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 , כמו שהבטחנו, המליאות הופכות ונהיות צפופות.  14מליאה מספר    מר ניר ים:

 

 שלום לכולם.    גב' מזל ערוסי:

 

לפני שאני מעביר לגדי את המידע, אני אגיד שני דברים. אחד זה שאל     מר ניר ים:

לחודש, אנחנו נפגשים בחלוציות, רואים את מוסדות    13-יש לנו יומיים חופש, יום חופש וב  תשכחו,

 החינוך שלהם, נפגשים עם המנהלים, מנהלות של כל מוסדות החינוך בחלוציות, מתכנסים. 

 

 יש הסעה, גדי? איך מגיעים?    מר דני ברזילי: 

 

על הסעה. אם זה מתבקש,    אנחנו לא התארגנו על הסעה. לא התארגנו   מר ניר ים:

 אם זה רק אתה, אתה תבוא איתי. 

 

 לא, אני רק שואל, כי לא היה כתוב איך מגיעים, אז אני שואל.    מר דני ברזילי: 

 

חברי    מר ניר ים: שיש  ככל  הסעה.  על  התארגנו  לא  אנחנו  ככה,  אומר  אני  אז 

לכל אחד את הסידור הכי  ונסדר  ידברו איתי,  לזה    מליאה שמעוניינים,  אני מצפה  אז  טוב שאפשר. 

 לחודש, חלוציות, חשוב. הדבר הנוסף,   13-שמי שצריך יפנה אליי. תודה. ב

 

 באיזו שעה, ניר?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 ארבע.    גב' מזל ערוסי:

 

 לא.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 ארבע?    מר ניר ים:
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 ארבע מתחיל, כן.     מר גדי ירקוני: 

 

 צריכה להיות פה הזמנה באיזשהו מקום.     ים:מר ניר 

 

 מתחיל בארבע, ונפגשים בבית ספר של נועם נצרים.     גב' תמרה כהן: 

 

של    16:00   מר ניר ים: למעשה,  נוהל,  בתוך  אנחנו  נוסף,  דבר  תודה.  נצרים,  נועם 

למועצה. פנים  מבקרת  או  מבקר  ולעניין  למועצה,  גזבר/גזברית  לעניין  אדם,  כוח  שני    מכרזי  זה 

 תפקידים סטטוטוריים, שני בעלי תפקידים בכירים. 

ועדת הבחינה צריכה להיות מורכבת, בנוסף למה שהיא קיימת, מתוגברת בשני חברי   במקרה הזה, 

מליאה בכל ועדה כזו. אז מה שאני מבקש, זה שאם יש חברי מליאה פה, או שם, שמעוניינים להצטרף 

הו משתי  האלה, לאחר  לוועדות  מי  כחברים  אראה  אני  אליי,  שיפנו  גם  בבקשה  לשתיהן,  או  ועדות, 

 מעוניין, ואנחנו נקבל החלטה מי מהחברים יהיה נוכח בוועדות האלה.  

 

 זה אד הוק לכל החלטה?      מר אמיר פלג:

 

 זהו, בהצלחה.  כן.    מר ניר ים:

 

 על איזה ועדות הוא מדבר?    גב' מזל ערוסי:

 

 ה.  ועדת הבחינ   גב' דנה אדמון: 

 

 סדר היום,    מר ניר ים:

 

 הן יהיו ארוכות, תגיד לאנשים שמתנדבים...     מר גדי ירקוני: 
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זה ברור שהן יהיו ארוכות. יש לנו רשימות, רק כדי שתבינו את סדרי    מר ניר ים:

הגודל, יש לנו קודם כל, התפקידים הם בכירים, אז מובן מאליו שמי שיופיע, המועמדים שעומדים 

מועמדים לכל תפקיד. אז זה   15, ואנחנו, סדרי גודל של  Sayהסף, כמובן שכל אחד מהם יש לו  בתנאי  

 אומר יום או יומיים. זה לא... 

 

 כל אחד יש לו רבע שעה לפחות.    מר גדי ירקוני: 

 

יום     מר ניר ים: לפנות  ועדה.  לכל  יום  לפנות  זה  זמן,  זה הרבה  יותר מרבע שעה. 

 אז בבקשה תפנו אליי, ונעשה את הסידור. לכל ועדה, חד משמעית. 

זהו, כמו שאמרתי, סדר יום עמוס, זה שאנחנו נשתדל לקצר בסעיפים, לא רוצה לפגוע באיכות הדיון,  

 אבל נשתדל לצמצם את הזמן. גדי, בבקשה.  

 

 מידע. 1

 

בעקבות     מר גדי ירקוני:  חשובים,  שלום.  מאוד  סעיפים  שני  אעלה  אני  הזמן,  קוצר 

לנושא    –שבחרתי עם זה. א'  ים פה, ושניהם קשורים למשרד התחבורה, במקרה. זה לא  שהם קשור

הרכבת, אני לא יודע כמה שמו לב, אבל יש מאבק די קשה של ראשי הרשויות בדרום בנושא רכבת 

 ישראל, רכבת ישראל חשמלה את כל הרכבות במרכז הארץ. 

ל תתפסו אותי, אני גם לא אולי מדייק,  זאת אומרת, שכל רכבת היום שמגיעה לתל אביב, כמעט, א

עד הקצה האחרון, כמעט כל הרכבות שעוברות היום בתל אביב, לפי ההנחיות שלהם, חייבות להיות  

 חשמליות.

אופקים לא מחושמל, הקו הכי מחושמל,    –שהקו שלנו, שבשדרות    –לנו זה נוגע בשלושה נושאים. א'  

לפי   גורם,  שזה  מה  באשקלון,  הוא  קרוב  רוב  הכי  את  צריכים  נהיה  שבאשקלון  לזה  הרכבת,  דעת 

את   מאריך  קצת  שני,  מצד  אחד.  מצד  חשמל,  לרכבת  דיזל,  מרכבת  לעבור  שם,  להחליף  הרכבות 

הגעת הקווים, לא זוכר למה, את הזמן. והמעבר גם מאריך... המעבר בין רכבת, הדבר המהותי, שכל  
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א סולר,  רכבת  לאשקלון  עד  להגיע  אמורה  הייתה  ומשם רכבת,  דעתי,  לפי  סולר  זה  בנזין,  מרתי 

 להחליף רכבות ולהמשיך צפונה, עם חשמליות. 

הדבר הזה פוגע בתושבי הדרום מאוד מאוד, גם יכול להיות בצפון, רק שאני לא כל כך מעורה בצפון. 

את   מוביל  ביחד,  התלכד  שלנו  האשכול  וכל  אופקים  בעצם,  הנגב,  כל  של  הרשויות  ראשי  אצלנו 

 המאבק. 

 ראשון, זה התחיל מהתושבים, תושב מאוד נחמד, אני לא זוכר איך קוראים לו, דבר

 

 אביחי.   מר שמואל ספקטור: 

 

 עמיחי.    מר גדי ירקוני: 

 

 אביחי.  מר שמואל ספקטור: 

 

במקרה הוא בחור עיוור גם, שהוא מוביל, ויש לו, הוא מדבר   עמיחי,   מר גדי ירקוני: 

את   התחיל  הוא  יפה,  מאוד  איתו,  מאוד  יחד  ומובילים  הצטרפנו  הרשויות  ראשי  אנחנו  המחאה, 

זום עם הרכבת ושרת התחבורה, עם מנכ"ל הרכבת, בעצם הרבה חדש לא היה בנושא  ועכשיו היה לנו  

  הם הוסיפו חלק מהשעות שהורידו לנו לפני שנה, או יותר.   –הזה, מה שכן, מה שהם הציעו כבר, א'  

 ארבע במקרה הטוב.    –שנתיים לשלוש  הנושא של החשמול אמור לקחת בין 

 

 באר שבע?  –של הקו באשקלון   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, שיגמרו אותו.     מר גדי ירקוני: 

 

 אז,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 רגע,    מר גדי ירקוני: 
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אומר שלא יהיה חשמול של הקו הזה בשנים הקרובות, עד   18תת"ל    מר תמיר בוקובזה: 

 נית התחבורה הלאומית. הם לא מתכוונים לחשמל את הקו הזה. לפחות. בתוכ 2025

 

אני     מר גדי ירקוני:  עכשיו השרה,  לי  נכון למה שאמרה  לך,  רגע, תקשיב מה אמרתי 

כאלה שאומרים שזה לא יודע להגיד מה נכון מה לא. יש כאלה שטוענים שזה יכול לקחת שנתיים, יש  

באר שבע, לפני הקווים בצפון.    –העדיפות לקו אשקלון    שנים, היא אומרת שהיא נתנה את   4ייקח עד  

אבל זה לא כל כך חשוב הדבר הזה, מה שחשוב, שהדבר הזה יוריד לנו את הקווים, ויהיה צריך את  

 ההחלפה של הרכבות. 

מנכ"ל הרכבת, אם הצלחתי להבין עד הסוף, מה שהוא אמר לי שלא כולנו הצלחנו עד הסוף להבין, 

שיש את הרכבת שנוסעת, עד עכשיו הייתה נוסעת אשקלון... הכי צפונה לאן היא    לפחות הרכבת, ינסו

 הייתה נוסעת?  

 

 הייתה מגיעה ל...    מר תמיר בוקובזה: 

 

 רעננה וכפר סבא.    גב' כבי שקולניק: 

 

  –לא רעננה, בנימינה. בנימינה, סליחה, אפילו אני הייתי נוסע בה פעם     מר גדי ירקוני: 

להיות סולר, אז אמרו שלפחות הרכבת הזאת, של פעם בשעה או משהו כזה, ינסו    פעם, והיא תמשיך

 שהיא תהיה רכבת שתמשיך לבאר שבע, וכן תעבור בתל אביב. זה מאמצים גדולים שהם עושים.

ולא מפסיקים   לא מאושרים,  בסיכום הדיון עם שרת התחבורה, עם מנכ"ל הרכבת, אמרנו שאנחנו 

התשובות   בעקבות  המאבק  בימים  את  הרשויות,  ראשי  נתכנס,  שאנחנו  מעריך  אני  שקיבלנו. 

 הקרובים, להחליט מה רוצים/יכולים לעשות.  

 

 מה אנחנו דורשים? מה מטרת המאבק?    גב' דנה אדמון: 
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 חשבתי שהייתם במאבק, אז,    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, היינו,    גב' דנה אדמון: 

 

אנחנ   מר גדי ירקוני:  מה  אגיד  אני  במובלע רגע,  זה  את  אמרתי  בסדר?  דורשים,  ו 

בהתחלת מילותיי, אבל יכול להיות שזה לא היה מספיק ברור, בצדק. זה יותר נכון, אני אגיד את מה  

 אנחנו דורשים עכשיו בסיכום של מה שלא קיבלנו. 

האריכו מאוד את הקווים בזמנים, קרוב ליותר בחצי שעה    –בעצם, אנחנו מבקשים שני דברים, א'  

בת שנוסעת לתל אביב. מאופקים, חצי שעה יותר ייקח לה, ממה שלוקח לה היום, בגלל הפסקות  לרכ

זה   באשקלון.  ברכבת  החלפה  וגם  א'  ביניים,  ביקשנו  אנחנו  שני,  דבר  אחד.  את    –דבר  שיקצרו 

 –שלא תהיה החלפה באשקלון, שרוב הרכבות ימשיכו ישירות, בגלל שהחלפת הרכבות    -הזמנים, ב'

היא מסרבלת לאנשים. בטח לאנשים עם מוגבלויות, מאוד מאוד קשה לעבור    -לוקחת זמן, ב'היא    -א'

 רכבות. 

להחליף   צריכים  יהיו  שלא  זה  ואת  טובות,  יותר  תשובות  לתת  להמשיך,  מהם  עדיין  דורשים  אנחנו 

  רכבות. מה שהם אומרים, בינתיים, שיכול להיות שזה נכון, אני לא אומר שלא, אם זה באמת יהיה 

 הזה, אז יהיה להם קשה להיענות לדרישות שלנו. 

שנה   לפני  היו  אם  שירות,  מכלל  יצאו  הסולר  שרכבות  טוענים  וקרונות,   36הם  קטרים  עם  רכבות 

למנכ"ל  19נשארו   התחבורה,  לשרת  אמרנו  אנחנו  שיש.  הדרישות  על  לענות  מסוגלים  לא  והם   ,

אנח מה  נבדוק  ואנחנו  טובות  לא  האלה  שהתשובות  שזה  הרכבת,  איפה  זה  בנדון.  לעשות  יכולים  נו 

 עומד היום.

, ומה זה אומר, כל הקיבולת של הרכבות  19-ל  36-עוד פעם, אני לא כל כך יודע להגיד מה זו הירידה מ 

אנחנו  אז  לעשות.  צריכים  יהיו  מתישהו,  החשמול,  שאת  תזכרו  וגם  ברכבת.  לו  אין  או  לו,  שיש 

ש וכנראה  מסוימות,  בשעות  שיעשו  שהשרה  אומרים  מה  לפי  שנים,  כמה  כבר  כנראה  בחיפה,  כבר 

 אומרת, סובלים.  

מוריד את  זה  לחיפה,  ירידת הרכבות מזה שמחשמלים את הקו  לב בתל אביב, כמות  כמו ששמתם 

הזמינות,   רמת  את  מוריד  וגם  לנו.  אמרו  מה  אומר  אני  מצדיק,  לא  אני  לחיפה.  הרכבות  כמות 
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 ות. זה בנושא הרכבת.השירות, הזמנים שלוקח לרכבת הזאת לעש

הפצנו לכם היום את המכתב, בעצם, עם תשובה שלי, אחרי שהייתה לי שיחה היום, נוספת, עם    –  232

, אחרי שקיבלנו מהם על נושא של המעבר של כביש  232אנשי משרד התחבורה, נת"י והמתכננים של  

אפש איזושהי  לנו  שייתן  צוחר,  צומת  נכון,  יותר  ליד  היישובים,  ליד  לעבור שני  לטרקטורים  רות 

במעבר עילי, דבר שלא היה מתוכנן, ולא היה מקובל. ואחרי לחץ מאוד מאוד קשה שלנו, אני מדבר 

על לחץ מאוד קשה, שאין לו הצדקה כלכלית, ולא תמיד יש הצדקות כלכליות, גם פה לא היו לנושא  

שרו לנו פה שיבנו לנו מעבר הזה, ואנחנו יכולים לדרוש כזה מעבר כמעט בכל מקום אחר, פה נתנו, אי

 עילי, ושברגע שיגמרו את הנושא הסטטוטורי, גם יבנו את המעבר הזה. 

