ים: צוות,  היה  קשר,  בלי  למה,  אגיד  הביא  אני  ישב,  צוות,  היה   ,

 אתם מקבלים את ההמלצה, או לא?   –המלצה, מבקש מאיתנו תגידו לנו 

 

 מאשרים את ההמלצה, לא מאשרים הקמה או לא הקמה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

חינוך,   מר חנניה אווקרט:  מחלקת  מנהל  או  חינוך,  מוועדת  מישהו  ולתמיד,  אחת  פעם 

לנו סקירה מסודרת, עם פרטים דתיים   –מסודרים, מה המעמד של בתי הספר הממלכתיים    שייתן 
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האם   במדינת בחלוציות,  חובה  חינוך  חוק  תחת  הם  האם  לא?  או  סלקטיביים,  להיות  רשאים  הם 

 ישראל, או לא? 

 

 בסדר, אנחנו נעלה את השאלה הזאת...    גב' דנה אדמון: 

 

מקי  מר חנניה אווקרט:  אנחנו  אם  הזאת,  הסאגה  את  לסיים  ספר ובשביל  בית  מים 

 מה ההבדל בינו לבין בתי הספר שנמצאים שם?  –ממלכתי דתי 

 

 שהוא היה אמור להיות לכולם.    מר גדי ירקוני: 

 

אחד   מר חנניה אווקרט:  כשכל  לשולחן,  מתחת  האלה  המלחמות  את  להמשיך  אפשר  אי 

 מתחמק... 

 

 המועצה צריכה לקבל כסף על זה גם.   גב' סילביה גרין: 

 

 צריך להביא דיון בהנהלה, תביאו דיון,      לג:מר אמיר פ

 

 מה זה?   מר חנניה אווקרט: 

 

 שההנהלה תוציא דיון לסדר היום, מסודר... בשביל זה יש הנהלה.      מר אמיר פלג:

 

 הלאה.    מר גדי ירקוני: 

 

 חבר'ה, אני,     מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  
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מי בעד לקבל את   –את היד על זה    ברשותכם, תאלצו להרים עוד פעם   מר ניר ים:

בעד. מי נגד לקבל את    18המלצת הצוות לא להקים בית ספר ממלכתי דתי? תודה, רגע אל תורידו,  

 נגד. מי נמנע? אין נמנעים, ההחלטה התקבלה, תודה. 2ההמלצה? 

 

)החלטה קולות  ברוב  הוחלט  ספר    2בעד,    18:  בית  להקים  שלא  הצוות  המלצת  את  לאשר  נגד( 

 תי דתי.ממלכ

 

 פרויקט סקייט פארק. . 9

 

 אנחנו במעבר חד ל...     מר ניר ים:

 

 . 9סעיף    מר דודי אלון:

 

כל    –, אבל יש לי בקשה, באמת הפעם בקשה ממש נוגעת ללב  9סעיף     מר ניר ים:

הסעיפים שיבואו אחרי סעיף תשע, זה סעיפים שאנחנו חייבים לקבל בהם החלטה. כל אחד שיצביע, 

 –כן, יוחלט לא?    –יוחלט כן?    –פי צו מצפונו, אבל זה לא שווה כל כך להיכנס לדיון עמוק  באמת, כ

 לא, זה בסדר גמור. 

אז זאת הבקשה שלי, לא להתפזר, להישאר רגע עד הסוף, להשתדל לעשות את זה מהר, אבל לקבל  

 החלטות.

 

מה להגיד, כחבר  יש לי בהחלט    17ניר, אני כבר אומר לך, שלגבי סעיף      מר אמיר פלג:

 ועדת מכרזים.

 

 בדף החדש.   15  מר תמיר בוקובזה: 
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 אין בעיה, מיכל, את מוזמנת.    מר ניר ים:

 

 ההחלטות מתקבלות בכל מספר מצביעים?    מר חנניה אווקרט: 

 

 לא, צריך את הקוורום.     מר דודי אלון:

 

 .  12חנניה, צריך  12    מר אמיר פלג:

 

 שהתחילה בקוורום חוקי, אם נשארו שליש, אז זה בסדר.  בישיבה   מר דודי אלון:

 

ניר, עד שמיכל מתחילה לדבר, אני חושב שמאוד חשוב לתת לאורחים   גב' רונית בן רומנו: 

ולפעמים הם לא  כי זה ממש להתעלל באנשים. כל פעם לעכב אותם,  לדבר אפילו לפני הפרוטוקול, 

 חרי זה הפרוטוקול.מגיעים לדבר בסוף, אז קודם כל האורחים, וא

 )מדברים ביחד(  

 

טוב, חברים, רק כדי לסגור את הפינה, זה מה שאנחנו עושים תמיד,     מר ניר ים:

 מיכל לא אורחת. הלאה.  

 

 אני מיכל עוזיהו,    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 עוזיהו פלג.    גב' מזל ערוסי:
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רוצ  גב' מיכל עוזיהו פלג:  אני  אשכול.  קהילתי  מרכז  ביניים,  מנהלת  כהערת  להעיר  רק  ה 

להגיד גם בפורום הזה, על התרומות הנהדרות שקיבלנו במהלך הסבב הזה, כתוצאה באמת מהעבודה  

 טל, שעשו עבודה נהדרת וחלק מהיכולת,  רי ליאהנהדרת של שתי נשים, לימור גילת וק

 

 מי הן?    גב' מזל ערוסי:

 

ל משה טל, והיא ממושב דקל, וחשוב היה לי  קארי לי טל, היא כלתו ש  גב' מיכל עוזיהו פלג: 

להגיד, בהקשר של ההפגות, המרווח נשימה הזה, הידיעה שיש לנו גיבוי, היה מאוד מאוד משמעותי.  

JNF    לי שתהיו וחשוב  פרטנרים,  כי הם באמת  פה,  לציין את השם שלהם  לי  ארצות הברית, חשוב 

 מודעים לזה, בסדר?  

ע גלגלים אתגרי, קצת  חייבת  טוב, פארק  אני  זה סקייט פארק.  ומה  זה פארק טרק,  ל מושגים, מה 

להגיד שהנושא הזה עלה, בעצם, לסדר היום של המועצה, כתוצאה מלחץ של בני נוער שהתדפקו על 

 הדלתות, וביקשו פעם אחר פעם. 

אז בעצם הנוער שלנו, הוא זה שהצביע ברגליים   הנושא הזה היה גם בדיון, בזמנו, לפני כמה שנים,

טרק, זה בעצם סוג מסוים    אמפפ  ודרש פעם אחר פעם, זה הובא לשולחנו של גדי לפני מספר שנים,

של משהו עם אופניים, ככה שדורש הרבה מאוד אנרגיות ואגרסיות להוציא, ככה על המסלול, סקייט 

 פארק, אתה יכול להעביר לתצורה השנייה. 

ב פחות  הרבה  שהיא  זה,  של  תצורה  עוד  שיש  להגיד  שתי  חשוב  את  לכם  מציגים  כן  אנחנו  טוחה, 

 התצורות שהן נראות לנו עם כמה שפחות נזקים. 

מה קורה היום באשכול? יש לנו הרבה מאוד ילדים ובני נוער, אנחנו גם פה בשולחן שלכם, דנו כמה 

התנהגויות   של  הנושא  על  דברים פעמים  שוטטויות,  הסתובבויות,  הקורונה,  בתקופת  במיוחד   ...

 רוצים לראות.  שאנחנו לא 

נראה לכם   לנו את השטח, תיכף אנחנו  יש  בשילוב זה שאין מתחמים כאלה של פארקים ציבוריים, 

כמה אילתורים, אבל הנוער, הצורך לצאת לשטח, להעביר, לעסוק בפעילות מוטורית, פעילות פיסית, 
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הם מאלתרים   הוא מאוד מאוד חשוב, ושימו לב, הילדים שלנו יצירתיים, הם לא מחכים למתקנים,

 כל מיני דברים שהם באמת, לא היינו רוצים.  

את   זיהינו  קצר.  זה  את  אעשה  אני  אופן,  בכל  הופה...  הנה,  לב,  שימו  בלייב,  לראות  יכולים  אתם 

הצורך לייצר מתחם כזה, אנחנו איתרנו מקום במתחם הבשור. דרך אגב, בדיוק הערב התקיים מפגש  

עידוד לשנת שירות, למעלה מ נרשמו, היו אמורים להציג שלושים שנות    60-של  י"אניקים  נוער,  בני 

שנות    15שירות שונות, בגלל המצב הביטחוני, חלקם לא יכלו להגיע, כי הם כבר עשו תוכניות אחרות,  

 שירות. היה מדהים, גם הורים, גם ילדים הגיעו למתחם.

מרכ חיים,  שוקק  ויותר  יותר  שנהיה  מתחם  הוא  הבשור,  של  המתחם  שם, בעצם  שנמצא  הנוער  ז 

פה  שנולד  חברתי  אקטיביזם  מתוך  משהו  באמת  שזה  דנדש,  חנות  האומנים,  של  שזה  הגילדה 

שבאמת   מתחם  שם  יש  תחתונה,  שורה  אבל  בעצמכם,  לקרוא  יכולים  אתם  הקפה,  בית  באשכול, 

 מאפשר מגוון שימושים לכל המשפחה, ובלילות,  

 

 מגרש חניה גדול.    מר חנניה אווקרט: 

 

מגרש חניה גדול ומרווח, אפשרויות גם של מתקני ספורט, ובסופו של   יכל עוזיהו פלג: גב' מ

הייתה, מי שמכיר את המדשאה שהכניסה לבית  דבר, הכיוון שלנו זה להציע במתחם, איפה שפעם 

 הספר הבשור, בעצם לייצר שם שני מתחמים. אפשר להעביר הלאה?