ש להבין  מרצון 232-צריך  הפקעות  עכשיו  עושים  והם  הזמינות,  את  עכשיו  יש  כסף,  עכשיו  יש   ,

איפה   הכביש  לבניית  הצמוד  השטח  את  ולוקחים  כסף,  להם  משלמים  לזה,  שצמודים  לתושבים 

 ד אחד. שצריך. מצ

שני,   כל  מצד  סטטוטורי.  תכנון  צריך  הוא  בית,  כמו  שהוא  ייקח    232מבנה  שלא  מנת  על  מנסים, 

סטטוטוריקה   לו  ולעשות  לפרוץ  צריכים  נהיה  שלא  שנים,  עשרות  לוקח  שכבר  מה  שנים,  עשרות 

בשביל לעשות לכביש סטטוטוריקה חדשה, לא תכנון, לא תכנון מפורט, אלא סטטוטוריקה    חדשה.

סעד, הם מתלבשים על  ובגלל זה, מהתחלת כרם שלום, עד ב"עות ודברים כאלה, זה שנים רבות.  של ת

 הסטטוטוריקה הקיימת, ומשתדלים לא להרחיב את הכביש לאיפה שלא חייבים.

על מנת לבנות את המעבר החדש שקיבלנו, חייבים לבנות סטטוטוריקה חדשה. סטטוטוריקה כזאת  

ברצון הכי גדול שלהם, והם  ברצון הכי גדול של... וזה מה שהם אמרו,  שהיא נקודתית, לוקחת אפילו  

יש שם בדרך כלל רק אנשי מועצה, אז ראו את  זה באמת, מי שהיה איתנו בפגישות בסוף,    הלכו עם

 משרד התחבורה ואנשי נת"י באים לקראתנו, במלוא מובן המילה. 

ום. מינימום זה שלוש שנים, ואמרו  בדקו כמה זמן הסטטוטוריקה הזאת תיקח מינימום, לא מקסימ

לא מפריע   לנו שהם מתחייבים להתחיל בסטטוטוריקה מהיום שנביא להם את ההסכמה שהיישוב 

להפקעת השטחים ולסלילת הכביש. לעומת זה, הם דרשו, אמרו גם, שהיישוב צריך לקחת, שהחלק  

דע אם הם ישלמו על זה  של הסטטוטוריקה שיפלוש מהכביש, הם יהיו חייבים לאשר את זה, ולא יו

 או לא.

הרבה   יש  זה,  את  לו  שיש  היחיד  לא  שהוא  מנת  על  היישוב,  של  הצרכים  את  מאוד  הבנו  אנחנו 
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יישובים. וגם התקדמנו שם, וגם בנושא אגו שהיישוב הזה יש לו גם את הנושא שהוא יושב, אגו יושב  

ו להבנות,  להגיע  והצלחנו  נת"י,  ועם  ואיתו  אגו,  עם  ישבנו  גם  אצלו.  היישוב  נת"י  לקראת  הלכו  פה 

וימינה, כמו שסידרו במושב פריגן. דבר שהוא לא מקובל. הצלחנו להוציא  ימינה  פניות  וסידרו שם 

הבטחה כתובה שתוך שלוש שנים הם לא יכולים להגיד מקסימום, בגלל שהם  ממנכ"ל נת"י מכתב,  

הסטטוטוריקה, ויש אחריה    יעשו את זה במהירות האפשרית הכי גבוהה, הם מתחייבים לעשות את 

 לבנות את הגשר הייעודי. 

לו   ישע, ואמרתי  ליושב ראש הוועד של  אתה צריך   –הבאתי את המכתב הזה, בהרבה שמחת חיים 

זה    –לנשק אותי, במירכאות, על כזה נייר. הבן אדם אמר שהוא צריך את הסכמת הוועד, אמרתי לו  

לי   ביו  –בסדר, אמר  היה  זה  לו  ביום ראשון תהיה,  אני חושב, אמרתי  בטוח שאני    –ם חמישי,  אני 

 אקבל. 

להפתעתי, קיבלתי מכתב אני לא יודע... מכתב, שבו נאמר לי שהוועד של ישע ומושב ישע לא מקבלים 

 את הפשרה הזאת, ולא יסכימו לנת"י להפקיע שם שטחים.

כמו קוקואים, מצד    אנחנו נראים  –א'  -היום בדקתי עם המתכננים מה זה אומר. הדבר הזה אומר, ש

ל כסף  לקבל  הממשלה,  כל  עם  רבים  אושרו  232-אחד  בדרום  כבישים    3.  להגדלת  בלבד  אישורים 

זה   ידינו, עוצרים את ההרחבה של    מיליון ₪.  150  -ב  232והרשאות חדשות, אחד מהם  ואנחנו במו 

דבר הכי חשוב  , אמרו שזה ה7השנים שלי, שאני פה עוד מעט    6-הכביש, שעד היום תושבי אשכול, ב

 לנו.

על מה ולמה? על זה שקצת, לא אמרו שלא מקבלים, על זה שאמרו, נעשה מה שאתם מבקשים! רק  

ניקח   גם  אולי  הסטטוטוריקה,  את  שנגמור  עד  שנים,  לשלוש  הכביש  את  נדחה  מוכן  4לא  לא  אני   ,

 להתחייב שזה ייקח שלוש. 

 

 גדי, אני יכולה לענות?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא, כשאני אסיים.     גדי ירקוני:  מר

 

 כשתסיים.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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 כן, בוודאי. זו דמוקרטיה.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני מוודאת, פשוט אמרת שיש קוצר זמן.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

ש   מר גדי ירקוני:  חושב  אני  אבל  לא,  מהפיתוח    232-לא,  אפילו  חשוב,  יותר  קצת 

 י, לא תאמינו. העסקי של

 

 מבחינתי אין בעיה לישיבה שלמה על הנושא.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

מה     מר גדי ירקוני:  זה  העסקי  הפיתוח  ישיבה,  זה  על  לעשות  מתכוון  לא  אני  לא, 

שיביא לך את הכסף. סתם, סתם. ואני חושב שזה דבר בלתי נסבל, לא סתם העברתי לכם את המכתב  

ר להמשיך את הכביש, ובסוף גם לנת"י יש כוח לקחת ראש מועצה ולהגיד לו  הזה, שהבנתי שאי אפש

 עד כאן תשחק בפניי, מכאן אנחנו נלך בדרכים שלנו.  –

יעברו  יכולים לדאוג שטרקטורים לא  יכולים להפקיע, אבל הם  ויש להם דרכים, לא כל השטח הם 

 שם, גם בזמן שעוד אפשר, ועוד כהנה וכהנה. 

בג אני הלכתי, כמו שאתם אני לא מעלה פה  וחלילה.  ועד חס  יישוב, או  לל שאני רוצה לצלוב איזה 

יודעים, אתם לא יודעים, כבר תקופה ארוכה שאני מגלגל את הנושא הזה, אבל כשהיום הבנתי שזה  

 דד אנד, בכיוון הכביש, החלטתי שחברי המליאה חייבים לדעת. זה לא עסק פרטי שלי.

נציגת בתור  ממך  גם  מצפה,  שם   אני  ישבת  אם  יודע  לא  אני  הנושא,  חומרת  את  שתעבירי  פה,  ישע 

בוועד כשהם דנו בזה, אליהם, עד כמה אני בתור ראש מועצה, ואני מקווה שהמליאה רואה את זה  

בחומרה. אפשר לגמור את הדבר הזה במחי יד. ברגע אחד. ולעבור הלאה, אין טינה פה לאף אחד. אני 

 סיימתי את דבריי.  

זה הדבר האחרון, על מנת שהכביש הזה לא יעצור. את כל הדרכים כם, אני אעשה הכול  אני אומר ל

 המקובלות. 
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אז דבר ראשון שאני רוצה להגיד, שאני חושבת שזה נושא שכן ראוי  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 לדיון, אם לא למליאה בפני עצמו. 

 

 ראוי שיישוב? אני שאלתי,    מר גדי ירקוני: 

 

 הנושא.  : אווי בן יעקברוויטל דג'

 

 .  232הנושא עצמו, כל     מר אמיר פלג:

 

 .232לדבר על   גב' כבי שקולניק: 

 

אז אמרתי שהנושא מספיק חשוב כן לקבל דיון, או לפחות הצגה שלו  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

יי. להציג  בפני המליאה. כי להביא מכתב נקודתי, להציג אותו בפני המליאה, זה צעד פופוליסטי בעינ

איזשהו זעזוע, בלי שאין את כל הישיבות המקדימות, את כל חומרי הרקע, לא ענייני, לא מכבד את 

 המליאה לדרוש מהם התייחסות של משהו שהם לא מכירים מה עומד מאחוריו.

לנכון   אמצא  אני  שנה,  לפני  לראשונה  שלא  היה  הראוי  מן  חשוב,  וכזה  מדובר,  כזה  שהוא  פרויקט 

נושא היעדר המעברים החקלאיים, ופתרון לעומס בצומת, אלא שזה יהיה עוד בתכנונים  להעלות את  

 המקדימים.

זה מוצג כאילו זו בעיה של ישע, המעברים החקלאיים. ממש לא בעיה רק של ישע, זו בעיה עתידית  

 של כל גוש צוחר שעומדת על הפרק. 

 

 חמישה חקלאים.     מר גדי ירקוני: 

 

 כל גוש צוחר.   : עקברוויטל דג'אווי בן י

 

 זה לא קשור.   מר איתן אהרון: 
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 יש שם חמישה חקלאים...     מר גדי ירקוני: 

 

חקלאי.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב מעבר  על  מדבר  אתה  גדי.  חקלאי,  מעבר  על  מדבר  אתה 

ויציאה   המשמעות של סגירת המעברים החקלאיים, היא תהיה הטיה של כל התנועה אל תוך הגוש 

 משמעות של זה תהיה עומס על הגוש. הגוש כיום, צומת צוחר,  ממנו. ה

 

 כבר היום.   מר איתן אהרון: 

 

 הוא צומת בעייתי.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 הוא צומת מאוד מסוכן.      דוברת:

 

 כבר היום הוא צומת עמוס.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 כמה טרקטורים עוברים שם היום?    מר גדי ירקוני: 

 

 ל...   כבר עתידה להיות הרחבה, גדי, אני אשמח : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 היא מדברת!      דובר:

 

 סליחה, אתם צודקים, אני שותק.    מר גדי ירקוני: 

 

עלייה  : רוויטל דג'אווי בן יעקב בשנים הקרובות, מה שאומר  צפויה הרחבה  הגוש  יישובי  בכל 

רכב. מבחינת עסקים בגוש, יש לא מעט, רוצים להרחיב את  בכמות בתי אב, מה שאומר עלייה בכלי  

על  אנשים  ועוד  תנועה  עוד  זה  זה,  כל  של  המשמעויות  פרויקטים  להקים  רוצים  הבשור,  מתחם 
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 הכביש, הכול הולך להתנקז לצומת צוחר. 

דרך  תעבור  החקלאי,  מהמעבר  תצא  שלו  החקלאית  התנועה  כל  כי  נוסף,  קושי  עוד  יש  שלישע  נכון 

תעבור דרך היציאה מישע, שהיא גם צומת קטסטרופאלית, כל הגוש יתנקז וייעצר בכניסה    המושב,

 לישע, בניסיונות לצאת ולהיכנס מהמושב.  

. צריך לקחת שיקולים, מה שלא יטופל  232יש פה שיקולים שלא נלקחו בחשבון, במרוץ להרחיב את  

 עכשיו, כסף לא כסף, יעלה הרבה מאוד כסף בהמשך. 

 

 וחיי אדם.    סלע: גב' נעמי

 

גוש צוחר,   : רוויטל דג'אווי בן יעקב כל  יש עכשיו. הבעיה של  וחיי אדם, ותאונות שכבר  ברור, 

וגוש צוחר היא הבעיה של המועצה. אז לא להתייחס לזה רק הבעיה של ישע, זה שישע העלתה את זה 

 על הפרק, זו בעיה הרבה יותר רחבה.

העילי,   המעבר  ישע,  מבחינת  זאת  עכשיו,  הכביש.  על  העבודות  בסיום  יוקם  ששלחת,  המכתב  לפי 

זה אומר כמה שנים שבהם  אומרת, שאת שנות העבודה על הכביש, שנות העבודה על הקמת המעבר,  

אין בעצם פתרון, וכמה שנים שכל מה שציינתי עכשיו, יתקיים. וזו הולכת להיות בעיה שלך, ושל מי  

זו תהיה בעיה קשה, והיא תמשיך במקטע הבא, כי אז תחסם גם היציאה מעמיעוז,   שיבוא אחריך. 

 ואז גם זה יכנס למשוואה. אז בבקשה, תדאגו למצוא לזה פתרון. 

 

 סוף מעשה במחשבה תחילה.     מר אמיר פלג:

 

 אני מצטערת שלא לקחתם את זה בחשבון קודם.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אנחנו הרי לא,     מר ניר ים:

 

 ניר רגע, תן לי רגע.     : מר גדי ירקוני
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לפחות     מר ניר ים: להסביר,  שניסית  הנקודה  שאת  חושב  אני  לך,  נותן  אני  רגע, 

 אני הבנתי, אני אתן לך להשלים. שמענו גם את הדעה המנוגדת מרוויטל. 

אני חושב שלא נכון לנו להיכנס ככה לדיון הזה, טעמנו את העניין, הבנו איפה הדברים עומדים, אנחנו  

ראים את המכתבים, ובואו נראה, אם צריך לכנס את הפורום הזה, ואולי עם גורמים נוספים, כדי  קו

אני חושב שזה לא המקום,   זה,  לעשות את  להיות שכדאי  יכול  להתקדם עם הדבר הזה בהסכמות, 

 בטח לא הזמן להיכנס לדיון. אבל בבקשה.  

 

 אין מספיק ידע בשביל לקבל החלטה.     דובר:

 

מאיזה   : ג'אווי בן יעקברוויטל ד ולא  המידע,  כל  את  לקבל  מסודר,  דיון  צריך  זה  בגלל  נכון, 

 במידע.  מכתב. 