קו מה  ראינו  שונות,  חברות  עם  ובדקנו  גם  הלכנו  לוקחים  כשאנחנו  מדובר,  אחרים,  במקומות  רה 

באחזקה לשלוש שנים. מדובר על    1,600,000באמת את המרווח של מעבר להצעת מחיר הסטנדרטית,  

 אלף מתקציב משרד הפנים.  600מקורות שמוצעים, גם מיליון ₪ מכספי מפעל הפיס, וגם 

 

 מה תהיה עלות האחזקה?    חברת המועצה: 

 

 אני לא יודעת להגיד לך זה, אבל... זה שלוש שנים אחזקה.   פלג:  גב' מיכל עוזיהו
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לא     מר גדי ירקוני:  אנחנו  לתחזק,  מתקן  כל  כמו  זה  שנים,  לשלוש  יתייחס  הקבלן 

 יודעים כמה זה יעלה,  

 

 יש לנו את אנשים האחזקה שלנו,   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 משהו...  האחזקה היא לא משמעותית, זה לא    מר דודי אלון:

 

 זה בטון וזה, זה לא דברים...    מר גדי ירקוני: 

 

 יש שם מתקנים שדורשים אישור שנתי של בטיחות?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כל מתקן היום דורש אישור שנתי.    מר גדי ירקוני: 

 

 אפילו גני השעשועים דורשים כל שנה.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

 אפשר שאלה?   גב' יהודית מימון: 

 

 כן.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

מאוד   גב' יהודית מימון:  הרבה  בעצמה  שקיבלה  כמי  מבורך,  הזה  הפרויקט  כל,  קודם 

פניות מהרבה מאוד ילדים, ואני מאושרת לראות את זה. ואני גם מברכת את כל מה שקורה במתחם 

מק איך  ולראות  העיניים  את  לפתוח  לנסות,  רגע  רוצה  אני  הספר.  בית  של  באזור הישן  משהו  ימים 

 הפתחה. 

 

 בחבל שלום.    גב' דנה אדמון: 
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בחבל שלום, כן. אנחנו כל הזמן מדברים על דרום המועצה, שהוא לא    גב' יהודית מימון: 

 מספיק מפותח, ושהוא לא מספיק... 

 

 אנחנו,    מר גדי ירקוני: 

 

 איך אנחנו כן...    גב' יהודית מימון: 

 

 יד לך, אני אענה לך.אז אני אג   מר גדי ירקוני: 

 

הפיתוח. אתם רוצים  יהודית, אבל אני חושבת שזה דיון אחר תפיסת    גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 לעבור גם לסעיפים האחרים, אני מציעה שנדבק בזה.  

 

עושים     מר גדי ירקוני:  לא  אנחנו  לא...  זה  תראי,  שלך,  השאלה  יהודית,  רגע,  לי  תני 

אני יכול להגיד לך שבמקרה עכשיו אנחנו הולכים, יש שם מגרשים    טבלת צדק או דברים כאלה. אבל

 טניס ומגרש כדורסל, ובדיון הולכים אותם לחדש ולשפץ, ונראה ששם תהיה פעילות. 

 

 אני שמחה לשמוע את זה, לא ידעתי.   גב' יהודית מימון: 

 

לעשות   –עכשיו, אנחנו לא כל פעם מחפשים איפה, אם עושים באחד     מר גדי ירקוני: 

בשני. צריכים לראות מה מתאים לכל דבר, האירוע הזה של הסקייט פארק, הוא מאוד מתאים פה  

   לא...לראות, צריכים לראות מה טוב ו באזור הזה, ואני חושב שבכלל, כשאנחנו מאשרים, לא צריכים

 

 לא, אני באה מהמקום הזה, גדי, אני רק רוצה,    גב' יהודית מימון: 
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 אז גם אנחנו, אז עזבו, לא צריך לעשות השוואות.     מר גדי ירקוני: 

 

 יהודית, במסגרת החלופות, חשבנו גם על נושא החורשה, והתחלנו,     מר דודי אלון:

 

 בדיוק.   גב' יהודית מימון: 

 

כל     מר דודי אלון: על  הבשור,  מתחם  של  הרעיון  של  בשקלול,  הכול  ובאמת  עלה 

 לשמה, נמצא משהו גם לאזור...  המשתמע, זה נראה נכון יותר ומתאים 

 

 פארק חבלים. סתם.    גב' יהודית מימון: 

 

 יש לי שתי שאלות, אפשר?   מר אריק דניאל: 

 

 כן, כן.    מר גדי ירקוני: 

 

אני רוצה, אני מודה שפספסתי איזה שתי דקות. נושא בטיחות, ידוע    מר אריק דניאל: 

 שמתקנים דומים בארץ,  

 

 את זה עם החברה הכי...  עושים   מר גדי ירקוני: 

 

 לא, לא בטיחות פציעות, בטיחות ונדליזם, בטיחות בני,   מר אריק דניאל: 

 

 אז מזל שהעלית, כי לא נגעתי בזה.   גב' מיכל עוזיהו פלג: 
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שנייה, אני רוצה אולי להעלות את זה... האם יהיה למתקן הזה שעות   מר אריק דניאל: 

 סגור? האם יהיה איזה סוג של מצלמות? שמחוברות למוקד?   הפעלה? הוא יהיה פתוח? הוא יהיה

 

א'  גב' מיכל עוזיהו פלג:  ונדליזם,  של  בנושא  מה...    -אז  חלק  בסדר?  כן,  היא  התשובה  כן. 

 הדבר הזה הוא פתרון לחלק מתופעת הוונדליזם שאנחנו חווים בכלל, כי הנוער, 

 

 ם. ונדליזם ואירועים חברתיים, משלימי  מר אריק דניאל: 

 

לתופעות   גב' מיכל עוזיהו פלג:  האחרונה,  בתקופה  מפגע  להיות  הפך  הזה  המתחם  לגמרי. 

התנהגות סיכוניות. בני נוער שפרצו לאחת הכיתות שם, ח'ניקים השתכרו ובמזל לא קרה כלום, אם  

פגיעה, היה זה, היינו צריכים לפנות... כי המתחם היה נעול. זכוכיות שבורות, פגיעה ב... זה לא באמת 

 אבל לא משנה, יש שם התנהגויות לא טובות. 

המתקנים   דרך  אותם  מושכים  אנחנו  כי  הנוער,  בני  של  האנרגיות  את  ככה  לתעל  נצליח  כשאנחנו 

האלה לעשייה ערכית. רק בפסח האחרון, בני נוער התגייסו שם לקמחא דה פסחא, וקיבלו שמות של  

צרת חקלאית, והם אלה שהעבירו לכל משפחה  משפחות באופקים, שהם ממש גייסו מחקלאים תו  30

 ומשפחה.

יכולים   שאנחנו  מתחם  זה  חברתי.  אקטיביזם  של  כמתחם  בכלל,  הזה,  המתחם  את  רואים  אנחנו 

לתפוס את בני הנוער, ובכלל תושבים, ולעודד אותם לדברים של עשייה למען האחר. וזה בדיוק מה  

 שמרכז הנוער עושה. 

את הבדיקה פה, זו דנה עג'מי וגם חגית טנא. אבל דנה עג'מי, שהיא   אני חייבת להגיד, מי שהובילה

אותם  שמביאים  מושכנים,  לייצר  יכולים  אנחנו  איך  התפיסה.  בדיוק  זו  הנוער,  מרכז  של  המנהלת 

שעות   עד  הנוער,  במרכז  מבוגרים,  של  נוכחות  שם  יש  מצלמות,  שם  יש  האנרגיה...  את  ומתעלים 

 בלילה שם, עם בני הנוער.  1-2מאוחרות, לפעמים נשארים עד 
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כבר     מר דודי אלון: אילן  למוקד,  ישירות  מחובר  מצולם,  היום  מהמתחם  מחצית 

עובד על החצי השני, האחורי, איפה שיהיו כל המתחמים האלה, וזה בעצם כל האזור יהיה מרושת,  

שמה, בכל    מאובטח. ברגע שגם אתה משמיש, יש עוד תוכניות להשמיש חלק מהחללים שריקים היום

 מיני דברים. ואז, ברגע שהוא יהיה מספיק הומה ותפוס, אז הסיכוי שיהיו שם אירועים חריגים, יורד.  

 

 זה יהיה מבודד, או לא ?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, כנראה שלא.     מר דודי אלון:

 

 לא. הכוונה היא שהוא יהיה פתוח, יש שם תאורה גם בלילה,    מר גדי ירקוני: 

 

זה   המועצה: חברת  להרוס.  מה  לך  אין  כי  נמוך,  כך  כל  הוא  שם  ההרס  פוטנציאל 

 משטחים, זה לא שיש מה... 

 

 חבר'ה,    מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו בשלים לקבל החלטה.    מר ניר ים:

 

אני דיברתי על מכות, דיברתי על דברים כאלה. דיברתי על כניסה של     חבר המועצה: 

 מבוגרים, דיברתי על...  

 

דיון     ר גדי ירקוני: מ יהיה  שלא  שפה,  המליאה  מחברי  מבקש  אני  תקשיבו,  חבר'ה, 

 ₪. ההוצאה הזאת תגיע,   1,600,000כפול. שימו לב שאתם הולכים להחליט גם על הוצאה כספית של 

 

 הם לא מתקציב המועצה.      מר אמיר פלג:
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מפר   מר גדי ירקוני:  גם  את  דנה,  המשפט.  את  לגמור  לי  תן  לא  רגע,  וגם  לי,  יעה 

 מסתכלת עליי. 

 

 בחיים לא הפרעתי לך. בחיים.    גב' דנה אדמון: 

 

לב מה אמרו פה,     מר גדי ירקוני:  דיונים כפולים. שימו  זה  יהיו אחרי  תקשיבו, שלא 

  600-אלף ממשרד הפנים, כשה  600-₪, מיליון ₪ יהיו מהתוכנית של מפעל הפיס שלנו, ו  1,600,000זה  

אלף תרומות. אבל בשביל שלא נשים את זה בלי   600מקווים שנגייס אליו לפחות    אלף אנחנו מאוד

תקציב, יש תקציב שאנחנו נבקש אותו מכם, שתאשרו, ממשרד הפנים. זה יגיע בישיבה הבאה. אז לא  

 להתחיל עוד פעם דיון, מפני שעברנו את זה,  

 

 אלף, עוד פעם.  600-פספסתי רגע את ה  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אלף, אנחנו מבקשים בינתיים ממשרד הפנים, צובעים כסף.  600   גדי ירקוני: מר 

 

 מענקי פיתוח שמגיעים לנו.    מר דודי אלון:

 

 מאוד ננסה,    מר גדי ירקוני: 

 

 אלף.  600-אוקיי. בכל מקרה מגיע ה  מר תמיר בוקובזה: 

 

אלף ההוא, אחרי   006-כן, כן. אנחנו ננסה להשיג תרומה לזה, ואת ה   מר גדי ירקוני: 

 זה להעביר למשהו אחר. אבל לא מתחילים בלי תקציב, זהו. 
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 חברים, מי בעד?     מר ניר ים:

 

 זה מכספי מרכז קהילתי?      מר אמיר פלג:

 

  לא, לא כספי מועצה. מי בעד לאשר את הסקייט פארק?   מר ניר ים:

 

 עם הסכום הכספי, ניר.     מר גדי ירקוני: 

 

  1,600,000בעד. אישרנו את הקמת הסקייט פארק כולל תקציב של    18   מר ניר ים:

 ₪. תודה. 

 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  של    18:  תקציב  כולל  פארק,  הסקייט  הקמת  הגדלת  את  לאשר  בעד( 

1,600,000 .₪ 

 

דנה   גב' שרון קלדרון: של  העבודה  את  ולשבח  להודות  ההזדמנות  את  לנצל  רוצה  אני 

 עג'מי עם הנוער שלנו.  

 

 לגמרי, לגמרי.    מר דודי אלון:

 

 אני רואה את זה על הילד שלי מצוין.   גב' שרון קלדרון:

 

 ילדים לטיול.   80אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היא נסעה עם    מר גדי ירקוני: 

 

 היא נסעה עם ילדים לבד.    גב' שרון קלדרון:
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 ה. לא, עם החיילים של פרק משימ  גב' מיכל עוזיהו פלג: 

 

ע'. וזה  -הבחורה היחידה בערך שם. אני ממש מבקשת לשבח. עג'מי, ב  גב' שרון קלדרון:

 נרשם בפרוטוקול...  

 

 המוקלט.    מר גדי ירקוני: 

 

 ייעוד מבני בי"ס יובלי הבשור. 10

 

 חברים, סעיף עשר. זה לא סעיף עשר.    מר ניר ים:

 

 . 21עמוד    מר דודי אלון:

 

 . בוא תסביר, נקבל החלטה.  21עמוד  10עיף כן, ס   מר ניר ים:

 

 טוב.    מר דודי אלון:

 

 להם לברוח, למה אנחנו חייבים...  אבל אל תיתן    מר ניר ים:

 

ייעוד    מר דודי אלון: אחרונים.  לנו  שנשארו  דברים  כמה  לקדם  ננסה  בואו  חברים, 

, שהבניין היה נטוש המון שנים,  מבני יובלי הבשור. לאחר מעבר בית הספר של התיכון, תוך לקחי עבר

אנחנו עכשיו רואים את ההשלכות של זה. היום המבנים נמצאים שמה, עמותת נוער מוביל שינוי, זה  

 חבר'ה מהמגזר הבינלאומי שמכשירים אותם לשירות במשטרת ישראל. 

 חניכים, היה מחזור ראשון, הסתיים לפני כמה חודשים, בחודשים האחרונים...   60-יש שמה כ
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 קדימה, תגיע לתכלס.     מר גדי ירקוני: 

 

חשיבה,     מר דודי אלון: צוות  איזשהו  עשינו  האחרונים  בחודשים  לתכלס.  מגיע  אני 

  –מה רוצים מהמקום הזה. שמנו כמה עקרונות, שמירה על זיקה לייעוד המותר בחוק, ערך חינוכי  

 שיפוץ...  חברתי, ערך תעסוקתי, ערך כלכלי, עסקי, השבחת המבנים על ידי 

 

 מי ישב בצוות?     גב' דנה אדמון: 

 

 מרכז קהילתי, אנוכי, הנדסה.    מר דודי אלון:

 

 ערימת מנהלים של המועצה.    מר גדי ירקוני: 

 

 נציגי ציבור היו?     גב' דנה אדמון: 

 

 לא.    מר דודי אלון:

 

 לא, אין.    מר גדי ירקוני: 

 

 חבל.    גב' דנה אדמון: 

 

 זה צוות מקצועי.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה כבר צוות שני שמוצג היום, בלי נציגות ציבור.     גב' דנה אדמון: 

 

 בפעם הבאה אני מבטיח שאני אשים נציג ציבור.     מר דודי אלון:
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וזה ממש חבל. כי אתה בצורה הזאת יכול לייצר תחושה אחרת לגמרי     גב' דנה אדמון: 

 בציבור. 

 

עשינו גם פניה  יבלתי, בפעם הבאה. בכל מקרה, אחרי כל ה...  אוקיי. ק   מר דודי אלון:

אישור   את  לקבל  רוצים  שלהם.  האישור  את  לקבל  כדי  החינוך,  למשרד  ישראל,  מקרקעי  למינהל 

שעומדים  בגופים  כזה,  קורא  קול  כמו  בעצם,  כדי  מסודר,  למכרז  לצאת  בעצם,  המליאה, 

את   למצוא  כדי  כרגע,  שכתבנו  ובערכים  הזה.  בקריטריונים  המקום  לפיתוח  המתאימים  הדיירים 

 אחרי שיצא קול קורא, זה יבוא לאישור המליאה. 

 

 מה אתה רוצה לפתח שם?     גב' מזל ערוסי:

 

שיחזיק    מר גדי ירקוני:  משהו  שם  יהיה  שם  שהמקום  רוצים  אנחנו  לכם.  אגיד  אני 

מובן, בשביל לפני שאנחנו מעמד הרבה שנים. אנחנו, את ההצעה שתהיה לנו, נביא לאישור המליאה, כ

מקדמים, נחתום שהמליאה תאשר לנו, שזה הפרויקט שהיא מסכימה לו, רואה אותו נכון, ורואה את  

 המקום... 

 

 מתוך כמה הצעות שיגיעו...?   מר איתן אהרון: 

 

 אנחנו נצא במכרז מסודר, שבעצם,    מר דודי אלון:

 

 ואם יהיו נגיד,    מר איתן אהרון: 

 

 נביא את כולם לפתחך.  10/5   ן:מר דודי אלו
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 נדע לבחור.    מר גדי ירקוני: 

 

 את כולם נביא.    מר איתן אהרון: 

 

 נביא את כולם.     מר דודי אלון:

 

 אוקיי.   מר איתן אהרון: 

 

 לא, את המומלצת.    מר גדי ירקוני: 

 

 תביאו חלופות.    מר עופר קיסין: 

 

חשוב שיש חלופות ראויות, נביא הנה. אם  אם נחשוב שחלופות, אם נ   מר גדי ירקוני: 

לא יהיו חלופות ראויות, אחרי שנבדוק אותן, לא נביא. אם יהיה יותר מאחת טובה, אין לנו משהו  

 שאנחנו... 

 

חשובים     מר דודי אלון: פרמטרים  מספר  פה  יש  בערכים,  פה  שכתבנו  מה  תקראו 

 תמש בו, שזה חוקי, שהם צריכים לעמוד בהם. חשוב שזה יהיה ייעוד שאפשר להש

 

 יש עוד הרבה בסדר היום, בואו נצביע.   מר תמיר בוקובזה: 

 )מדברים ביחד(  

 

 תקשיבו,    מר ניר ים:
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למקום    מר דודי אלון: שיבואו  שוכנים,  דיירים,  לחפש  מכרז,  מסודר,  בהליך  לצאת 

לך א', ב' או ג', אבל  הזה, לפתח אותו בהתאם לקריטריונים שאמרנו. אנחנו עדיין לא יודעים להגיד  

 רוצים את המנדט מכם, לצאת לדרך. זה הכול.  