 

 אפשר הערה קטנה?   מר חנניה אווקרט: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

אני חושב שגדי, באופן אישי, אולי לבד, אולי ביחד עם דודי, צריכים    מר חנניה אווקרט: 

 ההנהלה של ישע.  להיפגש לישיבה רגועה עם ועד 

 

 היו כבר.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

העניין,   מר חנניה אווקרט:  את  מוביל  שהוא  בגלל  אלא  ישע,  של  בעיה  רק  שזו  בגלל  לא 

ש בעיה    1500-בגלל  זו  לכביש.  מעבר  עמיעוז,  חקלאי  של  וגם  ישע,  חקלאי  של  מעובדת  קרקע  דונם 

לא   פה,  גדול ממה שהסברת  אני מאמין שחלק  יהודה,  קשה.  דרך  ישע  ועד  נציגי  לאוזניים של  הגיע 

חושב   אני  עליהן.  להשיב  יכול  לא  שהוא  הערות  יש  דבר,  אותו  לא  זה  לא,  הוועד.  ראש  יושב  שהוא 

 שמתחייב שתהיה ישיבה כזאת.
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אני מוכן להגיע לוועד ישע. אני רק רוצה לתקן פה משהו אחד,   –א'     מר גדי ירקוני: 

ה כל  יטופלו  האלה  לפניהמעברים  הרבה  לך,   זמן,  להגיד  רוצה  רק  ואני  זה,  את  גילתה  שרוויטל 

רוויטל, שיד אחת, שזה חשוב, עושה את מה שהיד השנייה לא. אלא שמושב ישע שלח אותי לבטל שני  

 כיכרות באותו כביש לחוץ שבכניסה של ישע, שלא יהיה כיכר. 

 

 , עם הצגה של כל המידע. שוב, מידע חסר. נשמח לדיון מסודר : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אוקיי. יש לך מידע נוסף בנושאים אחרים?     מר ניר ים:

 

 לא.     מר גדי ירקוני: 

 

 דודי?    מר ניר ים:

 

המליאה,    גב' מזל ערוסי: חברי  שאנחנו,  לציין,  עוד  רוצה  רק  אני  אבל  מעניין, 

עתי פה ושם, פה ושם. אבל  מרגישים די מנותקים מכל הדיון הזה. עד שלא קיבלתי את המכתב, שמ

מליאה   לזה  אקדיש  לא  ואני  המליאה.  בישיבות  לא  וגם  בהנהלה,  לא  דבר.  לשום  שותפה  הייתי  לא 

שלמה, אז למה כן ראוי להקדיש מליאות? למה שאנחנו עושים בכל המליאות שעוד לא ראיתי שזה  

 תחשבו קצת, אז מה אם אני בהנהלה, זה... באמת.   יותר חשוב.

 

 תעשו את העבודה שלכם בהנהלה.     פלג:מר אמיר 

 

 לא, אנחנו לא עושים את העבודה שלנו בהנהלה.     גב' מזל ערוסי:

 

עושים.      מר אמיר פלג: לא  שאתם  אמרתי  זה לא  לדיון,  סעיף  להעלות  אומר,  אני 

 תפקיד ההנהלה.  
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 התייחסות קצרה אחת שלי.    מר דודי אלון:

 

 מן אתם מבקרים את ההנהלה, אז בבקשה. אמיר, כל הז   גב' מזל ערוסי:

 

 מבקשים את עזרתכם, לא מבקרים.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 הבנתי.    גב' מזל ערוסי:

 

 את מוזמנת לבוא לראות איך מתנהלת ההנהלה.      דוברת:

 

 בסדר, אנחנו לא יכולים לשנות. מי שיכול זה מי שבפנים.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

אני    אלון:מר דודי  הנה  בהנהלה,  שיעלה  רוצה  המליאה  מחברי  שמישהו  נושא  כל 

אומר פה ליד כולם, יכול להוציא מייל, לי או לכל חבר הנהלה אחר, וזה יגיע לדיון בהנהלה. אין בכלל  

 שום בעיה עם זה.  

 

 שישלחו לניר.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא משנה למי.    מר דודי אלון:

 

 נכ"ל. למ   מר גדי ירקוני: 

 

 לא משנה למי.    מר דודי אלון:

 

 שלחו למנכ"ל,    מר גדי ירקוני: 
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זה     מר דודי אלון: לי, למנכ"ל, לא חשוב למי.  זה  כל חבר הנהלה רשאי להעביר אם 

 טכני, זה עכשיו טכני מה שאמרת. כל מי שרוצה, יכול להעלות כל סעיף.  

והמשאיות, איתן,  בהיבט של המשטרה    232.  אני אתייחס גם בקצרה לנושא אחד, בגלל חוסר הזמן

יש להם כנראה איזה הסכם עם מז"א  גדולה מאוד של המשאיות,  אתם רואים לאחרונה התגברות 

עלו מאוד. גם בדרך השדות, קיבלתי לא מעט,  שאם יפתחו, המשאיות נוסעות, ברזל, הכול, הכמויות  

 וד בקצב מסחרר.  לאחרונה, המון המון תאונות, ורואים שהמשאיות חזרו לעב

המשטרה,  דרך  גם  מתנדבים,  דרך  גם  הקרובים,  בשבועות  חזקה  יותר  טיפה  תהיה  כרגע  האכיפה 

ואולי אפילו יש איזושהי דרך גם לאכיפה בדרך השדות, את הסיפור של התמרור שמה, כי משטרת 

ן תראו, התנועה לא יכולה לאכוף, אבל המשטרה הרגילה אולי כן. אז היה חשוב לי להגיד שאתם כ

בבקרים הקרובים, כמעט בכל בוקר ניידת על הציר, בעניין המשאיות. והשעה כנראה הולכת לרדת,  

 של הגבלת הנסיעה.  

 

 עד?   7:30כרגע זה    גב' דנה אדמון: 

 

 נכון?    מר דודי אלון:

 

 עד?   גב' דנה אדמון: 

 

 תשע.   מר שמואל ספקטור: 

 

 ? 9:00   גב' דנה אדמון: 

 

לכיוון     :מר דודי אלון להתקבל  הולך  זה  מבין,  שאני  מה  השנה,  סוף  שזה    7:00עד 

 יותר הגיוני מבחינת הסעות בתי הספר.  
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  עד איזו שעה?    גב' דנה אדמון: 

 

 תשע.  מר שמואל ספקטור: 

 

 שעתיים בכל מקרה, זה לא... עד כאן, תודה.     מר דודי אלון:

 

ה  מר איתן אהרון:  דרך  על  בלגאן  מייצר  גם  מה  זה  קטסטרופה  זה  יודע.  אתה  שדות, 

 שקורה שם, כל המשאיות עוברות דרך שם.  

 

 יוסי, יש לנו את אנשי מעון השלושה? דודי? דודי? דודי?    מר ניר ים:

 

 כן?    מר דודי אלון:

 

  אנשי מעון השלושה נמצאים איתנו?   מר ניר ים:

 

 הם בחוץ.    מר דודי אלון:

 

 כבר?   הם לא היו  מר איתן אהרון: 

 

 כמו שהבטחנו להם, נזמין אותם.   18:30אז יאללה,    מר ניר ים:

 

 דיון חוזר.    גב' מזל ערוסי:

 

   דיון שלנו, הם היו כבר, הם הסבירו את ה...   מר איתן אהרון: 

 

 ... שהם יציגו עוד פעם.     מר דודי אלון:
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 אוקיי, שיציגו.    מר איתן אהרון: 

 

 השלושה אישור התקשרות עם מעון. 3

 

 ברוכים הבאים למעון ה... אני סופר פה מעון השישה.  –א'    מר ניר ים:

 

 נאמר שיגיע נציג אחד, לא? לפחות זה מה שאמרתם לנו.    גב' מזל ערוסי:

 

כולם מכובדים, כולם חביבים, בואו תפסו מקום, אם לא, נוציא לכם     מר ניר ים:

   כיסאות. דודי, בבקשה, תוביל את הדיון.

 

וגם     מר דודי אלון: השלושה,  מעון  של  מהצוות  גם  פעם,  עוד  ביקשנו  אנחנו  חברים, 

לאשכול,  המעבר  צורך  של  ההתאמה  לגבי  מעודכן  נייר  יש  פה,  ליאורה  שלנו,  הרווחה  של  מהצוות 

 נמצא אצלכם בחוברת. לא יודע, מי שקרא, מי שלא קרא, שנעבור.  

 

 . 54בעמוד    מר ניר ים:

 

 .54עמוד    מר דודי אלון:

 

 כבר היה מכרז.     גב' מזל ערוסי:

 

אנחנו ניתן שוב פעם    –הדיון, מזל, חבר'ה, הדיון יתנהל בצורה הבאה     מר דודי אלון:

רבע שעה, לספר ולהסביר על המעבר לאשכול, על הרצון למעבר    –לצוות ממעון השלושה עשר דקות  

 לאשכול. אחר כך ליאורה פה, 
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 שאולי כדאי הפוך.  אני חושבת   ליאורה:

 

 אפשר הפוך. רוצה להתחיל, תבואי ישר לפה. לאחר מכן, אנחנו...     מר דודי אלון:

 

דודי, יש לי רק שאלה אחת, בעקבות מה הנושא הזה עולה שוב לדיון?    גב' מזל ערוסי:

נוש אין  לדיון?  פעם  עוד  עולה  זה  למה  שהתקבלו.  התוצאות  היו  והתוצאות  והצבענו,  דנו,  אים  הרי 

 לדיון? 

 

 מכיוון שבפעם הקודמת,     מר דודי אלון:

 

כי לא היינו אמורים להצביע בפעם הקודמת, מזל. זה לא היה על סדר    מר איתן אהרון: 

 היום ההצבעה.  

 

 אוקיי.    גב' מזל ערוסי:

 

 הסעיף היה היכרות.    מר איתן אהרון: 

 

ים דיון, שבסופו תהיה הצבעה, אוקיי? זו התשובה. עכשיו אנחנו מנהל   מר דודי אלון:

 כן? ובהתאם לזה נתקדם. נתחיל עם ליאורה, בבקשה. 

 

 ערב טוב.    ליאורה:

 

 זה לא משנה, זה עבר.     גב' מזל ערוסי:

 

הדברים    ליאורה: את  לפתוח  לעצמי  מרשה  אני  ברצף,  ששבועיים  מאחר  אז 

נ שמוליק  אישי.  סיפור  באיזשהו  לכם,  להגיד  רוצה  שאני  וכתוצאה  הקצרים  לפניי,  שבועיים  ולד 
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 התפתחותית. –מסיבוך בלידה, הוא נולד עם מוגבלות שכלית 

היינו יחד בבית תינוקות, בפעוטון ובגן, ובסך הכול מדי פעם, ביקשו ממני ללוות את שמוליק לשיעורי  

 ההתעמלות המתקנת שלו. 

עתי כמה נשכרת אצא מאותם  אני זוכרת שליוותה אותי תחושה של אחריות וצורך לגונן עליו. לא יד

תשפיע  בי,  תיגע  שמוליק  עם  החברות  וכמה  לפה,  עד  רצתי  וגם  מתרגשת,  קצת  אני  סליחה,  ימים, 

 עליי, ותתווה לי את דרכי בחיי הבוגרים בתחום הרווחה.

להבין   יכולתי  לא  אז את מה שאני  הבין  הילדים,  בגן  והצוות החינוכי  גדלתי,  בה  כנראה שהקהילה 

א ילדה,  להתנדבות  בתור  אותי  שלחו  שכאשר  כנראה  השנים,  ברבות  העוצמה  במלוא  לי  התברר  ך 

החוליות   של  בעוצמתן  תיבחן  לעולם  האנושית,  החברה  של  שעוצמתה  ידעו  הם  שלי,  הראשונה 

 החלשות.

לפצועים,   לנכים,  עולמן,  עליהן  יותר תקווה לחלשים בקרבנו, למשפחות שחרב  להעניק  שככל שנדע 

ם, כך נהיה חברה חזקה יותר וסולידרית יותר. וככל שהרקמה האנושית תהיה  לנזקקים ולקשי היו

חזקה יותר, כך תגדל גם הערבות ההדדית, והעוצמה הפנימית של להתמודד עם כל אתגר ומשבר. אני  

 מבקשת להביא את זווית הראייה שלי, על הבקשה של מעון השלושה לחזור לאשכול. 

שקצת   מילים  בשתי  לפתוח  רוצה  ציונות אני  האחרונות,  בשנים  מהלקסיקון  יצאו  קצת  נשכחו, 

גם מאמינה שאחד   אני  זו הציונות החדשה.  אני מאמינה שהתנדבות  התפקידים החשובים וערכים. 

ולכן   התנדבותיים.  אתגרים  לייצר  זה  כמנהיגות מועצתית,  ושלנו,  שלכם  הזה  בהקשר  מנהיגות,  של 

כס. זו הזדמנות למשימה ולאתגר חברתי, התנדבותי,  אני חושבת שקבלה של מעון עין השלושה, זה נ

 חינוכי וערכי, שאין שני לו. 

כלל אצבע בחוסן קהילתי, הוא לדבר על כך שככל שיש יותר מתנדבים ביישוב, יש לו חוסן קהילתי  

גבוה יותר. עוד שתי דקות, מירי והצוות שלה, יציגו את המעון ואת מפת המשרות האפשריות לתושבי  

במע ההתנדבותיות  אשכול  משרות  מפת  פחות  לא  חשובה  אבל  חשוב,  שזה  טוענת  אני  אבל  ון. 

 שתתאפשרנה כשהמעון יחזור לאשכול.

חושבת   אני  לאשכול.  המעון  של  בחזרה  ולתמוך  לאפשר  מדוע  טובות  סיבות  אוד  הסתם,  מן  יש, 

לעשות    ומאמינה שהטוב שיצמח לקהילת אשכול מהמהלך, הוא נכס. אני קוראת לכם, חברי מליאה, 

 מעשה מנהיגותי, ולהצביע בשתי ידיים על חזרת המעון לאשכול.
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הצטרפו נציגים היום של משרד הרווחה, אלה אוקיי, מירי, בבקשה.     מר דודי אלון:

על   פרספקטיבה  קצת  עוד  לנו  ולתת  אותנו,  לשתף  גם  מנת  על  התחום,  על  ואחראיים  שמפקחים 

פה כמה דברים, נגיד תודה לנציגים, ונקיים כאן את הדיון  הנושא, וכמובן לאחר מכן, אנחנו גם נגיד  

 שלנו, עם כלל השיקולים, ונביא את זה להצבעה.  

 

אני      מירי: מירי,  אני  הנוכחים,  ואת  עצמנו  את  שוב  נציג  אנחנו  לכם.  תודה 

 עובדת סוציאלית בהכשרה שלי, מנהלת של המסגרת. 