 

או     מר גדי ירקוני:  ביותר,  הטובה  ההצעה  את  פה  נביא  קורא,  לקול  לצאת  לנו  תנו 

 שתיים. 

 

 אני רוצה לבקש להוסיף נציגי ציבור לצוות בשלב הזה.    גב' דנה אדמון: 

 

 רים. של הבחינה, אחרי שיגיעו הדב   מר דודי אלון:

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

 אוקיי. אין בעיה.     מר דודי אלון:

 

 נציגי מליאה, לא צריך נציגי ציבור.    גב' דנה אדמון: 

 

 נציגי מליאה.     מר דודי אלון:

 

 נציג מליאה.    מר גדי ירקוני: 

 

 שניים.    גב' דנה אדמון: 

 

 , אז לא דוחים.  נציגה. ואחרי זה הם לא יכולים לבוא   מר גדי ירקוני: 
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 אני מציעה שיגיעו שני נציגי מליאה, שיוכלו...     גב' דנה אדמון: 

 

 מצוין, יפה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אם אפשר...   גב' דנה אדמון: 

 )מדברים ביחד(  

 

 שדודי יבחר אותם, הלאה.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה? מה קורה לך, גדי.     גב' דנה אדמון: 

 

 די יבחר שניים, מה?  דו   מר גדי ירקוני: 

 

 דודי לא יבחר שום דבר. אנחנו... מי שירצה,     גב' דנה אדמון: 

 

 גדי, בואו נתקדם.     מר ניר ים:

 

אחד,    מר דודי אלון: איתן  כאן?  המליאה  מחברי  בצוות  להיות  שמעוניין  מישהו  יש 

 ועוד מישהו רוצה?  

 

 נו חבר'ה, זה מפגש אחד, לא יותר.    מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי, תמיר ואיתן.     מר ניר ים:

 

 יאללה, נהדר.     מר דודי אלון:
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ואיתן, חברי המליאה.     מר ניר ים: יהיו גם תמיר  יצורף להחלטה שבצוות  זה  אז 

 מי בעד לאשר את הכיוון הכללי, את האור הירוק?  

 

 חנניה, תצביע.     גב' מזל ערוסי:

 

מתנגדי  21   מר ניר ים: אין  נגד?  מי  את  בעד,  להוריד  יכול  אתה  דני  נמנע?  מי  ם. 

 בעד, ללא נמנעים, ללא מתנגדים.  21האצבע, אין נמנעים. 

 

אפשר להגיד שכנראה שממש התגעגענו, אם הגענו לשעה הזאת יותר     גב' דנה אדמון: 

 משתתפים.  20-מ

 

 בעד( לאשר את שינוי ייעוד מבני בי"ס יובלי הבשור. 20: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 וועדים מקומיים . 11

 

מבקש    מר ניר ים: חולית  מקומית  ועד  מקומיים.  וועדים  מהר.  ייקח  זה  עכשיו 

 אלף ₪, וגם האצלת סמכויות. מי בעד לאשר לחולית את העניין הזה?   975תקציב לשנה הזו, 

 

 רק אם אפשר לשאול מה זה השתתפות מוסדות?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

היינו צריכים לדבר עליו בוועדים גם בפעם הקודמת שאלתי  זה מה ש   מר דודי אלון:

 את זה. אמרנו ש...  

 

 הנה, יש לנו פה הזמנה, מונחת... אז ההזמנה הזאת מתגלגלת כבר,    מר ניר ים:
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אלף ₪ שאף אחד לא יודע, אפילו אתם לא   75אבל אנחנו מאשרים פה   מר תמיר בוקובזה: 

 יודעים אם ולאן הם הולכים. 

 

לא, בוא, תקשיבו אז אני אסביר. בדרך כלל, השתתפות מועצה אלה    ר ים:מר ני

 סכומים שחוזרים על ההנחה בארנונה ליישובים. זה בגדול הסכום. אם זה רשום בכותרת נכון,  

 

 של המדינה?   45%-בגלל ה  מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 ל המועצה במקום אחר. זה לא פה, זה מופיע בתקציב ש  מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה לא, אבל זה חוזר לוועד המקומי, אוקיי?     מר ניר ים:

 

זו    מר תמיר בוקובזה:  צודק,  אתה  מוסדות,  השתתפות  מוסדות,  השתתפות  זה  לא,  לא. 

 אלף ₪,   70האגודה. השתתפות מועצה, 

 

 תבררו אז בוועדה,     מר גדי ירקוני: 

 

 את זה כבר מינואר.   אנחנו מנסים לברר  מר תמיר בוקובזה: 

 )מדברים ביחד(  

 

 אני אגיד, מחוץ לפרוטוקול,    מר ניר ים:
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אני יכול לעזור לך? פעם אחת, תן לי, תן לי. מחר בבוקר אתה גזבר,     מר גדי ירקוני: 

 או שתתקשר לנירים, או לקיש, תשאל אותו מה שמתם בכרטסת. 

 

ושאל  מר תמיר בוקובזה:  הלכתי  אבל!  זה  את  הם  שאלתי  מושג.  להם  אין  זה,  אותם  תי 

לי    600אם אתה רושם מחר    –אומרים   תקשיב, אם לא הייתם מעבירים את זה    –אלף? הוא אומר 

 ככה ולא ידעו, אז זה יעבור. אף אחד אין לו, אין לך מושג... 

 

היישובים במועצה האזורית אשכול.   32תמיר, תמיר ככלל, גורף, בכל     מר ניר ים:

האזורי ואם  המועצה  עכשיו,  בכלל.  הזו,  בצנרת  נקודה.  ליישובים,  כספים  מעבירה  לא  אשכול  ת 

 מגיעים כספים, זה בדרך כלל כספי מדינה, שנגבים במאה אחוז, ומוחזרים כזיכוי. 

 

 למה? יש השתתפות בשכר מדריכה.   מר איתן אהרון: 

 

 אני אומר עוד פעם,     מר ניר ים:

 

 תר.  אין, לא קיים יו   גב' דנה אדמון: 

 

 זה לא פה.    מר ניר ים:

 

 לא קיים יותר.     גב' דנה אדמון: 

 

נגיד אם אני לוקח מושב     מר ניר ים: זה לא הוועד המקומי, תקשיבו, ביישובים, 

שלושה   מקומי,  ועד  למושב  יש  קהילתית,  אגודה  למושב  יש  חקלאית,  אגודה  למושב  יש  סטנדרטי, 

כולם באותו מקום. אנחנו מדברים עכשיו על ועד מקומי,  אוגדנים שכל אחד זה סיפור אחר, למרות ש

 עם חובות מוניציפאליות, שבערוץ הזה לא עובר שום כסף מהמועצה ליישובים. ככה זה עובד.  
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 אז זה לא יכול להיות גם ההחזר של הארנונה, לפי מה שאתה אומר.    מר תמיר בוקובזה: 

 

נלך לפלפול הזה. כספי מועצה לא  זה בסדר, בואו לא  לא, אני אומר,     מר ניר ים:

כמו  אגב,  המועצה,  דרך  עובר  בארנונה  ההנחה  חשבון  על  הכספים  החזר  מסלול  אם  לשם.  הולכים 

הרבה דברים, כמו פרויקטים של פיתוח, שנעשים ביישובים, והכסף מוזרם למועצה, כי משרד השיכון  

הגופים האלה מכירים רק את   מכיר רק את המועצה, כי משרד הביטחון מכיר רק את המועצה, וכל

המועצה, הם מזרימים את הכספים, צבועים לגמרי כנגד תב"רים למועצה, והמועצה לוקחת את זה 

ומעבירה את זה ישירות לקבלן. בדרך כלל המכרז נעשה על ידי המועצה, אבל לא קוראים לזה כספי  

 מועצה, זה לא בא מכיסו של משלם המיסים במועצה. 

 

 טוב.   ה: מר תמיר בוקובז

 

ולהאצלת    מר ניר ים: לתקציב  חולית  מקומי  לוועד  אישורכם  את  מבקש  אני  אז 

 ואני די קרוב. מי נגד? 18סמכויות, מי בעד? אני אומר 

 

 אני.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 נגד.   1בעד  18תרשמי    מר ניר ים:

 

 אלף ₪ לחולית,   62  מר תמיר בוקובזה: 

 

 מי נמנע?    מר ניר ים:

 

 , אני גם לא מבינה. 2לא, מתנגדים  : יטל דג'אווי בן יעקברוו
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 אתה יכול לספור אותי במתנגדים, בנמנעים מה שנוח לך.    גב' דנה אדמון: 

 

חברים, אני מרים... אני מבקש, דקה, בואו נעשה את זה, הכול תראו,     מר ניר ים:

קוצ עד  הנה,  יוסבר,  הזה  הדבר  מבוגרים.  אנשים  גם  אנחנו  מקווה  בואו,  באמת  ואני  מקווה,  ואני  ו 

ורוצה שכל אחד מאיתנו יבוא לכנס הזה, כי זה המקום שבו בעלי המקצוע נותנים את הדעה שלהם,  

את הידע שלהם, אוקיי? ואני מודה, אנחנו יושבים פה, בטח כשהגזברית נעדרת, אנחנו לא מבינים,  

 אבל הסברנו,  

 

ם את זה. אתה יודע, יכול להיות שזה אבל זה בסוף אנשים שממלאי  מר איתן אהרון: 

 גם חלק מהכנסה, ממה שמקבלים על הרכב והם מכניסים את זה בהשתתפות מועצה. 

 

 אני אומר עוד פעם.     מר ניר ים:

 

 איתן, זה לא. בדקנו את זה.    מר דודי אלון:

 

עד     מר ניר ים: לא  שאנחנו  משהו  על  להתווכח  אפשר  בואו,  בסדר,  דקה,  אוקיי, 

בצורה ודאית, המועצה לא מעבירה כספים לוועדים    ף מבינים, זה לא לעניין. דבר אחד אני אומרהסו

המקומיים, נקודה. לא שקל, ולא חצי שקל, בסדר? זאת האמירה, עם זה תלכו. מי בעד לאשר לחולית 

 את התקציב?

 

 חולית אישרנו, שדה אברהם.   חברת המועצה: 

 

 ל חולית. אני דיברתי עכשיו ע   מר ניר ים:
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 אולי הוא לא ספר.     גב' דנה אדמון: 

 

עוד פעם, הצטרפו לי פה מתנגדים, וזה בסדר, זו זכותם, אז ערבבו את     מר ניר ים:

היד.   את  ירים  בעד?  מי  חולית.  על  פעם  עוד  נצביע  אז  נגד?    15הספירה,  מי  נמנע?    1בעד.  מי    3נגד. 

 נמנעים בהצבעה הזו. 

 

נמנע( לאשר את תקציב הוועד המקומי חולית בסך    3נגד,    1בעד,    15)  : הוחלט ברוב קולותהחלטה

 אלף ₪ והאצלת סמכויות. 975

 

 741,536הלאה, שדה אברהם. שדה אברהם מבקשים בתקציב שלהם     מר ניר ים:

והאצלת סמכויות, האצלה סטנדרטית. מי בעד לאשר לשדה אברהם את התקציב?   ₪2021 בתקציב  

 .  3, מי נמנע 1, מי נגד? בעד 15שירים את היד. 

 

נמנע( לאשר את תקציב הוועד המקומי שדה אברהם   3נגד,    1בעד,    15: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 ₪ והאצלת סמכויות. 741,536בסף 

 

 תקשיבו, היה לכולנו, חברים, פה אנחנו עכשיו נכנסים להילוך גבוה.     מר ניר ים:

 

 דם. חבר'ה, תנו לניר להתק   מר גדי ירקוני: 

 

 הקצאה לעמותת "מוסדות חינוך נווה" . 12

 

באמת, היה לכולנו המון זמן לקרוא, לשאול, להתעניין במהות הנושא    מר ניר ים:

שנקרא ועדת הקצאות, שמקצה שטחים ומבנים לעמותת מה שנקרא עמותת "מוסדות חינוך נווה",  
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את ההקצאה, ירים את היד   אוקיי? ואני מבקש את אישור המליאה להקצאה הזאת. מי בעד לאשר

 בבקשה. 

 

 מה זאת אומרת? אני לא מבינה, מה זה?     גב' מזל ערוסי:

 

  –מה שזה אומר, אוקיי, תקשיבו. מה שזה אומר, זה אומר דבר כזה     מר ניר ים:

בנווה, מאז שהקימו את נווה, ואגב, גם לפני שהקימו את נווה, יש מוסדות חינוך של נווה, שיושבים  

מועצתית. זה מבחינה סטטוטורית, הקרקע היא מועצתית, ולכן אנחנו משנה לשנה, או מדי   על קרקע

מספר שנים, מקבלים החלטה שאנחנו ממשיכים להקצות את הקרקע הזו, כדי שימשיכו לקיים שם  

 את מוסדות החינוך. 

סדות ביום שאנחנו נחליט שאנחנו לא מקצים להם את הקרקע, במועצה הם ידרשו לפנות את כל מו

 החינוך מנווה. זאת המשמעות. עכשיו, אנחנו בדרך כלל, 

 

 למה?    גב' דנה אדמון: 

 

 חבר'ה, זה תהליך שהמינהל מחייב אותנו,     מר גדי ירקוני: 

 

בדרך כלל הקצאה חוקית נעשית לתקופה של חמש שנים, פחות חודש    מר ניר ים:

לית, פעם אחרונה שזה הוקצה להם, זה כבר  או חודשיים, אוקיי? עד חמש שנים. אז זו הקצאה נורמא

הוקצה להם בשני סבבים, זה הוקצה להם למספר שנים כשפתחו את זה, ואחר כך בפעם האחרונה זה 

היה לחמש שנים, ועכשיו אנחנו מקצים את זה לשנה אחת. למה אנחנו מקצים את זה לשנה אחת? כי  

 התעכבנו מעט עם הפרסום בעיתונות שמחייב, אוקיי? 

ש הבדל בין פרסום בעיתונות, הזמן שבו זה פתוח בעיתון לכלל עם ישראל לבוא ולהציע, יש הבדל וי

בין אם מקצים את זה לשנה או לחמש שנים, כבר היינו בסד הזמן הזה, שלא יכולנו להקצות את זה  
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זה  לחמש שנים, רצינו אבל לא יכולנו. לכן, אנחנו מקצים את זה לשנה, שבמהלכה, אנחנו נעשה את  

 בצורה יותר מסודרת, ונעשה את זה לחמש שנים.  

הרעיון הוא, שאם לא ניתן היום את הקצאת הקרקע הזו, משרד החינוך לא יאפשר למוסדות חינוך  

 נווה, לפתוח את שנת הלימודים הקרובה. זה הרעיון. 

 

ספר    מר עופר קיסין:  בתי  יש  האלה,  והמוסדות  האלה,  המבנים  במסגרת  שאלה, 

 דתיים?  ממלכתיים 

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

שנייה,    מר ניר ים: מבקשים,  סתם  לא  אנחנו  תראו,  אנחנו  חברים,  בואו  תראה, 

ימים  ועשרה  מראש,  זמן  הרבה  ישלח  שהחומר  בצדק,  לפעמים  המליאה,  חברי  מבקשים  סתם  לא 

זאת אומרת,    מינימום, כדי שאפשר יהיה לקרוא לעיין ולשאול, ומה שרוצים. אז באמת זה לא הזמן. 

בעמוד   פה  לראות  בנות,   26אפשר  איזה  בנים,  איזה  כוללת,  היא  מה  המוסדות,  רשימת  את  בדיוק 

 סמל המוסד, 

 

   חבר'ה, מה זה משנה?   מר גדי ירקוני: 

 

 הכול, כל הפרטים מפורטים פה, כולל...    מר ניר ים:

 

 מי אמר מה זה משנה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 , מי אמר מה זה משנה? גדי   גב' דנה אדמון: 

 

 מה זה משנה לך?     מר גדי ירקוני: 
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 חוזה החכירה עם המינהל, הכול הכול הכול. עכשיו,     מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  

 

 אפשר לשאול שאלה?     גב' דנה אדמון: 

 

 זה לא קשור.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 למה זה לא קשור?     מר גדי ירקוני: 

 

ה? כי זה בתי ספר של נווה ובני נצרים, ואני מבין. חשבתי כמוך, ...  למ  מר תמיר בוקובזה: 

 וזה לא קשור. ניסיתי גם אני.

 

 חברים, כן דנה?     מר ניר ים:

 

 אפשר להבין למה אנחנו מקצים אחרי...     גב' דנה אדמון: 

 

 חבר'ה,    מר גדי ירקוני: 

 

ת ספר, את בית ספר מגן,  למה מקצים את הקרקע למבנים? הרי זה בי   גב' דנה אדמון: 

 אנחנו לא מקצים קרקע למגן. למה הגענו למצב שצריך להקצות? 

 

 את כן מקצה.     מר גדי ירקוני: 

 

 לכל בית ספר מקצים קרקע.    חבר המועצה: 



 אזורית אשכול מועצה 
 24.5.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 135 
 

 

 לא, לא.    מר ניר ים:

 

לא    גב' דנה אדמון:  אני  הדבר.  אותו  לא  זה  הקצאות,  ועדת  על  פה  מדובר  אבל  כן, 

  מתבלבלת.

 

 אני מציע שתשאלי את חיימסון בישיבה הבאה.     מר גדי ירקוני: 

 

יש    גב' דנה אדמון:  אז  לדיון,  גדי. אם מעלים סעיף  הבאה,  בישיבה  זה  נאשר את  אז 

 מקום לשאלות. 

 

 סליחה, את צודקת.     מר גדי ירקוני: 

 

נעוץ    מר ניר ים: זה  תראו,  אסביר.  אני  הסבר?  רוצים  אסביר.  אני  דקה, 

היסטוריה, מוסדות החינוך האלה הוקמו על ידי עמותה שאני לא זוכר איך קראו לה, אוקיי? בגדול ב

 אני... 