 

מחוז    ניר: מפקח  אני  ניר,  לי  קוראים  שזה שלום,  מוגבלויות,  מינהל  של  י 

יום,  ועל מסגרות  ואני אחראי על מעונות  המינהל האחראי במשרד הרווחה, על תחום המוגבלויות, 

 ואני המפקח של מעון השלושה. 

 

מפעיל      מירי: אליאס  המסגרת,  של  סוציאלית  עובדת  הגר,  איתנו  נמצאת 

 ושני שהיא מפקחת קהילה בתחום המוגבלויות.  

 

 של המועצה.    ון:מר דודי אל

 

אז בעצם אני רוצה להגיד קודם כל לליאורה, תודה על המילים הכול      מירי:

 כך משמעותיות,  

 

 יותר חזק.    מר דודי אלון:

 

כך     מירי: הכול  המילים  על  לליאורה  תודה  כל  קודם  להגיד  רוצה  אני 

ההתחלה,   שזאת  חושבת  אני  הזה.  הדיון  את  בהן  פתחה  שהיא  בעצם.  משמעותיות  המהות,  וזאת 

את   למצות  בשבילם,  נכון  הכי  שהוא  למקום  לחזור  שלנו  לאנשים  הזדמנות  לתת  האחר,  את  לקבל 
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 עצמם, את היכולות שלהם ולהרגיש טוב ובטוח. 

מעבר לזה, אנחנו צוות של המסגרת, רוצים לשתף אתכם, מעבר למה ששיתפנו בפעם הקודמת, שוב, 

אתכם, שעלו במליאה הקודמת, בהקשר למעבר שלנו, האפשרי,  בנושאים מסוימים שחשבנו שיעניינו  

 למועצה.

ניר יוסיף על הדברים שלי בכל תחום שאני אתייחס. אז הנושא הראשון, הוא בעצם כל מה שקשור 

לביסוס קשרי קהילה. לנו מאוד מאוד ברור וחשוב לשמר, לייצר קשר עם הקהילה, לחשוף אותנו, את 

הסמוכ לקהילה  שלנו  זאת,  הדיירים  לעשות  הדרך  ומבחינתנו  בזה,  מאמינים  אנחנו  והמורחבת.  ה 

תהיה בשיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה, בין אם להגיע ליישובים הסמוכים, לספר על עצמנו, להציג 

להפיג   ובעצם  אצלנו,  עושים  מה  לראות  שלנו  לבית  שלנו,  למקום  לבוא  אנשים  להזמין  עצמנו,  את 

 א יהיה תשתית לשיתופי פעולה אפשריים. חששות, וליצור איזשהו קשר שהו

עניין נוסף שהוא ככה, ראינו לנכון לחדד במפגש המליאה הנוכחי, שאולי לא היה לגמרי ברור במפגש 

הקודם, הוא כל מה שקשור לתחום הבריאותי. לנו במסגרת יש צוות בריאותי, צוות רפואה משלנו, 

עצם הוא נמצא במעון פעם בשבוע, וזמין לנו  צוות שמתמחה בטיפול באוכלוסיה שלנו. יש רופא, שב

שנמצאים  24/7 ואחיות  אחים  צוות  פסיכיאטרית,  רופאה  ונותנים   24,  המעון,  בתוך  ביממה  שעות 

 שירותי בריאות לדיירים שלנו.

כוונה   לנו  אין  שלנו,  השירותים  את  לנו  יש  בקהילה,  הבריאות  לשירותי  נזקקים  שלא  כמעט  אנחנו 

בק המרפאות  על  ויש להעמיס  מענה,  לתת  זאת  בכל  הצלחנו  ולא  דופן,  יוצאי  במקרים  אלא  הילה, 

איזשהו מקרה חירום וכיוצא בזה. אנחנו יודעים לטפל בדיירים שלנו, מעבר לכך שהם לא אנשים עם  

בעיות בריאות מורכבות, וזה משהו שאני יודעת שעלה, והיו איזה שהן שאלות לגבי הנושא הזה, אז  

 שמהבחינה הזאת אנחנו מסתדרים, ולא נהווה שום הפרעה. חשוב לנו ככה להבהיר,

עובדים, בכל המקצועות, מגוון מקצועות. אם זה בתחום   100-במעון השלושה מועסקים היום קרוב ל

פיזיותרפיסטים,   הבריאות,  מקצועות  אנשי  משפחה,  רופא  פסיכיאטר,  רופא  שציינתי,  כמו  הרפואי, 

תקשורת,   קלינאי  בעיסוק,  ומטפלים,   ים,דיאטנמרפאה  ניקיון  עובדי  תחזוקה,  עובדי  משק,  עובדי 

 עובדים סוציאליים, המון המון בעלי מקצוע, שנותנים שירותים לדיירים שלנו. 

כל המשרות האלה, בעצם זו אופציה לעבודה. אני כתושבת נירים, ומי שגרה פה באזור, יודעת כמה 

ף, ובמועצה האזורית אשכול, לא פשוט. אני לאוכלוסיה שלנו, לאזור שלנו, לאנשים שגרים פה בעוט
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מכירה.   שאני  נוספים  ואנשים  בקיבוץ,  שלי  החברים  ורוב  יום,  כל  שבע  באר  עד  נוסעת  בעצמי 

 יתאפשרו מקומות עבודה נוספים לאנשים שגרים פה, במועצה.

אנחנו,  להגיע.  להמשיך  יוכלו  לא  שחלקם  שודאי  וכמו  להגיע,  ימשיכו  מהעובדים  שחלק  ודאי 

 ינתנו, ניתן עדיפות עליונה להעסיק אנשים שהם תושבי המועצה. מבח

אני רוצה לספר לכם על אחד הצעדים הראשונים שלנו, אנחנו יצרנו קשר עם בחורה מדהימה בשם  

 סיון שפר תושבת המועצה, מתגוררת במושב עין הבשור, שחולמת להקים חווה טיפולית. 

אותו ביחד. הכוונה שלנו היא להקצות איזשהו שטח  אנחנו מצטרפים לחלום שלה, ומתחילים לרקום  

נרחב, במידה והכול יתקדם כמו שכולנו מתפללים ומקווים, ולהקים את החווה הטיפולית שלנו שם, 

 שבעצם תיתן שירותים גם לדיירים שלנו, אבל גם לאנשים שגרים פה, במועצה. 

ים לשירות של טיפול באמצעות  בפרט במקום שלנו, ילדים שזקוקהשירות הזה כל כך כל כך חשוב,  

להיכנס  למעון,  אלינו  להגיע  יוכלו  הם  אצלנו.  כאן,  יהיה  זה  רחוק,  לנסוע  יצטרכו  לא  חיים,  בעלי 

 בכניסה נפרדת, להרגיש נוח, ולקבל את השירותים האלה ליד הבית. 

יום טיפולי   ו  –מרכז  יום טיפולי שאנחנו מקיימים בבאר שבע. במידה  לנו כבר היום מרכז  הכול  יש 

דווקא   לאו  תעסוקה,  מקומות  לאפשר  נוכל  ובעצם  פה,  שלנו  היום  מרכז  את  נקים  אנחנו  יצלח, 

מתאים  יותר  זה  הביתה,  היום  בסוף  וחוזרים  יום,  למרכז  שיוצאים  אנשים  יש  תעסוקה.  מגורים, 

מענה   וייתן  אשכול,  האזורית  במועצה  כאן  שיהיה  חשוב  שירות  עוד  והנה,  שלהם,  למשפחות  להם, 

 ים עם מוגבלויות. זה בגדול, ככה, תמצית הדברים. אני אעביר את ה...  לאנש

 

אני רציתי להגיד לכם מספר דברים. אותי מעניין, בתור נציג המדינה,     ניר:

שהשירות שאנחנו נותנים יהיה השירות המיטבי ביותר. ובעצם כשבדקתי את המקום להגיע   –אחד  

אני אם  חששות  מיני  כל  בי  עלו  אז  להביא   לכאן,  זאת  בכל  זה  כי  הרווחה,  כמשרד  זה  את  אאשר 

 אנשים לגור בעוטף. 

וגיליתי מקום שהוא נפלא, עם מרחבים נפלאים, מקום שהוא יכול לאפשר לדיירים לקבל מה שהם  

לא יקבלו בתוך עיר, ואני נורא שמחתי על זה, ומיד אישרתי את זה, והבאתי את הקב"ט של המשרד  

 לאשר. 

המסגרת הציעה לנו לבדוק, זה אחד. דבר שני, אני רוצה  התרשמנו מהמקום ש  אנחנו כמשרד מאוד
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לשתף אתכם שהשבוע הייתי בישיבה שנקראת, אנחנו עושים ישיבות שנקראות ועדות השמה. בעצם,  

לו   למצוא  וצריך  עם אוטיזם,  פיגור,  עם  בן משפחה  ילד,  יש  לונו  מהמחלקות, אומרים  אלינו  פונים 

 שיו משבר בבית.מסגרת דיור כי יש עכ

אצלנו בדרום אין מסגרות, אין לי מקום. ואז אני פונה למקבילים אליי   –והבן שלי נקרע כשאני אומר 

שגרים   שאנשים  אומר  זה  משפחה,  כשבן  ובעצם,  לי.  שיש  מה  זה  כי  בצפון,  בירושלים,  אביב,  בתל 

נדר אנחנו  פיגור,  עם  משפחה  בן  להם  יש  או  ילד,  להם  נולד  וחלילה  אותו  בדרום,  להעביר  שים 

מחוז  של  כנציג  ולכן,  הגיאוגרפי,  המרחק  בגלל  לבקר,  יכולות  פחות  המשפחות  רחוקות,  למסגרות 

שלתושבי  רוצים  אנחנו  בדרום.  אצלנו  פה  יהיו  האלו  שהמסגרות  לנו  חשוב  הדיור,  בתחום  דרום 

 הדרום יהיו שירותים. 

א במקומות  גם  שלו  המסגרת  את  לשים  לבחור  יכול  מפעיל,  יהיה  אותו  לא  שלנו  אומר  וזה  חרים, 

מענה. שזה אומר שהוא לוקח את כל החבורה שהוא נתן לה שירותי דיור, הוא יכול לשים אותה גם  

 באזור אחר, ומי שבעצם נפגעים מזה, זו אוכלוסיית הדרום שאין להם מענים. 

ושה. אנחנו  המענה הזה הוא נורא נורא חשוב לנו. ברמה של המשרד אנחנו מאוד מרוצים ממעון השל

מעודדים אותו כל הזמן לגדול, מסגרות שאנחנו לא מרוצים מהן, אנחנו לא נותנים להן עוד מענים,  

עוד שירותים או יכולת לגדול. סתם לסבר את האוזן, זו המסגרת הכי יקרה שיש לנו. במסגרות דיור,  

שנה.    120יום, למשך    365  24/7מעון זו מסגרת שמתוקצבת בתקציב הכי גבוה, וכדי לתת את השירות  

 דייר שנכנס אליהם, אמור להזדקן אצלם בבית, והם אמורים לתת לו בית לכל השנים.

אז ככל שהמקום איכותי יותר, כך אנחנו נותנים, בעצם, לאזרחים תושבי הדרום, שירות יותר טוב, 

בסו הנושא,  על  בחיוב  לחשוב  אתכם  מעודד  מאוד  אני  ולכן,  טובה.  יותר  חיים  איכות  גם  או  זה  ף 

יקבלו   מוגבלויות,  עם  לאנשים  דיור  שירותי  של  כאלה  לשירותים  יזדקקו  שחלילה  המועצה  תושבי 

 שירות קרוב לבית, עם שירות איכותי. אז זו ככה נקודה חשובה שרציתי להדגיש בפניכם. תודה.   

 

ממעון     מר דודי אלון: פה  החבר'ה  את  שאלות  לשאול  שרוצה  מישהו  יש  תודה. 

 קשה, תמיר.  השלושה? בב

 

סיפרת יפה מאוד, ואמרת את הדברים שזה נותן לקהילה, גם מבחינת    מר תמיר בוקובזה: 
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ואני שואל, מה המשאבים, בעצם, שזה   עוזר מאוד, גם מבחינת מקומות עבודה.  ההתנדבויות, שזה 

ות  ידרוש מהמועצה, בשביל לקיים את המעון הזה? איפה בעצם המועצה לא בכסף, לאו דווקא בעלוי

כספיות, אלא מה המשאבים? סתם כאילו, תחבורה ציבורית עמוסה? אני סתם אומר דברים שוליים, 

  אבל...

 

האוזן,     ניר: את  לסבר  כדי  מעונית,  דיור  במסגרת  לך.  לענות  רוצה  אני 

להבדיל ממסגרות דיור אחרות, הן מסגרות שהן יצור אורגני, שכל השירותים שלו, כל המענים שלו,  

, מה שאומר שרוב שירותי  24/7ג לעצמו. הם לא צריכים שום דבר, יש להם מרפאה שפועלת  הוא דוא

הרפואה שלא דחופה, מקבלים שם מענים. כל נושא ההסעות, הם דואגים לעצמם, יש להם רכבים, 

ציבורית,   תחבורה  בשירותי  משתמש  לא  מעון  משתמשים,  לא  הם  עובדים,  שהם  הסעות  חברות 

 בסדר? 

ש העובדים  אותם גם  מסיע  המפעיל  ציבורית.  בתחבורה  מגיעים  לא  ספציפית,  השלושה  מעון  ל 

 ומשתמש בשירותי ההעסקה.

להיפך, אני חושב שעצם ההעברה למעון, בהיבט הזה, זה דווקא לא רק ייצר מקומות עבודה ישירים  

שהם    כמו שהם יהיו מועסקים על ידי המעון, יש פה מסגרת שתרכוש מזון, תרכוש שירותים נוספים

שירותים של הקהילה, ויש פה אפקט, דווקא של לייצר יותר שירותים ולהעשיר את השירותים פה,  

 מאשר להעמיס עליהם. 

דיור   שנקראות  דיור,  מסגרות  צודק.  אתה  מעונית,  מסגרת  לא  שהיא  דיור  מסגרת  הייתה  זו  אם 

בבוקר, משמונה    8:00אחרי הצהריים עד    16:00-בקהילה, שאדם גר בקהילה, המסגרת מתוקצבת מ

ליותר   שנדרשות  מסגרות  זה  לו,  שמתאים  אחד למה  כל  ספר,  לבית  עבודה,  למקום  הולך  ארבע  עד 

חלק   הוא  כי  דיור בקהילה,  נקרא  זה  זה  בגלל  הרגילה,  החולים  לקופת  בא  הוא  בקהילה.  שירותים 

אבל שירותים,  מקבל  והוא  צוות,  שמה  ושמים  בקהילה,  בית  לו  שוכרים  אנחנו  גר    מהקהילה,  הוא 

 בקהילה.