 

 אני יכול לעזור לך עם תשובה קצרה?    מר דודי אלון:

 

לקצרה.     מר ניר ים: נלך  אנחנו  ואז  הארוכה,  רגע  התשובה  את  לי  תן  לא,  דקה. 

חיצונ בכספים  הוקמו  האלו  המוסדות  את  בגדול,  להזרים  אפשרות  שתהיה  כדי  הכספים,  יפה.  יים, 

היישובים האלה העבירו את הקרקע למועצה.  לטובת הקמת מוסדות החינוך,  הכספים החיצוניים, 

ואז, הייתה היתכנות לבנות את המבנים האלה בכספים חיצוניים. זה מה שקרה. ולכן, הסטאטוס של  

 הקרקע, נשאר מועצתי.  
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אפילו  גרוש,  שם  שמנו  ולהחזיר   לא  הזאת  הקרקע  את  לקחת  יכולים  אנחנו  תיאורטית,  אגורה.  לא 

המועצה   לכן,  קרה.  לא  עוד  הזה  הסטטוטורי  האקט  אבל  זהו,  אבל  תודה.  ושלום  ליישובים,  אותה 

 היום מחזיקה חלקות בתוך היישובים האלה, שהיא לא עושה, 

 

 זו בעצם, ועדת ההקצאות של נווה למועצה?     גב' דנה אדמון: 

 

 לא, לא, לא.    ר ניר ים:מ

 

 הקרקע כרגע, היא מוקצת?    גב' דנה אדמון: 

 

 הקרקע כרגע, היא קרקע של המועצה.    מר ניר ים:

 

 שמקצה אותה לנווה.     גב' דנה אדמון: 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

מוצא,    מר דודי אלון: נקודת  זו  נתחיל,  ליישוב.  שייכת  ביישוב  הקרקע  בעיקרון, 

כד רמ"י,  אוקיי?  דרך  אוקיי?  תקציבים,  ולקבל  החינוך  משרד  מוכרים,  ציבוריים  מבנים  לעשות  י 

לא   המדינה  להיות,  צריכה  בעצם  המועצה  אז  אוקיי?  ספציפי,  לייעוד  הקרקע  את  מקצים  שבעצם 

 תשלם כסף ליישוב לבנות בית ספר, המדינה תשלם למועצה. 

 

 עכשיו הוא אמר הפוך.     גב' דנה אדמון: 

 

 לא, לא אמרתי הפוך.    ם:מר ניר י
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 לא, היישוב הקצה את זה לטובת המועצה, כדי שיעבירו את הכספים,    חברת המועצה: 

 

 כדי שמשרד החינוך יוכל לבנות בית ספר.     מר דודי אלון:

 

 בדיוק.    מר ניר ים:

 

טכנית     מר דודי אלון: פעולה  רק  זו  ליישוב,  שייכת  הקרקע  בפועל,  חוזה אוקיי?  של 

לות שלו, זה לא משפיע על כלום. גם ביובלי הבשור עכשיו, אנחנו עושים את מה שאנחנו רוצים  הבע

 לעשות, שולחים למשרד החינוך לבקש את האישור, כי בעצם, הוא הקצה את זה לייעוד מסוים.  

 

מיני    מר גדי ירקוני:  כל  זה  אותך,  לסבך  רוצה  לא  אני  דנה,  תקשיבי  כשהיום,  גם 

א כל כך מבין, אני אומר לך את האמת. אבל גם כשאנחנו הולכים היום לבנות גן  דברים שאני גם ל

 במגן, צריכים לעשות שאת הקרקע מעבירים מהקיבוץ למועצה. 

 

 זה תנאי לתקצוב, נו?     חבר המועצה: 

 

 נכון. עכשיו, אבל כדי שהם יוכלו להשתמש בזה,     מר ניר ים:

 

 אפילו בארי הסכימו.     מר גדי ירקוני: 

 

אבל, והסיבוך הוא שכדי שהם יוכלו להשתמש בזה כמוסד ציבורי, זה     מר ניר ים:

 מחייב אותנו להקצות להם את זה בחזרה.  

 

 זה מה שאני שואלת.     גב' דנה אדמון: 
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 נכון.    מר ניר ים:

 

 האם המועצה מקצה ליישוב, או שהיישוב מקצה למועצה?    גב' דנה אדמון: 

 

אותו  היישו   מר ניר ים: מקצה  והמועצה  למועצה,  הקרקע  את  תרם  היישוב  ב... 

 בחזרה ליישוב.  

 

 המועצה מאפשרת, לא מקצה, מאפשרת...     גב' מזל ערוסי:

 

אנחנו    מר ניר ים: האם  סבבה.  יאללה  לו,  מאפשרת  מקצה,  מקצה.  היא  לא, 

נתקדם.   בואו  בבקשה,  הקצאות?  ועדת  פרוטוקול  את  אין  16מאשרים  נגד?  מי  מי    בעד,  מתנגדים. 

 נמנע? אין נמנעים. נמנע אחד. 

 

 נמנע( לאשר את פרוטוקול ועדת הקצאות. 1בעד,  16: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 

שני משפטים לגבי הוועד המקומי והכנסות מועצה. בדקתי, יש את זה    מר יובל בר:

ח אותו הדבר. כל מה בבארי, כמובן, ואני משער שמי שכתב את הסעיף הזה בתקציב שאישרנו, זה בט

 שמגיע דרך המדינה, בתור תקציב מוניציפאלי, מועבר כצינור דרך המועצה.  

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

מיוחדים,     מר יובל בר: צרכים  עם  לילדים  סייעות  של  שליווי  כמו  דברים  וזה 

הד  אלה  בזה.  וכיוצא  גדר  תאורת  ביטחון,  ברכב  השתתפות  אומר  שזה  בביטחון,  ברים  ובעיקר 

 שאמורים להירשם בהכנסות מועצה. 
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כי אנחנו עושים תב"רים של זה? מה אנחנו   מר תמיר בוקובזה:  מצוין, איך הכסף עובר? 

 עושים עם זה? 

 

דרך     מר יובל בר: עובר  הזה  מקומי,  חו"ז  הכסף  ועד  ועד  של  חו"ז  יש  יישוב  לכל 

 מקומי, וחו"ז של היישוב, של המושב או של הקיבוץ. 

 

שמופיע   14-רגע, אני משאיר אותו לסוף, ואני קופץ ל  13אני מדלג על     יר ים:מר נ

 . 29בעמוד 

 

 ? 14אמרנו שהוא נדחה, לא?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אישור פרוטוקולים ועדת שמות. 14

 

בחוברת שלידכם יש ועדה שנקראת ועדת שמות, הוועדה הזאת ישבה    מר ניר ים:

לשני שמות  על  החליטה  במושב    ודנה,  השני  היישוב,  מפת  עם  אברהם,  שדה  במושב  אחד  מושבים, 

 דקל, עם מפת היישוב. יש שמות מקסימים. אבל, כדי שזה...

 )מדברים ביחד(  

 

בעד, מי נגד השמות?   17מי בעד לאשר את השמות שנבחרו על ידי...     מר ניר ים:

 קל אושרו, ברשותכם. אין מתנגדים. מי נמנע? אין נמנעים, השמות של שדה אברהם ושל ד

 

 .בעד( לאשר את פרוטוקול ועדת שמות 17: הוחלט פה אחד )החלטה

 

לפני     מר ניר ים: עכשיו, לפני שאני עובר לסעיף האחרון, אני רוצה להגיד משהו, 

 שאמיר ידבר על ההגדלה של שמעון מרק, אני רוצה להסביר דבר כזה.  
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 מי שנשאר עד עכשיו.  אני רוצה לתת מדליה לכל     גב' דנה אדמון: 

 

 הגדלת התקשרות עם קבלן שמעון מרק . 15

 

הכבוד.     מר ניר ים: כל  כזה  באמת  הוא  בשלומית   –הנושא  לא  בשלומית,  אנחנו 

או   וממ"ד,  מועדון  היה  הפרויקט  עכשיו,  אוקיי?  וממ"ד,  מועדון  לאחרונה  בנינו  אנחנו  באבשלום, 

 ממ"מ אפילו, יותר ממ"ד, יותר גדול.

מכרז  כשאנחנו   לעשות  יכולנו  לא  כי  זמן,  באותו  לנו  שהיו  הרשאות  בסיס  על  הלכנו  למכרז,  הלכנו 

ולהתחיל ביצוע, אם אין לנו הרשאות. זה מסכן אותנו מלהיכנס להתקשרות חוזית עם קבלן שמבצע,  

מהממשלה,   הזה,  במקרה  להגיע,  שצריך  הכסף  מכיוון  אחוז  במאה  בטוחים  להיות  לא  שני,  ומצד 

 אוקיי? 

ן, עשינו את המכרז, כיוון שבאותו זמן נתון, עדיין לא הייתה לנו הרשאה לממ"ד הלכנו במכרז על  ולכ

ויכולנו  עוד לא הסתיים, הגיעה ההרשאה הכספית לממ"ד,  בניית המועדון. בזמן האחרון, המועדון 

 להשקיע אותו. 

 

לפ   גב' דנה אדמון:  כבר  מאוכלס  הוא  חודשים,  כמה  לפני  כבר  אליו,  כמה  נכנסו  ני 

 חודשים. 

 

 הממ"ד לא נבנה, הממ"ד עכשיו אמור,    מר ניר ים:

 

 בטוח?    גב' דנה אדמון: 

 

כן. הממ"ד במועדון הוא לא בנוי, מבחינתי, אוקיי, אני רואה ניירות.     מר ניר ים:

 זה לא משנה, 
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 זה לא משנה.    מר גדי ירקוני: 

 

היא     מר ניר ים: החשובה  הנקודה  משנה,  לא  לבניית  וזה  הכספית  שההרשאה 

הממ"ד, לא הייתה בידינו בזמן שאמיר וצוות המכרזים אישר. כשזה הגיע, אז תיאורטית אפשר היה 

לעשות מכרז נוסף, אבל מעשית, אפשר היה להכניס את זה באותה מסגרת, וזה מתאפשר משפטית.  

זה שלכם.  האישור  את  רוצים  אנחנו  זה  ועל  הולכים,  אנחנו  הזה  הכיוון  הוא   ועל  ככה  הסיפור,  כל 

 התחיל, ונראה איך הוא יגמר. 

 

 אם הוא בוצע,    גב' רונית בן רומנו: 

 

 חבר'ה,    מר גדי ירקוני: 

 

 אז מה תעשי עכשיו, תשברי אותו?   גב' רונית בן רומנו: 

 

 אין מה לעשות, מה הבעיה?    מר גדי ירקוני: 

 

ועקיפת  –א'      מר אמיר פלג: מכרזים  הגדלת  של  נושא    הנושא  ,הוא  המכרזים  ועדת 

שצריך לעשות, ואני עשיתי על זה כמה בירורים, וקראתי מאוד מאוד בעדינות ובפינצטה ומדי פעם.  

 ואצלנו במליאות, זה נהיה די כבר מנהג קבוע, וצריך להיות מאוד מאוד זהירים עם זה, זה א'.  

 

 .  זה לא עלה, מה שהיה צריך לעלות, זה לא עלה  גב' סילביה גרין: 

 

 אני אגיד לך משהו... רגע, רגע, תמיר, אתה צודק ולא צודק.    מר גדי ירקוני: 
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 רגע, לא סיימתי, שנייה. כל המליאה לא דיברתי.      מר אמיר פלג:

 

 נכון, אתה צודק.     מר גדי ירקוני: 

 

עכשיו, פה זה נראה כמו פרויקט חדש. עכשיו, כשאתה מתאר את זה      מר אמיר פלג:

בט פרויקט.  ככה,  עוד  שצירפו  נראה  זה  אבל  ממ"ד,  נגד  יהיה  לא  מאיתנו  אחד  אף  ממ"ד,  שזה  ח 

עכשיו, זו כבר עקיפה של העקיפה, כי גם ההגדלה היא בעייתי, מבחינה, אם משתמשים ביותר מדי,  

ולא בצורה טובה. ועכשיו, זה כבר עוד פרויקט, אנחנו עוקפים פה את ועדת המכרזים לגמרי, מצרפים 

 ולכן,   ויקט, שאפילו לא נדון בוועדת המכרזים. זו לא הגדלה של אותו מכרז למכרזון נוסף.עוד פר

 

 פרויקט שכבר בוצע, צריך להגיד.   מר תמיר בוקובזה: 

 

זה לא ידעתי עד לרגע זה, ואני לא מתייחס לזה. עכשיו, השאלה היא,     מר אמיר פלג:

זה, אבל הוא לא נותן פה תשובה, האם זה חוקי  יש פה את התשובה הקבועה של חיימסון על הנושא ה

 לצרף פרויקט שאפילו לא עלה בוועדת המכרזים, ולצייר אותו כהגדלה.  

אני בטח לא נגד זה, כי זה ממ"ד ואני לא אצביע נגד ממ"ד גם אם זה... אני מרגיש שיש פה בעיה שלא 

 ניתן לה מענה חוקי בתשובה הזאת. 

 

ל   מר גדי ירקוני:  רוצה  להגיד אני  חייב  ואני  אומר  שאתה  מה  מבין  אני  משהו,  הגיד 

אומר,   ואני  תהליכים  שמקצרת  טכניקה  היא  אותה,  אומר  אני  בה,  מתביישים  שלא  טכניקה  שזו 

 אנחנו עוד עושים את זה מעט, לעומת חברים שלי.  –רציתי להגיד 

 

 מה...    גב' דנה אדמון: 
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צריכ   מר גדי ירקוני:  אנחנו  לפעמים  זו  תקשיבי,  באמת,  גם,  אנחנו  איך  לראות  ים 

טכניקה מאוד ידועה לקצר תהליכים שצריכים פתאום בדיוק עוד איזה ממ"ד, עוד איזה חדר נוסף,  

ולא רוצים עכשיו להתחיל מכרזים גדולים וזה, עושים הגדלה. למשל, אני אתן לכם, ותמיד זה צריך  

 ולא יותר, יש חוק,  50%להיות עד 

 

 ל תחת אותו מכרז.  אב    מר אמיר פלג:

 

פעם    מר גדי ירקוני:  כל  זוכרים,  אתם  אם  פעמים,  כמה  זה  את  עשינו  הספר  בבית 

הגדלנו, בשביל לא לצאת למכרזים חדשים. אז צריכים לעשות את זה כשצריך, ולא סתם. לפעמים יש  

שאה  פה כדאיות כלכלית גם, ולפעמים עושים באמת, עד שמקבלים את ההרשאה, כשיודעים שאין הר

ורוצים לגמור מבנה, אז עושים את זה. בגלל שאתם יודעים, לא היינו יכולים לגמור את המועדון בלי  

 ממ"ד.  

 

שלו.    מר דודי אלון: האדריכלי  בתכנון  ממ"ד,  עם  תוכנן  המועדון  דבר,  של  בסופו 

 בביצוע, הביצוע הוא בשני שלבים, בגלל ענייני תקצוב. בסופו של דבר, זה...  

 

 לא יכולת להביא את זה למכרז, בגלל התקצוב.     ירקוני: מר גדי 

 

עניין של   מר תמיר בוקובזה:  נופלים באותו  נכון, אז שוב אנחנו  זה  אם מה שאתה אומר 

 הצגת דברים לא נכונים, במילים עדינות למליאה.  

 

 לא, אבל אתה רואה שפה אנחנו...    מר גדי ירקוני: 

 

, זאת 4.4.21  -למה, אני אסביר. כי פה אתם צירפתם מה  לא, אני אגיד  מר תמיר בוקובזה: 

אומרת, לפני חודש וחצי, אוקיי? את הבקשה להגדלה, ורשום פה, במסגרת עבודת הקמת מבנה רב  
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על   היישוב  עם  הוחלט  ממ"מ.  לבניית  הרווחה  ממשרד  תקציב  קיבלנו  באבשלום(  )מועדון  תכליתי 

 דיין בשטח, הוחלט להגדיל את החוזה שלו. הקמתו בצמוד למבנה שנבנה, ומכיוון שהקבלן ע

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

, הממ"מ הזה 4.4.21-לפי מה שרשום פה, בתאריך ה  –א'  -זה אומר, ש  מר תמיר בוקובזה: 

הוא פרויקט חדש לחלוטין, שהוחלט על ידי היישוב, שבמקום לשים אותו עכשיו     -לא נבנה עדיין. ב'

 ליד לא יודע, ליד המזכירות, 

 

 לא, לא, זה לא .     מר ניר ים:

 

 זה מה שרשום פה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, לא.    מר ניר ים:

 

 הוחלט, היישוב החליט לשים אותו.   מר תמיר בוקובזה: 

 

לא, דקה, תמיר, תמיר. כשאתה תראה, רגע, גדי. כשאתה תראה את     מר ניר ים:

תראה את המועדון, והממ"מ הזה, בדיוק כמו    התוכניות של הפרויקט, זה מה שאושר לביצוע, אתה

 הם מונחים בשטח, אוקיי? ש

 

אז למה פה רשום? אין לי בעיה עם מה שאתה אומר, אני מאמין לך    מר תמיר בוקובזה: 

 שזה נכון. 

 

 זה הפרויקט.    מר ניר ים:
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א  אבל רשום פה, שזה פרויקט חדש, שהוחלט אחר כך לצרף אותו, והו  מר תמיר בוקובזה: 

לא בנוי בכלל, ורק בגלל שהקבלן נמצא שמה, וזה יותר נוח. איך זה יכול להיות שזה רשום, כשאתם 

 אומרים שהממ"ד כבר בנוי והוא חלק אינטגראלי מהמקום. 

 

 לדעתי סיימו את זה ממש לא מזמן.    מר דודי אלון:

 

מושלם    מר תמיר בוקובזה:  כפרויקט  גמור?  שהפרויקט  להיות  יכול  זה  את  איך  ויש 

הפסקה הזאת? למה  יש את הפסקה הזאת שאומרת שזה פרויקט חדש ונפרד, והוחלט במקרה לשים  

 אותו...