מעון, הוא יצור אורגני שיכול להיות בכל מקום בארץ, גם אם אני ארצה אותו באמצע המדבר, אני  

לא   נגב  עלה  נגב,  עלה  ערך  ראה  בסדר?  להתקיים,  יכול  והוא  המדבר,  באמצע  מעון  להקים  יכול 

ת חשמל. גם משתמש בשום שירות של אף אחד, יש לו הכול, ברמת הגנראטור אפילו, אם יש הפסקו
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 מהשירותים שלו, הם שלו והם עצמאיים.  99%המעון הזה, כמעט 

 

 ומה זה האחוז האחד הזה?    גב' דנה אדמון: 

 

שירותים,     ניר: זה  אמבולנס.  מחזיק  לא  הוא  אמבולנסים,  חולים,  בית 

 שירותי קצה.  

 

 אוקיי, בסדר גמור.     גב' דנה אדמון: 

 

 ?  יועדמכמה דיירים ל  מר חנניה אווקרט: 

 

 דיירים.   84בסביבות     מירי:

 

 לא שומע.   מר חנניה אווקרט: 

 

 דיירים, זו המכסה היום.  84    ניר:

 

 כמה מבני מגורים מדובר?    מר חנניה אווקרט: 

 

 צריך לחלק את זה לשמונה...     מירי:

 

 כן.     ניר:

 

 כמה חדרי מגורים, מבני מגורים?   מר חנניה אווקרט: 

 

חדר יש עד שני אנשים. עד שני דיירים יכולים להיות בחדר, לא יותר ב    ניר:
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 מזה. 

 

של      מירי: סטנדרט  שהוא  בסטנדרט  המעון,  את  מבנה,  בונים  בעצם  אנחנו 

 משרד הרווחה. יש נהלים מאוד ברורים לאיך צריכה להיראות דירה לאנשים... 

 

גודל של בית מלון הולך להיות  לא, אני רציתי לקבל מושג, איזה סדר    מר חנניה אווקרט: 

 שם. 

 

 לא, המקום קיים, הם לא הולכים לבנות שם איזה משהו אחר.     ניר:

 

 מה קיים? לא יהיו שם מבנים,   מר חנניה אווקרט: 

 

 רבי קומות?     ניר:

 

 לא.     מירי:

 

 קומות נוספות?    מר חנניה אווקרט: 

 

 ות, רגע, לא, לא, מה שהם הולכים לעש   מר גדי ירקוני: 

 

 אז כמה מבנים מדובר?    מר חנניה אווקרט: 

 

 רגע, רגע, רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

 מהמבנים של בית הספר?    מר חנניה אווקרט: 
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ה   מר גדי ירקוני:  את  זה  לעשות,  הולכים  שהם  מה  לך.  אענה  אני  פרחים  רגע, 

 יפה שיש, הקיימים, לסדר אותם למגורים, הם הולכים להשקיע הרבה כסף, כולל א

 

 זה כל המבנים של היסודי?   מר חנניה אווקרט: 

 

 בגדול, כן.    מר דודי אלון:

 

 אשכולות של מבנים?   5-4  מר חנניה אווקרט: 

 

 כן.    מר דודי אלון:

 

 כן, כולל מקלחות, ושירותים וכל מה שצריך.     מר גדי ירקוני: 

 

 התשובה היא כן.     מר דודי אלון:

 

 הם מבני האזור?  84-כמה מתוך ה   גב' מזל ערוסי:

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 הם מבני האזור?  84-כמה מבין ה   גב' מזל ערוסי:

 

 מהמועצה עצמה?     מר דודי אלון:

 

 מהמועצה.    גב' מזל ערוסי:

 

 אני לא יודע, צריך לשאול את מנהלת המחלקה.      ניר:
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 ת ולא הייתה תשובה. שאלנו את זה גם בפעם הקודמ   גב' מזל ערוסי:

 

 היום יש רק אחד, מזל.    מר איתן אהרון: 

 

 שנייה, שנייה.     גב' מזל ערוסי:

 

 כיום יש דיירת אחת,      מירי:

 

 דודי, תן לה את המיקרופון, לא שומעים.   מר תמיר בוקובזה: 

 

אני אשיב על זה דווקא בהרחבה, למרות שהתשובה היא קצרה. כיום     מירי:

אחת שהיא תושבת המועצה. אבל, יש עוד, ואני מאמינה, עוד המון אנשים בעלי מוגבלות  יש דיירת  

במקומות   דיור  דווקא  לאו  יום,  מרכז  של  שירותים  שמקבלים  אחרים,  במעונות  שמפוזרים  שכלית 

 האחרים. 

 

 ? 84-אז זאת השאלה הבאה שלי, מה הצפי לגדילה, מה   גב' מזל ערוסי:

 

גדילה, יש אנשים כיום, שמפוזרים במסגרות רחוקות,  הצפי הוא לא ל    מירי:

ומשתלבים  אשכול,  האזורית  מהמועצה  שיוצאים  יום,  מסגרות  גם  דיור,  מסגרות  דווקא  לאו 

במסגרות יום לאנשים בעלי מוגבלות שכלית, במקומות אחרים. אם זה בנתיבות, ואם זה בשדרות,  

 או כל מיני מקומות אחרים.

ל להם  יאפשר  הזה  הלוך השירות  נסיעה  של  תהליך  לחוות  צריכים  לא  לבית.  קרובים  להיות  היות 

 וחזור בכבישים, כדי לקבל שירותי תעסוקה ופנאי, או שירותי דיור.  

 

האם ההקמה של הפרויקט הזה באזור שלנו, מקנה עדיפות ראשונה   מר חנניה אווקרט: 
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 לתושבי המקום? אוטומאטית כל הזמן? 

 

 כי זה עניין של משרד הרווחה.   ניר ישיב על זה,    מירי:

 

אספקטים.      ניר: בכמה  עדיפות  נותנים  תמיד  אנחנו  לך,  אגיד    –  1אני 

והיא  שלושים  בן  הוא  בבית,  הילד  את  גידלה  הורית  חד  אמא  וחלילה,  חס  שעכשיו  בית  מצוקה, 

 נפטרה, אין איפה לשים אותו. הוא יהיה במצוקה עדיפה, גם אם יש עוד,  

 

 גם אם הוא לא מהאזור.     גב' מזל ערוסי:

 

עוד שיקולים. זה שיקול, למשל, ראשון. האם קיימת עכשיו מצוקה,      ניר:

האמא    –שדורשת עכשיו עכשיו התערבות להוצאה חוץ ביתית, בסדר? וזה קורה לנו, שאומרים לנו  

ר? עדיפות  נפטרה, הוא עכשיו לבד בבית, מה עושים. זה בן אדם שקודם כל אני נותן לו עדיפות, בסד

 היא עדיפות גיאוגרפית. –שנייה 

 

 לא קיבלתי תשובה אבל.    מר חנניה אווקרט: 

 

 לא קיבלת תשובה?      ניר:

 

 לא.   מר חנניה אווקרט: 

 

 אז התשובה היא שזה מורכב.     ניר:

 

ומכניס    מר חנניה אווקרט:  גר בבאר שבע  דייר שהוא  יש מקרה כזה, והאם אתה מוציא 

 ?  את תושב המועצה
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 לא. להוציא, אין דבר כזה הוצאה.     ניר:

 

 אז יש תפוסה מלאה, מה עושים?   מר חנניה אווקרט: 

 

אם      ניר: לגדילה,  הרווחה  למשרד  בקשה  מגיש  המעון  מלאה,  בתפוסה 

אנחנו רואים שיש צורך, בסדר? ושיש מבנים שמאפשרים את זה, אנחנו יכולים לאפשר גדילה. המעון 

הוא התחיל מפחות, וכל פעם אנחנו מגדילים לפי הצרכים שיש בעצם באוכלוסיה  ,  84-לא התחיל מ

 שלנו. 

 

ולפי    מר חנניה אווקרט:  מקום,  יהיה  אם  רק  ברורה,  עדיפות  שאין  היא  התשובה  אז 

 שיקולים שהיו קודם כל הזמן. 

 

מקבלים     ניר: בעצם  אנחנו  מקום,  שכשיש  היא  התשובה  מדויק.  לא  זה 

פני השמה  עדיפות  בוועדת  זה  השני  החלק  מצוקה,  יש  האם  זה  מהשיקולים  חלק  בסדר?  ות, 

גיאוגרפית מבני המשפחה שלהם, מתוך הרצון שיהיה  לא להרחיק אנשים  נוטים  גיאוגרפית. אנחנו 

 שימור של הקשר.  

 

צריכים    מר גדי ירקוני:  היינו  באשכול  אנחנו  דווקא.  הפוכה  דוגמא  לתת  רוצה  אני 

וסד בבאר שבע, באר שבע, הייתי צריך להפעיל לחצים מאוד מאוד כבדים על להכניס, לא משנה, למ

זה  זאת,  לעומת  העיר.  של  מישהו  חשבון  על  או  במקום  לשם,  מישהו  שיכניסו  שיסכים  העיר,  ראש 

אפשר להשיג גם פה, שאם הוא לא יכול להבטיח במאה אחוז, אבל אם וכאשר, גם לא בונים בדיוק  

 יותר, בדרך כלל.   מיטות, אלא הם לוקחים 85

אם יש מקרה מיוחד באשכול, וזה יהיה פה, אני מעריך שראש המועצה, ומי שצריך, יהפוך את משרד 

 בסוף...  הרווחה, על מנת שימצא לו מקום פה אצלנו, ולא ישלחו

 

אם   מר חנניה אווקרט:  כלום,  לו  יעזור  לא  וזה  הרווחה,  משרד  את  להפוך  יכול  הוא 
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 המקום תפוס. 

 

 לא, אבל יש,    י ירקוני: מר גד

 

לתושבי   מר חנניה אווקרט:  סיכוי  איזשהו  לתת  כזה,  דבר  להבטיח  שיכול  היחיד  הדבר 

 פנויים, לטובת תושבי המקום, כשיתעוררו.   10%המקום, זה שיהיו כל הזמן 

 

טוב, אני גם אגיד על זה איזשהו משהו אחד, ואני אתן פה לשני, היא     מר דודי אלון:

   ד משהו. רצתה להגי

 

 רגע, אבל יש עוד משהו שפספסתי,     ניר:

 

אני אתן לכם, אני אתייחס למשהו שגם אני בדקתי מולם. בסופו של    מר דודי אלון:

דבר, עם מה שהם מגיעים היום, מול הפוטנציאל של המטראז' שיש לנו, של הנכסים של מה שבעצם  

ול לצמוח  מקום  עוד  יש  ולהרחיב,  לשפץ  גם  רוצים  בתיאום הם  חושב,  אני  יכולים,  כן  ואנחנו  גדול, 

פנימה לקהילה, עם הרווחה   איזושהי הסתכלות  עם  וכל הזמן  בצורה הדרגתית,  לוודא שזה  איתם, 

שלנו, עם לעשות איזו עבודה פנימית, ולמפות גם את הילדים, או נערים או מבוגרים אצלנו במועצה,  

בשלום,  יעבור  שהכול  ובהנחה  ולמפות,  לראות  שלנו    כדי  ראשוני  מיפוי  איזה  לעשות  יכנסו,  והם 

מיקום.  לוודא  יודעים  אנחנו  ואז  שלהם,  הגדילה  מתוכניות  כחלק  בעצם  שזה  ולראות  במועצה, 

 בבקשה, שני. 

 

 שאלה.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 יש לנו הערות.    מר חנניה אווקרט: 

 

ל : רוויטל דג'אווי בן יעקב עקיצה  זו  הראשון  ושאלה,  עוד    100גדי,  אמירה  זה    100עובדים 
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   רכבים על הכביש לכיוון צוחר. הייתי חייבת.

 

 זו הסעה.     דובר:

 

 אל תהרסו. היה והפרויקט לא מאושר, מה החלופה?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 הם לא פה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אם הם לא פה, איפה הם יהיו?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 איפה שהם היום.     מר גדי ירקוני: 

 

להאמין     :מירי רוצים  חיובית,  בצורה  הדברים  על  מסתכלים  כרגע  אנחנו 

 שהכול יהיה בסדר.  

 

 ובכל זאת?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 ובמידה ולא, אנחנו נבדוק את הדברים ונשקול פנינו לאן.     מירי:

 

הם ימצאו מקום,  תראי, אני אתן לך תשובה, אני כן אתן לך תשובה,      ניר:

בסוף,   בארץ.  מקומות  עוד  יש  שכירות,  בסדר?  שקלים  אלפי  עשרות  משלם  המסגרת  של  המפעיל 

פה   יש  פשוטה,  הכי  מהסיבה  הזה  המקום  בעד  אני  ניטראלי,  כגוף  כמשרד,  לי,  ימצאו.  הם  מקום 

 פוטנציאל לתת את השירות הכי טוב. 

את זה מקומות אחרים. המקום פה הוא כל    גם כמות המטראז' שיש פה היא עצומה, אנחנו לא נמצא

יודעת מה? אני כמפקח על המסגרת, מעדיף שהם יהיו פה ולא בבאר שבע, כי כשהם  כך בטוח, את 

להכיל   שצריך,  כמו  אותו  בנו  שלא  מסכן  ממ"ד  לאיזה  ללכת  צריכים  הם  אזעקות,  ויש  שבע  בבאר 
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אז העדיפות שלי,   אר שבע, בסדר?כמות כזאת של אוכלוסיה, ופה הם יהיו יותר בטוחים מאשר בב

 שהם יהיו פה.

אבל אם הם ימצאו מקום אחר, אז הם ימצאו מקום אחר, או יישארו במקום הקיים, ועדיין השירות  

 הוא בסדר. אבל לעבור אליכם, זה אומר לשפר את השירות, בצורה משמעותית. 

 

 –להם בערך שמונה  שניות, ופה יש    40אתה יודע שבבאר שבע יש להם    מר איתן אהרון: 

 תשע? 

 

 שניות.  15   גב' מזל ערוסי:

 

אבל החבר'ה שלנו לא יכולים לרוץ, אז גם אם תיתן לי עשר דקות, זה    מר איתן אהרון: 

לא יעזור לי. אני צריך לשכן אותם במקום בטוח. ובבית הספר, אני יכול לתת להם לישון, בתקופת 

 .  מלחמה, במרחב מוגן, ולעשות פעילות בתוכו

 

 בית הספר לא מוגן.     גב' נעמי סלע:

 

 יש ממ"דים בכל כיתה.     מר דודי אלון:

 

 המקום עצמו לא ממוגן.      גב' נעמי סלע:

 

 ויש שם מקלט ענק.      ניר:

 

 לכל פרח יש ממ"ד.     מר גדי ירקוני: 

 

 יש שם מקלט ענק מהמם.      ניר:
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 ה אנשים?  איך אתה יכול לאכלס כל כך הרב   גב' נעמי סלע:

 

יכול להכיל שם עשרות      ניר: ענק, שהוא תת קרקעי, שהוא  יש שם מקלט 

 אנשים, ואתה יכול לעשות שם פעילויות, ולאורך זמן משמעותי. אין לי עוד מקום כזה. 

 

אני רוצה, הצטרפתי כאן לעונים, כי אני רוצה לענות לך, על הדברים    גב' שני וולך:

עצ  ששאלת. את  אציג  אני  במשרד  אז  מוגבלויות  במנהל  קהילה  מפקחת  וולך,  שני  לי  קוראים  מי, 

הרווחה, אני עבדתי במחלקה באשכול שמונה שנים, בתור עובדת סוציאלית בתחום המוגבלויות. אני  

תושבת בארי, אני מכירה את המועצה האזורית אשכול, עם כל היתרונות והחסרונות שקיימים כאן,  

 ון שלי.ואני יכולה להגיד לכם את החז

אני מאמינה שבן אדם צריך לגדול, להתחנך ולחיות בקהילה שבה הוא נולד. אני שואפת שכל בן אדם, 

לא משנה אם הוא מקיבוץ בארי, או מהחלוציות, או מגוש צוחר, כולם יקבלו, יזדקנו, במקום שהם 

ם במושב או  נולדו, ליד הקהילה שלהם, ליד ההורים שלהם, ליד המשפחה, ליד שאר בני השבים שלה

 בקיבוץ.

לצערי, אחת המורכבויות הגדולות שלנו, בתחום הרווחה באשכול, ואני אומרת את זה מהניסיון שלי  

כעובדת סוציאלית וכפיקוח, זו סוגיית המרחקים, ההסעות, והמהירות של האנשים. כשאנחנו רוצים  

אנחנו מסתכלים על כסף,   לפתח שירות, תסלחו לי, כי אנחנו מדברים פה על אנשים, אבל אני, בסוף

לא כלכלי למדינת ישראל לפתוח כאן לא מעון יום שיקומי, ולא מרכז יום סיעודי, ולא מפעל מוגן. 

צוחר,   מגוש  מהפיתחה,  אנשים  בחודש,  שקלים  אלפי  בעשרות  מסיעים  אנחנו  היום,  ולמעשה, 

בלים בהם שירות. לאופקים, לבאר שבע, לנתיבות ולשדרות. זה המקומות הכי קרובים שאנשים מק

 לפעמים אנשים נמצאים על הכביש שעתיים, ולפעמים יותר, יום יום, הלוך חזור. 

לא   היא  הזאת  שהנסיעה  קשה,  פיסית  מוגבלות  עם  או  אוטיזם,  עם  או  אנשים  על  מדברים  אנחנו 

בני חצי שנה   על פעוטות קטנים, רכים,  שנה, שנוסעים מרחקים עצומים.   –פשוטה. אנחנו מדברים 

י, אין לי, אני באמת, אני מסתכלת על ליאורה, אין לי צפי למתי אנחנו נוכל לתת מענה לאנשים עם אנ

נכון לעכשיו, אני לא מגיעה לעשרה אנשים, בשביל דבר כזה,  אוטיזם בתפקוד נמוך בתוך הקהילה. 

זה   לאנשים  שלי  והתשובה  שירות.  כאן  לפתוח  יכולה  לא  במשך    –אני  ייסעו  שלכם  שהילדים  או 
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שעתיים ביום הלוך חזור למסגרת, או שתוציאו אותם למסגרת חוץ ביתית, באזור באר שבע, באזור 

 שדרות, באזור רחובות, או ירושלים, או תל אביב, אני לא יודעת. רחוק. 

אנחנו כמשרד הרווחה נותנים לכם לגדל את    –אני לא יכולה להסתכל להורים בעיניים ולהגיד להם  

הוא לא יכול להיות בבית, וגם אם הוא לא יכול להיות עצמאי בקהילה, והוא    הילד שלכם ליד. גם אם 

זה   את  להגיד  אפשרות  לי  אין  אשכול.  קהילת  בתוך  גדל  עדיין  הוא  המעון,  של  התמיכה  את  צריך 

 לאנשים.

שנמצאים  האנשים  על  רק  מתבססים  אנחנו  אם  כי  הזה,  המהלך  על  טרמפ  כאן  תופסת  בעצם  ואני 

מס לנו  אין  של  בבית,  העניין  את  כאן  העליתי  אני  המבוגר.  לגיל  שירותים  לפתח  בשביל  אנשים  פיק 

פעוטות, מעונות יום שיקומיים, אני מקווה שאנחנו נמצא גם לזה פתרון בשנים הקרובות, אבל כאן  

 יש הזדמנות. 

אופקים,   תושבי  הם  אבל  אשכול,  תושבי  כולם  שלא  אנשים,  שמונים  מביאים  שאנחנו  ברגע  בעצם, 

בתוך  תושב לשירותים  שזקוקים  האנשים  כל  את  מאגמים  אנחנו  בעצם  לכאן,  ומגיעים  נתיבות,  י 

הבן שלך לא צריך לנסוע יותר לאשקלון, או לא    –הקהילה, אני יכולה לבוא לאימא מבארי ולהגיד לה 

 את הילד, צריך לנסוע לבאר שבע, או יכול לנסוע למועצה, כמו החלום שלה, שהיא תשלח  

 

 את לא יכולה להגיד לה את זה.   וקרט: מר חנניה או

 

 מה?    גב' שני וולך:

 

 את לא יכולה להגיד לה את זה.   מר חנניה אווקרט: 

 

 למה?    גב' שני וולך:

 

גם למליאה את לא יכולה להגיד את זה. אני אצביע במליאה הזאת,   מר חנניה אווקרט: 

קב הזמן,  כל  מהמקומות,  אחוזים  עשרה  יובטחו  אם  ורק  יכולה  אך  לא  את  אחרת  האזור.  לבני  וע, 

 להבטיח את זה.  
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 אני מדברת,    גב' שני וולך:

 

לרגש    מר חנניה אווקרט:  פונים  ואתם  להתנדבות,  בא  לא  פה  שיושבים  מאלה  אחד  ואף 

 ההתנדבותי שלנו, אף אחד מהאנשים פה, ואלה שיבואו אחרי זה, לא בא בהתנדבות. 

 

 איך קוראים לך?    גב' שני וולך:

 

 אנחנו מתנדבים מספיק.    מר חנניה אווקרט: 

 

 רגע, אני לא מדברת על,     גב' שני וולך:

 

 תן לה רגע לענות לך.     מר גדי ירקוני: 

 

 איך קוראים לך?     גב' שני וולך:

 

 חנניה.   מר חנניה אווקרט: 

 

ניר חנניה, אני לא מדברת על אנשים שיכנסו למעון, כי על זה, כמו ש   גב' שני וולך:

 אמר, אנחנו לעולם לא נוציא בן אדם שנמצא, בשביל לתת עדיפות לתושב אשכול, 

 

 אל תוציאו, תשאירו עשרה אחוזים פנויים.    מר חנניה אווקרט: 

 

 אני מדברת על שירותי יום,    גב' שני וולך:

 

 אני אסביר לך,      ניר:
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 חנניה,    גב' שני וולך:

 

 אין בעיה.     ניר:

 

 תושבי אופקים בלבד יכסו אותנו פעמיים.    ווקרט: מר חנניה א

 

 תקנון עבודה סוציאלית אומר,    גב' שני וולך:

 

 אין לנו פה שום סיכוי.     מר חנניה אווקרט: 

 

 תקנון עבודה סוציאלית אומר,    גב' שני וולך:

 

 ואי אפשר להגיד לתושבים,   מר חנניה אווקרט: 

 

 חנניה, חנניה,     מר גדי ירקוני: 

 

 שיהיה לכם פה מקום שייתן לכם מענה, הוא לא ייתן מענה.   מר חנניה אווקרט: 

 

 תקנון עבודה סוציאלית,     גב' שני וולך:

 

 חנניה, אתה תקבל רשות דיבור, אבל חנניה... תקבל רשות דיבור.     מר גדי ירקוני: 

 

אומרת,   גב' שני וולך: זאת  בקהילה.  השירותים  על  רק  מדברת  אני  אנשים    תקנון, 

וחוזרים לבית הוריהם. זה המצב שאני   16:00שגרים בבית הוריהם, ומגיעים בבוקר לקבל שירות עד  

 מדברת עליו.



 אזורית אשכול מועצה 
 11.10.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 42 
 

 )מדברים ביחד(  

 

רגע, רגע, רגע, חבר'ה, ניתן לשאול אותם כמה שאלות שירצו. אבל יש    מר גדי ירקוני: 

לינו עליו עד עכשיו, מה שהיא אמרה, פה משהו, העלית פה משהו נוסף, שאולי נותן עוד עניין שלא ע

לפחות לי עד עכשיו ברור, אולי גם לא שאלתי את השאלה הנכונה. אני מבין שיש ילדים  שלא היה,  

 מאשכול, שנוסעים היום,  

 

 ילדים ובוגרים.     גב' שני וולך:

 

 ילדים ובוגרים, שנוסעים לקבל טיפולים, חלקם במקומות אחרים.     מר גדי ירקוני: 

 

 מסגרות יום.   כבי שקולניק:  גב'

 

מסגרות יום. את אומרת, רגע חבר'ה, את אומרת, בגלל שזה חשוב פה     מר גדי ירקוני: 

מה חוץ  הזה,  שהמעון  הזה,  המקום  את  הכירו  לא  שהם  המליאה,  לחברי  חושב  אנשים   80-90-אני 

 , 4, 15שחיים בו, אם יש עוד עשרה, 

 

 זה כבר קיים.      מירי:

 

 .40-30-02    דובר:

 

לי,     מר גדי ירקוני:  תנו  לחזור  30רגע,  ולנסוע  יום,  מעון  רק  שצריכים  אשכול  של   ,

 לישון בנירים, יוכלו לקבל את השירות הזה פה.  

 

 קיים כבר שירות כזה. המסגרת שלנו, מעבר לכך שהיא מפעילה,     מירי:
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ם, עד עכשיו, בכל הדיונים רגע, רגע, קחי. לי למשל, אני חייב להגיד לכ   מר גדי ירקוני: 

טובה   תשובה  עוד  לנו  שיש  אומר  וזה  האפשרות,  את  שיש  ידעתי  לא  השלושה,  מעון  על  לי  שהיו 

לקהילה שלנו, חוץ ממה שאם חס וחלילה, לא יודע אם אומרים חס וחלילה, אני אתן לך... אם יהיו  

   .לנו עוד כאלה שצריכים גם את המעון לילה. אבל זה דבר שטוב שאמרת

 

אני תיכף אתן, אני רוצה לענות לחנניה שתקנון העבודה הסוציאלית     גב' שני וולך:

כאן,   כבי  שמבחינת  אומרת,  זאת  הרשות.  בתחומי  שירות  לתת  מחויבת  המקומית  שהרשות  אומר, 

הקרובה   למסגרת  לחתום  מחויבת  היא  לשירותים,  לשלם  כספית  התחייבות  לה  מביאים  כשאנחנו 

 ביותר. 

א  יודעת  על  וכבי  מדברים  אנחנו  כי  לנסיעות.  לאדם,  בשנה,  שקלים  אלפי  עשרות  זה  התעריפים,  ת 

 ... שכידוע הסעות ברכב מעלון,

 

 אני תיכף אתן לך, ליאורה, תגידי כמה הסעות אצלנו, כמה בערך...     מר גדי ירקוני: 

 

   אני לא יודעת להגיד.   ליאורה:

 

 הסעות, זה חינוך מיוחד, מדובר בכמה    מר דודי אלון:

 

אני יודע כמה אנחנו מסיעים. אנחנו מסיעים, אם זה חינוך מיוחד, זה     מר גדי ירקוני: 

25... 

 

 אבל לא בהכרח מה שאנחנו מסיעים היום יגיע ל...     גב' דנה אדמון: 

 

 לא, לא, לא. רק שתדעו, שמדובר פה,    מר גדי ירקוני: 

 

וך מיוחד. זה לא יפתור לך את הבעיה  גדי, אבל לא מדובר פה על חינ   גב' מזל ערוסי:
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 של חינוך מיוחד, כי ילדי החינוך המיוחד לא הולכים ללכת למעון הזה.  

 

 זה עם מוגבלויות, זה כל...   גב' כבי שקולניק: 

 

 אני רוצה להמשיך לנהל את הדיון כמו שצריך. בבקשה, מירי,    מר דודי אלון:

 

כמה סוגים של שירותים. אנחנו לא אני רוצה לציין שאנחנו מקימים      מירי:

... רק למסגרת דיור לאנשים עם מוגבלות שכלית, אלא אנחנו מפעילים גם מסגרת יום. זאת אומרת,  

שאנחנו ניתן שירותים, לא רק לאנשים שצריכים לצאת לדיור חוץ ביתי, אלא גם לאנשים שצריכים  

 לצאת ל... 

 

 ם? כמה אנשים אתם נותנים היו   מר גדי ירקוני: 

 

 , 76-היום אנחנו נותנים גם, ל    מירי:

 

 כאלה?   76-כאלה ו 80יש    מר גדי ירקוני: 

 

לא, עשרה חיצוניים, שמגיעים רק למרכז היום. אבל קיים מרכז יום      מירי:

 טיפולי, שגם הוא יופעל כאן. 