 

 יכול להיות שזה הפורמט של היועץ המשפטי.     :חבר מועצה

 

עדינות.    מר תמיר בוקובזה:  במילים  נכונה,  לא  דברים  הצגת  שוב,  פרויקט  זו  שזה  רשום 

 ק אינטגראלי מהמועדון, וככה זה היה...  נפרד, ולא חלק. אם זה היה חל

 

 בגלל שהוא מתוקצב פעמיים.    מר דודי אלון:

 

 זה נבנה ביחד, הכול ביחד, ... אמר גדי, ש... שצריך.     גב' דנה אדמון: 

 

 אבל הוא אומר שזה חלק אינטגראלי מהמועדון.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 רד, היא על המשך אותו מכרז. חוות הדעת היא לא על פרויקט נפ    מר אמיר פלג:

 

 בדיוק, זה הפערים שיש.    מר תמיר בוקובזה: 
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 אני מזכיר אבל שאמרת, אמיר, שבסוף זה ממ"ד, ו...     מר דודי אלון:

 

 הוא יזכיר גם את זה שהוא בנוי, ולא... בדיעבד.   מר תמיר בוקובזה: 

 )מדברים ביחד(  

 

 חברים, בואו נתקדם.     מר ניר ים:

 

 לא מאשרים! אני נגד לאשר את זה!   בוקובזה:  מר תמיר

 

בעד?     מר ניר ים: מי  הקבלן,  עם  החוזה  הגדלת  את  לאשר  מבקש  אני  הלאה, 

 , מי נמנע?  1. מי נגד? 9, בבקשה להרים את היד

 

 אבל אתה מבין שזה לא מספרים.    גב' מזל ערוסי:

 

אבל     מר ניר ים: אחרים,  דברים  מבין  אני  לא...  זה  עליהם בסדר,  נדבר  אנחנו 

 בהזדמנות אחרת. שבעה נמנעים, הכול בסדר.  

 

הגדלת התקשרות עם קבלן שמעון  ( לאשר את  נמנעים  7נגד,    1,  בעד  9: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 מרק

 

 הכול בסדר, בואו נראה, אין בעיה. תקשיבו, דעתו של כל אחד,    מר ניר ים:

 

 תמיר, זה ממ"ד,     גב' מזל ערוסי:
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אם   תמיר בוקובזה: מר  משנה  זה  מה  עומד!  אותו  יש  כבר!  בנוי  הוא  כבר!  בנוי  הממ"ד 

 תאשרי אותו או לא? אותי מעניין שאנחנו מאשרים את הדרך רטרואקטיבית.  

 

 רשמנו, שמענו. אוקיי.     מר ניר ים:

 

 ובדיוק בגלל זה אני מתנגד.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 טוב, חברים.     מר ניר ים:

 

 עכשיו נראה מה יעשו כשינהלו את הדברים נכון, ולא בצורה הזאת.    בוקובזה:  מר תמיר

 

 הנה, אנחנו עכשיו,     מר ניר ים:

 

 ניר, מספיק.    גב' מזל ערוסי:

 

 עדכון שכר סטטוטורים  )מהנדס, מנכ"ל( . 13

 

נכון, ממש    מר ניר ים: עוד סעיף אחד. אנחנו עושים עכשיו את הדברים  יש  רגע, 

לי, תנו עוד שתי דקות. אנחנו עושים את הדברים נכון. יש תפקידים סטטוטוריים במועצה,    לא נוח

לה מתאפשר  לשנתיים  מהנדס  שאחת  של  תורם  הגיע  עכשיו  אחוזים,  בחמישה  שכרם  את  עלות 

 המועצה ומנכ"ל המועצה,  

 

 ניר, תצא מהחדר.     מר גדי ירקוני: 

 

 ך. תן לי את המיקרופון כבר ול   מר דודי אלון:
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 אני משאיר לדודי, ואני יוצא.    מר ניר ים:

 

 אתה לא היית צריך להעלות את זה.    מר גדי ירקוני: 

 

ניתן     מר דודי אלון: שנתיים  כל  אמר,  שניר  כמו  המועצה.  מהנדס  עם  נתחיל  טוב, 

 להעלות, זה בחמישה אחוזים לדעתי התעריף, לפי שכר בכירים. מי בעד להעלות למהנדס המועצה?  

 

מרוצה    גב' דנה אדמון:  המועצה  ראש  מרוצים?  אנחנו  האם  סליחה?  זה?  מה 

 מתפקודו? 

 

 אם ראש המועצה לא מרוצה, הוא לא מביא את ההעלאה.    מר דודי אלון:

 

 אני אגיד,    מר גדי ירקוני: 

 

 אני לא חושבת שככה מביאים סעיף.   גב' דנה אדמון: 

 

 ם, סוף סוף יש לנו מהנדס טוב. אחרי כל כך הרבה שני  מר איתן אהרון: 

 

 אני לא יודעת את זה, אז זה המקום להגיד. ואז אנחנו נדע, כנציגים.     גב' דנה אדמון: 

 

 מה העלויות התקציביות, אפשר לדעת את זה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

לשכר    מר דודי אלון: כפוף  זה  כלל  בדרך  שלו,  השכר  של  הנתונים  את  פה  לי  אין 

 . 65%, 70%וזה אישי, בכירים, זה ח
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 אבל למה? זה אפילו לא הובא באיזה חומר.      מר אמיר פלג:

 

 אתם רוצים לדעת את המספרים המדויקים?     מר דודי אלון:

 

 כן!   גב' דנה אדמון: 

 

 חבר'ה, רגע אני מקבל, אני רוצה בקשה אחת. אני רוצה בקשה אחת.     מר גדי ירקוני: 

 

 אשונה עוזבת את הדיון לפני שהוא מסתיים. אני, לר   גב' דנה אדמון: 

 

אני     מר גדי ירקוני:  הזה.  הסעיף  על  להצביע  ממך  אבקש  אני לא  תקשיבי,  רגע,  אבל 

להיות,   אמור  שלא  מה  הבאה,  המשכורות  הוצאת  אחרי  תהיה  הבאה  המליאה  שאם  מבקש  רק 

 המליאה תאשר להם משכורת רטרואקטיבית, אם העלייה, אם תאשרו.  

 

 אז תביא את זה לאישור בשבוע הבא, יש לנו שבוע הבא מליאה.   בוקובזה:  מר תמיר

 

 תודה ,לילה טוב.    מר דודי אלון:

 

 ערב טוב לכולם,     מר גדי ירקוני: 

  __________________ 
 גדי ירקוני 

 המועצה יו"ר  

 __________________ 
 ניר ים 

 המועצה מנכ"ל  
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 ריכוז החלטות
 
 28.2.21מיום  2021#3אה אישור פרוטוקול מלי. 2

 

 28.2.21מיום  2021#3פרוטוקול מליאה נגד( לאשר את  5בעד,  15: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 

 15.3.21מיום  2021#4אישור פרוטוקול מליאה . 3

 

מיום   2021#4פרוטוקול מליאה  נמנעים( לאשר את    3נגד,    4בעד,    16: הוחלט ברוב קולות )החלטה

15.3.21 

 

 5.4.21מיום  2021#5פרוטוקול מליאה אישור . 4

 

)החלטה קולות  ברוב  הוחלט  את    4נגד,    2בעד,    19:  לאשר  מליאה  נמנע(  מיום   2021#5פרוטוקול 

5.4.21 

 

 26.4.21מיום  2021#6אישור פרוטוקול מליאה . 5

 

מיום   2021#6פרוטוקול מליאה  נמנעים( לאשר את    4נגד,    4בעד,    16: הוחלט ברוב קולות )החלטה

26.4.21 

 

 הסעות חינוך ממלכתי דתי. 7

 

נמנע( לאשר את השינוי במדיניות ההסעות בחינוך   2נגד,    1בעד,    20: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 הממלכתי דתי
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 הקמת בי"ס ממלכתי דתי. 8

 

)החלטה קולות  ברוב  הוחלט  ספר    2בעד,    18:  בית  להקים  שלא  הצוות  המלצת  את  לאשר  נגד( 

 ממלכתי דתי.

 

 ויקט סקייט פארק. פר. 9

 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  של    18:  תקציב  כולל  פארק,  הסקייט  הקמת  הגדלת  את  לאשר  בעד( 

1,600,000 .₪ 

 

 ייעוד מבני בי"ס יובלי הבשור. 10

 

 בעד( לאשר את שינוי ייעוד מבני בי"ס יובלי הבשור. 20: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 וועדים מקומיים . 11

 

נמנע( לאשר את תקציב הוועד המקומי חולית בסף    3נגד,    1בעד,    15)  : הוחלט ברוב קולותהחלטה

 אלף ₪ והאצלת סמכויות. 975

 

נמנע( לאשר את תקציב הוועד המקומי שדה אברהם   3נגד,    1בעד,    15: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 ₪ והאצלת סמכויות. 741,536בסף 

 

 הקצאה לעמותת "מוסדות חינוך נווה" . 12
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 נמנע( לאשר את פרוטוקול ועדת הקצאות. 1בעד,  16ברוב קולות ) : הוחלטהחלטה

 

 אישור פרוטוקולים ועדת שמות. 14

 

 בעד( לאשר את החלטת ועדת שמות 17: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 הגדלת התקשרות עם קבלן שמעון מרק . 15

 

קבלן שמעון    הגדלת התקשרות עםנמנעים( לאשר את    7נגד,    1בעד,    9: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 מרק

 

 

 

 

 