 

 רציתי להוסיף רק...     אליאס:

 

 בבקשה, אליאס.     מר דודי אלון:

 

 בפועל, בעשר השנים האחרונות.   מן:אליאס וייסר
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 לא, אין דבר כזה בלי מיקרופון.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 דודי, תארגן לישיבה הבאה שני מיקרופונים.      מר אמיר פלג:

 

את    אליאס וייסרמן: מציג  אני  אז  עצמי,  את  הצגתי  הקודמת  שבפעם  חשבתי  סליחה, 

ויזם של המסגרת שנקראת מעון השלושה. מה שרציתי   עצמי עוד פעם. אני אליאס וייסרמן, פסיכולוג

תמיד תמיד היו מקומות פנויים. זה לא קרה מקרה שבא ולא היה להגיד, שבעשר השנים האחרונות,  

 מקום פנוי.

עם   אדם  לכל  ישראל,  במדינת  מחייב,  החוק  שני,  ודבר  אצלנו.  פנויים  מקומות  גם  יש  היום  בפועל, 

וק למגורים, לתת לו מענה. זה לא עניין תקציבי, זה לא עניין של...  מוגבלות שכלית התפתחותית, שזק

 זה חייבים על פי חוק. זה לא שעושים איזשהו משהו מיוחד, החוק מחייב את המדינה.

בפועל אנחנו, עשר שנים, תמיד, אף פעם לא היינו בתפוסה מלאה. כי תמיד מרחיבים ומגדילים, תמיד  

 יש מקומות פנויים. זה בפועל. 

 

שיהיו   מר חנניה אווקרט:  זה?  את  מבטיחים  לא  אתם  למה  פנויים,  מקומות  יש  אם  אז 

 מקומות פנויים לתושבי האזור. 

 

 משרד הרווחה לא יכול להבטיח את זה.     מר גדי ירקוני: 

 

תמיד יש מקומות   –הוא אומר שזה יהיה מלא כל הזמן, אתה אומר    מר חנניה אווקרט: 

 פנויים, תחליטו.  

 

 אנחנו כפופים למשרד הרווחה.   וייסרמן: אליאס

 

 אבל הוא אומר שזה תמיד מלא!   מר חנניה אווקרט: 
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 חנניה, גם אם יבטיחו זה לא יקרה אבל, גם אם יבטיחו זה לא יקרה.      דובר:

 

ל   מר דודי אלון: זוכים במכרז, אחת לכמה שנים,  לפי    X-הם  כל הזמן,  אנשים. הם 

 שת, בהתאם לצרכים של ה... מה שאני מבין, יודעים לג 

 

 מה זה מכרז, זו חברת הפעלה? מה זה?   מר חנניה אווקרט: 

 

הדבר    מר דודי אלון: את  פה  מפעילים  שהם  חלק,  שזה  עסקית,  חברה  זו  בסוף  כן, 

 הזה. זה לא מלכ"ר, אוקיי? ויש להם אינטרס כל הזמן שיהיו להם יותר,  

 

 נדבותית, מדברים פה על רוח הת  מר חנניה אווקרט: 

 

פשוט,     מר דודי אלון: מאוד  זה  דרישה,  לו  שיש  פעם  בכל  הרווחה,  משרד  פעם,  עוד 

חברים. משרד הרווחה, בכל פעם שיש לו דרישה, ועולה מהשטח אנשים שצריכים מענה, הוא מחויב 

הוא  הראשונה  בשורה  חדשים.  תקנים  מקיים  ובעצם  לו,  שיש  למפעילים  פונה  הוא  אז  מענה.  לתת 

 עשר שנים,  –לך אומר 

 

 מחויבים למענה, אבל לא מתחייבים למענה פה, לתושבי האזור.   מר חנניה אווקרט: 

 

 די הבנו...     דובר:

 

 חנניה, יש חוק למדינה.      דובר:

 

 כדי לסיים את זה,    אליאס וייסרמן:

 

כאן להמשך    מר דודי אלון: נישאר  תודה למעון השלושה,  נגיד  משפט אחרון, אנחנו 



 אזורית אשכול מועצה 
 11.10.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 47 
 

 יון. ד

 

אני רק אציין שאני עשרים שנה פה, לא קרה מקרה אחד של מועצה    אליאס וייסרמן:

 שנה.   20-אזורית אשכול, שפנה ולא היה מקום ב

 

 זו לא תשובה.   מר חנניה אווקרט: 

 

 חנניה, אני רוצה לתת לך תשובה, חבר'ה,      ניר:

 

   חבר'ה, לא צריך עוד תשובות בנושא הזה.   מר דודי אלון:

 

 לא, לא בנושא הזה.      ניר:

 

 זה בסדר.    מר דודי אלון:

 

 לא קרה מקרה, עד שיקרה מקרה.   מר חנניה אווקרט: 

 

תקשיב, עיריית באר שבע, באר שבע הגדולה, העיר הכי גדולה במחוז      ניר:

לאוטיסטים,  מענה  שנותנת  אלו"ט  של  המסגרת  הוא  האירוסים  כפר  מענים.  לה  אין  בסדר?  דרום, 

בסדר? הם פיסית היו מוגבלים במקום, לא יכולים לתת יותר מענה. יש לך חס וחלילה ילד אוטיסט?  

 חבר'ה, מה אני עושה איתו אחרי הצהריים? בבוקר? אין מענה.  –אתה אומר 

עליי, אני אמצא פתרונות, אני אתן לכם, אני אגדיל, זה    –היחידים שבאו ואמרו לעיריית באר שבע  

והוא  והוא אמר להם     היה אליאס.  אני אתן לכם מענה לאוטיסטים,    -הציל את עיריית באר שבע, 

 ואני אתן לכם מענה לאנשים עם פיגור, שלא היה להם. שנייה, 

 

 שייתן גם לי מענה עכשיו.    מר חנניה אווקרט: 
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 אבל הוא ייתן לך, זה מה שאני אומר לך.      ניר:

 

 מן יש מקום פנוי. לא, שלא יגיד לי כל הז  מר חנניה אווקרט: 

 

 נו, מספיק כבר!     דובר:

 

נותן      ניר: כמדינה  אני  לך,  אומר  אני  כמדינה,  ממני  מבקש  אתה  שנייה, 

 עדיפות, לא לפי מיקום גיאוגרפיה, 

 

תודה רבה. תודה רבה נציגי מעון השלושה, משרד הרווחה, תודה על     מר דודי אלון:

 . ותודה רבה ובהצלחה.  הזמן שלכם. אנחנו נישאר כאן לדיון שלנו

   )מדברים ביחד(

 

   אורי, בכובע של מה אתה מדבר איתנו?   מר דודי אלון:

 

 רוסק מקיבוץ מגן, ואני... שמי אורי    : רוסק אורימר 

 

 דקות. הסתיים. קח ותן לי,   45אני רק אומר, אנחנו תכננו לדיון הזה    מר דודי אלון:

 

 אוקיי.    מר אורי רוסק: 

 

 תודה.    אלון:מר דודי 

 

ילדה,    מר אורי רוסק:  יש  לנו  ענת.  של  וכאבא  שוקי,  של  כבן  מוכר  אני  בסוף  בסדר. 

, אוטיסטית, היא שנים רבות נסעה לבאר שבע ללמוד שם, ואחרי זה עברה לכפר  30שמה רעות, בת  
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היא בת    , היום27האירוסים לתעסוקה, זה הסיפור של התעסוקה, הייתה נוסעת כל יום וחוזרת. בגיל  

, היא גם התחילה לגור שם במסגרת בית לחיים של אלו"ט, מקום נפלא. והיא חוזרת אלינו כל סוף  30

 שבוע ארוך.

בבאר   הזה,  העיר מתייחסת למקום  איך  דבר ראשון,  אוקיי?  רוצה לתאר לכם מה שקורה שם,  אני 

ינתו הוא אומר את  שבע יש את אחד מראשי הערים אחד הטובים בארץ, רוביק דנילוביץ', הוא מבח

 זה, בשבילי כפר האירוסים זה כמו הייטק שאני מביא לבאר שבע.

אנחנו פוגשים אותו בכפר, הוא מגיע לאירועים, הוא מחבק את האוכלוסייה, הוא קשוב להורים, וזה  

משפיע על כל אוכלוסיית באר שבע. יש כל הזמן כניסה ויציאה של מתנדבים שבאים, אני אתן כמה  

הכפר, הקבוצה של רעות יוצאת פעם בשבוע לגרנד קניון, הולכים ברגל,   –ה עושים בכפר  דוגמאות מ

 לקופיקס, לומדים לקנות קפה.

הלכו  אפילו  הם  בזמנו  יוצאים,  הם  בביג.  לבאולינג,  אותם  שלוקחים  מתנדבים  של  קבוצה  יש 

 למשחקים של הפועל באר שבע, כדורסל. 

שהיו לפני הקורונה, חלקן כבר לא קיימות עכשיו, אבל הן    הם יוצאים לחצרים, אני מדבר על פעולות

יוצאת   היא  היום  שם.  עובדת  והייתה  חצרים  של  החי  לפינת  לחצרים,  יוצאת  הייתה  רעות  יחזרו. 

 לקיבוץ כרמים, היא עובדת שמה גם בבית המלון שיש להם. 

ועושים   תשלום  שמקבלים  אנשים  גם  מתנדבים,  רק  ולא  מתנדבים,  מאוד  הרבה  של  יש  חוגים  שם 

 טיפול בחיות, כלבנות טיפולית, מוסיקה, תזכירי לי מה עוד? רשימה שקשה לתאר.

אומרים   לשם  שבאים  המתנדבים  עיר    –עכשיו,  זו  שבע  באר  יותר.  נותן  זה  לנו  אבל  נותנים,  אנחנו 

ו  זאת אוכלוסיה מורכבת. גם האנשים שמגיעים לשם לעבוד, ז   קשה, זו לא מועצה אזורית אשכול, כן

נותן שמה   מהיכולות שלו. יש    200%אוכלוסיה שמייצגת את כל האוכלוסייה בנגב, ובאמת כל אחד 

אגב,   קבוצה,  יש  שבאים,  סטודנטים  שם  יש  אז  משמרות,  של  עבודה  שזו  מכיוון  סטודנטים,  שם 

מהכפר, בתפקוד הגבוה, שהולכת לאוניברסיטה, ועושה שם פעילות שמתאימה לתפקוד הגבוה. אני  

ש רוביק  חושב  של  הגישה  גם  וזו  העיר,  את  אופן  באיזשהו  מרימים  האלה  הדברים  מרים,  זה 

 דנילוביץ'. 

תהיה   בשבילי,  זה,  כי  לא.  נקבל  אנחנו  אשכול,  האזורית  במועצה  שדווקא  לחשוב  רוצה  לא  אני 

 תחושה מאוד גדולה של בושה. באמת. ברמה הזאת. 
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דים, וזה בא לעוד דיון, אני חשבתי שמדינת אני גם חשבתי, כשגדי אמר לי שהיו כל כך הרבה מתנג

עברה משהו   העלייה של ישראל  וכל  על הספקטרום,  כל התוכניות של  עם  בעשר השנים האחרונות, 

שתושבי   מצפה  ואני  דיון,  עוד  פה  שמתקיים  בכלל  מתפלא  קצת  אני  לכן  הזה.  הנושא  של  התודעה 

א נהיה כמו איזו שכונה ברמת השרון, או המועצה יחבקו את האוכלוסייה הזאת, לא יפנו לה עורף, ול

 בסביון, שהאנשים האלה, אנחנו לא רוצים אותם אצלנו.

אני   אז  כזה.  דבר  של  דחייה  בעקבות  למועצה  שייגרם  התדמיתי  הנזק  על  לחשוב  רוצה  לא  גם  אני 

 מצפה, באמת, שתהיה פה הצבעה גורפת לטובת הפתיחה של המוסד הזה. 

 )מחיאות כפיים(  

 

 רק תחזיר לי את המיקרופון.   ון:מר דודי אל

  )דיבורים מחוץ למיקרופון(

 

אני    מר דודי אלון: לך.  תודה  אז  ללב,  נכנסות  מהלב  פשוטות  מילים  רבה,  תודה 

 מבקש מהחברים שבאו, תודה, אנחנו... לא, לא, אתה תישאר, 

 

 אני רוצה לשאול.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 ל.  אני אתן לך לשאו   מר דודי אלון:

 

 עוד לא דיברתי.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 בבקשה, רונית.     מר דודי אלון:

 

 אני רוצה לשאול על המיקומים שנבחנו בתוך המועצה.   גב' רונית בן רומנו: 

 

לפני    מר תמיר בוקובזה:  זה, באותו מתחם, הצבענו  לגבי  כי זה בדיוק  כן,  אז שנייה לפני 
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 לא מפקירים פצועים בשטח" כמה חודשים על אכלוס של עמותת "

 

 זה לא אותו מתחם.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 זה צמוד.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה קרוב, זה לא צמוד.      דובר:

 

 זה האזור של הספרייה,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא צמוד.     דוברת:

 

 זה האזור של הספרייה, אם אני זוכר נכון.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אבל זה לא אותו... זה בית ספר יסודי, וזה...    שקולניק: גב' כבי 

 

 מה שהשאלה אבל?     מר דודי אלון:

 

הזה,    מר תמיר בוקובזה:  באזור  מרכזים  אנחנו  המועצה,  מבחינת  אומר,  אני  לא, 

אוכלוסיות מוחלשות, או חלשות, לא משנה, בריכוז גיאוגרפי מאוד מאוד מצומצם בשטח גיאוגרפי, 

 ל זה את הדעת. מעבר לזה, תמשיך.  וצריך לתת ע

 

פצועים בשטח', שזה     מר דודי אלון: 'לא מפקירים  של  אני חושב שההקצאה  אוקיי. 

כל  של  הצביון  בהכרח  לא  זה  אנשים,  עשרות  על  שם  מדובר  לא  קטן,  מבנה  זה  שונה,  קצת  משהו 

 המתחם. 

חם הזה, אנחנו נפגשים עם  אני יכול להגיד לך שבמסגרת, באמת, החשיבה של מה עושים עם כל המת
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ועולים המון דברים שדווקא קשורים למרחבים ושטחים  ועם כל מיני רעיונות,  כל מיני אדריכלים, 

לעשות לכם ככה גם  אני רוצה    פתוחים, וירוק, ומים, וכל מיני... לגמרי הפוך מכרגע מה שאתה מציג.  

 ברמה האישית, את הדעה שלי 

 

 ענית לי, מצטערת.  רגע, לא  גב' רונית בן רומנו: 

 

 אני אענה לך.     מר דודי אלון:

 

 תודה.   גב' רונית בן רומנו: 

 

לא נבחנו מיקומים אחרי למעון השלושה במועצה, אוקיי? בעצם, זה    מר דודי אלון:

לתקופה   אחורה  מחזיר אותנו  ובעצם  מכל הבחינות,  שלו  ההתאמה  מבחינת  הזה,  מהמקום  התחיל 

עזב,  התיכון  הספר  עד    שבית  אותו,  להחליף  מאוד  קשה  והיה  נטוש,  היה  שהוא  שנים  המון  היו 

 שהתחילו עם המופת וגילדה ועוד דברים אחרים, ולאט לאט הדברים האלה קורים. 

 

יצאנו    גב' דנה אדמון:  זה  ובעקבות  המבנה,  עם  לעשות  מה  חיפשנו  בעצם  אנחנו 

 לאיזשהו חיפוש,  

 

 בעצם עונה על,  בדיוק, נכון. שהוא גם   מר דודי אלון:

 

 לכן לא נבחנו חלופות.     גב' דנה אדמון: 

 

עוד     מר דודי אלון: להגיד  גם  רוצה  אני  חבר'ה,  אבל  מיני...  כל  היו  השנים,  לאורך 

הוא   המועצה,  של  הכספיים  הדו"חות  את  לנו  הציג  החשבון,  רואה  פה  היה  שעבר  בשבוע  משהו, 

. ואמר שאנחנו קצת רחוקים במדד מול מקומות התייחס לשם ליחס על הכנסות עצמיות מרווחים..

 מיליון ₪ בערך פעמים. 2-אחרים, כ
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חברתית   מבחינה  שאמרנו,  מה  כל  אחרי  של    –בסוף,  האלה  הדיירים  של  הפוטנציאל  תעסוקתית, 

 אלף ₪ בשנה, למיליון ₪ בשנה.   500-600המעון, הוא במינימום בין  

 

   אבל זה לא השיקול. : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 שנייה,    מר דודי אלון:

 

 זה לא.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

עם     מר דודי אלון: שלו,  הדעה  עם  אחד  כל  פעם,  עוד  חלק,  שיקול.  גם  זה  בעיניי 

הפרשנות שלו. אני כן חושב שבמסגרת מנועי צמיחה חברתיים, סביבתיים, עסקיים, תעסוקתיים, גם  

ע עונה  שזה  וברגע  משקל,  יש  הכלכלי  חלק לפן  וזה  המאזניים,  על  הכול  את  ושמים  הצרכים  כלל  ל 

 מהשיקולים, חשוב גם את זה להגיד, שגם חברי מליאה היו... 

 

רוצה   גב' רונית בן רומנו:  אני  הולך?  הזה  הכסף  לאן  הולך?  זה  לאן  דודי,  אבל  סליחה, 

 לשמוע עכשיו, לאן זה הולך? 

 

 למועצה, מה זה...    גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, לאן,   ת בן רומנו: גב' רוני

 

 לתקציב המועצה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 לפתח,    מר דודי אלון:

 

 למה לא לפתח את האזור?   גב' רונית בן רומנו: 
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 לא, לא, לא,    מר גדי ירקוני: 

 

 למה לא?   גב' רונית בן רומנו: 

 

 אני אסביר לך.     מר גדי ירקוני: 

 

 קבלת את זה, כי זה כאילו, לא, אני לא מ  גב' רונית בן רומנו: 

 

 לא, אבל אחרי שאני אסביר לך זה יכול להיות לא מקובל עלייך.    מר גדי ירקוני: 

 

 בוודאי, כאילו...    גב' רונית בן רומנו: 

 

 אני אסביר לך.     מר גדי ירקוני: 

 

לא   : רוויטל דג'אווי בן יעקב וייעודי,  למגורים  מוכן  כבר  שהוא  ביכורים  של  המתחם  עם  מה 

 מתאים? 

 

 לא.    מר דודי אלון:

 

 לא, לא מתאים, קטן מדי.    גב' כבי שקולניק: 

 

 למה לא?   גב' רונית בן רומנו: 

 

 כי הם לא רצו לבחון את זה.    גב' דנה אדמון: 
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 כי הם לא רצו אפילו לבדוק את זה. הוא לא נבדק.     גב' מזל ערוסי:

 )מדברים ביחד(  

 

 הו מהמתנגדים יגיד דעה מסודרת למה לא? אולי שמיש  מר ידידיה הוכמן: 

 

 גם זה רעיון.    מר דודי אלון:

 

 או איזה מטרות עולות לו בראש.   מר ידידיה הוכמן: 

 

 רגע, לא שומעים אותו אבל.    מר דודי אלון:

 

 אבל אנחנו בדיון.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 ה לא.  ידידיה ביקש שאם יש, שהמתנגדים יגידו למ   מר גדי ירקוני: 

 

מכל     מר דודי אלון: טוב,  לא  הוא  שהרעיון  שחושב  מי  הצעה.  גם  זו  אמרנו,  כן  למה 

 הסיבות שהיו, שיתכבד להציע ולהגיד, באמת, למה לא. 

 

דודי, אף אחד לא חושב, אף אחד מהאנשים שיושבים כאן, לא חושב     גב' מזל ערוסי:

 נדב. כולנו מתנדבים לא פחות מ... שלא צריך לקבל אותם, ואף אחד לא חושב שלא צריך להת

 

 מאלה שמפעילים אותו.    מר חנניה אווקרט: 

 

התנדבות, בסדר? גם אלה שמדברים   –מאלה שמדברים על התנדבות     גב' מזל ערוסי:

התנדבות, הם עובדים כאן בכסף ומקבלים את משכורתם מהמועצה הזאת. אז לדבר    –על התנדבות  

ה לא, זה לא השולחן המתאים, כי כולנו כאן מתנדבים, וכל אחד, חוץ  התנדבויות, ז  –על התנדבויות  
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 מהמליאה, בעוד עשרה דברים אחרים, אוקיי?  

זה  הראשון,  הדבר  דברים.  מספר  יש  אבל  נגד.  להיות  שלנו  בערכים  לא  ובוודאי  נגד,  לא  אחד  ואף 

תי אם אני טועה.  שסגרתם מכרז, לפני שהבאתם את זה לדיון. ויש לכם איזושהי מחויבות, תקן או

 וכבר יש כאן נוהל לא תקין, אז זה א'. 

שנה, זה פשוט עידן שחלקנו כבר לא יהיה פה, בטוח. וצריך   25-להשכיר את המקום ל  –הדבר השני  

 שנה, מה יקרה אם זה לא ילך. מה יקרה אם זה לא זה? אוקיי? 25-לבדוק, באמת, האומנם ב

גם במידת מה, עם כל התשובות שקיבלנו, לא קיבלנו שום  אחר כך, זה שאין עדיפות לתושבי האזור,  

 תשובה מניחה את הדעת. 

הזמן    –הדבר השלישי   כל  ואנחנו מוסיפים  אזור מוחלש,  יודעים שהוא  הוא מקום שאנחנו  המקום 

 עוד נדבך על גבי נדבך, להחליש את האזור הזה.  

י חושבת שזאת אחת הנקודות  אגב, למה לא נבדק הנושא של ביכורים במגן? למה לא נבדק שם? אנ

 החלשות ביותר, למה לא נבדק מקום אלטרנטיבי אחר? 

 

 קילומטר, זה לא עומד בסטנדרט.   7-כי ביכורים זה פחות מ   מר דני ברזילי: 

 

אין     גב' מזל ערוסי: בטיחות,  מבחינת  הבאה.  הנקודה  זו  הבשור,  יובלי  גם  סליחה! 

ליובלי הבשור. מי כמוני יודע כמה זה לא נכון הנושא    שום הצדקה לנושא של בטיחות, להביא אותם 

 15של ביטחון, ומה גם, שגם הממ"דים שבנויים שם, מאוד מאוד מיושנים. אנחנו יכולים לדבר על  

 שנה לפחות. 

 

 לא לא לא לא לא.     מר גדי ירקוני: 

 

 חלקם.    גב' מזל ערוסי:

 

 לא, סליחה.    מר גדי ירקוני: 
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 אלה הממ"דים הצמודים לפרחים.    גב' מזל ערוסי:

 

 לא, לא רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

 שאני אביא לך את הקבלן שעשה? שבנה אותם?     גב' מזל ערוסי:

 

 רגע, מזל,    מר גדי ירקוני: 

 

 בתוך הפרחים עצמם?     גב' מזל ערוסי:

 

 .  2016-רגע, רק עובד, הממ"מים שבנו, גמרו לבנות ב   מר גדי ירקוני: 

 

 .  2006-? גדי, הממ"דים בתוך הכיתות נבנו ב2016   זל ערוסי:גב' מ

 

 חבר'ה, אני ראיתי שבנו אותם.    מר גדי ירקוני: 

 

אתה    גב' מזל ערוסי: או  המקום  את  ניהלתי  אני  זה...  באמת,  אבל  סליחה.  זה?  מה 

לא נותן מענה, ניהלת? אני הייתי שם באזור הבניה, או אתה היית? אז אני הייתי. מבחינת ביטחון זה  

את  קצת  שירים  אחר,  משהו  לשם  להביא  לתת,  הזה,  האזור  על  לחשוב  צריך  שהיה  חושבת  ואני 

 האזור. אבל זה לא כי אנחנו לא רוצים אותם.  

 

 וזה עניין של פרספקטיבה, מה מרים ומה לא מרים.     מר דודי אלון:

 

 נו באמת.  דודי, זה ירים את האזור? זה ירים את האזור?  מר איתן אהרון: 

 

 זה בסך הכול מקום לא נכון.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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 תמצא לזה מקום בפיתחה, בוא נראה, יאללה.     גב' מזל ערוסי:

 

 מה זה קשור?    מר דודי אלון:

 

 זה לא ירים את האזור.    מר איתן אהרון: 

 

נב   גב' מזל ערוסי: לא  למה  הפיתחה,  באזור  יש  מרחב  כמה  יודעים  דקו שנינו 

 אפשרויות אחרות? למה? באמת למה. 

 

שאלה     מר דודי אלון: לא  האחרונה,  רציניות.  היו  סליחה,  שלך,  השאלות  עכשיו  עד 

 רצינית, כי אין נכסים פנויים באזור הפיתחה. זה האזורים היחידים הפנויים.  

 

 אולי כדאי להתחיל לבנות נכסים במקום אחר.     גב' דנה אדמון: 

 

נעזור     גב' מזל ערוסי: וכולנו  בשמחה,  פה  יתקבלו  הם  יתקבלו,  הם  אם  הכול,  ובסך 

 וניתן, באמת שכם לסייע ולעזור ולהביא את האנשים האלה. רק תבדקו את כל האפשרויות, זהו.  

 

 אני רוצה להגיד משפט אחד.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 אוקיי, בבקשה.     מר דודי אלון:

 

אני אומרת... קודם כל, אני באמת חושבת שזה פרויקט  משפט אחד    גב' רונית בן רומנו: 

ליבכם   תשומת  את  מסבה  רק  אני  אותם.  להביא  בעד  כן  דווקא  ואני  חשוב,  והוא  מבורך  שהוא 

בלי   הזה,  באזור  זה  את  לשים  ודווקא  מוזנח,  מוחלש,  סופר  סופר  גוש  הוא  הזה  שהגוש  לעובדה, 

לי   ולהגיד  הכול  –לעשות  אז  המועצה,  לכל  הוא  אבל    הכסף  המועצה,  לכל  הוא  שהכסף  ויפה  טוב 
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 האזור הזה, שנים אחורה מכל המועצה. תחזירו ליישובים באזור הזה. או שאל תשימו את זה שם.  

 

 אי אפשר, זה לא...     גב' דנה אדמון: 

 

 מה זה לא? מה זה לא?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 זה לא עובד ככה, רונית.     גב' דנה אדמון: 

 

 למה זה לא הדיון? זה כן הדיון.   רומנו:  גב' רונית בן

 

 זה לא עובד ככה.     גב' דנה אדמון: 

 

 זאת הזדמנות למנף ולתת גם באזור הזה.    גב' רונית בן רומנו: 

 

המליאה.     גב' דנה אדמון:  של  החלטה  להיות  צריכה  זו  האזור,  את  למנף  בעיה,  אין 

   אבל אי אפשר לעשות דבר כזה, אתה לא יכול...

 

 ... יכול להיות על זה דיון, מה הקשר?   כבי שקולניק:  גב'

 

 זה קשור מאוד.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 קשור, הכול לגיטימי.    מר חנניה אווקרט: 

 

 סופר קשור!   גב' רונית בן רומנו: 

 

 חבר'ה, כל האמירות לגיטימיות.    מר דודי אלון:
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  לא אמרתי לא לגיטימי, חלילה.  גב' כבי שקולניק: 

 

 מיכל רוצה להגיד משהו.     מר דודי אלון:

 

 לפחות נחזיר לאותו המקום, לא עושים עם זה שוב דבר.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 מה הקשר?   גב' כבי שקולניק: 

 

 הכול דוחים ודוחים ודוחים, וכלום לא נותנים.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 אוי, באמת.   גב' כבי שקולניק: 

 

 עובדה, השטח לא...    מנו: גב' רונית בן רו

 

אני רק רוצה להתייחס, לא לעניין התקציב, כי אני חושבת שזה באמת   גב' מיכל עוזיהו פלג: 

אלא   לעכשיו,  הקריטי  הדיון  לא  שזה  חושבת  אני  אבל  זה,  על  לדון  שכדאי  חושבת  אני  אחר.  לדיון 

 מוחלש, בסדר? סוגיות אחרות שהעליתם. אני רק רוצה להתייחס לתחושה שלכם שזה אזור

ציין את התוכנית, אני חושבת שפרויקטים   גם  במתחם שם, שדווקא   שנעשו בשנים האחרונותדודי 

פרויקטים   חברתי.  אקטיביזם  על  היה  מופת    –הדגש  באמת  שהוא  מופת  מועדון  גם  הגילדה,  גם 

הנוער, מרכז  גם  שם,  שנפתח  הדנדש  גם  לאחרונה,  ישיבה  לנו  הייתה  בדיוק  מופת,  גם    למועדוני 

ההשקעה בפאם טרק, והסקייט פארק שאתם אישרתם, כל התפיסה שם של המתחם הזה, היא לא 

תפיסה דווקא של פרויקטים רגישים חברתית, של החוליות החלשות, אלא דווקא המקום של להגיד  

אומרים    – שם  המתחם  על  ששומעים  אחרים  מתנסים  ספר    –מנהלי  בית  לנו  והיה  הלוואי  וואלה, 

 נטוש.

שזה פצע מדמם לכולנו, ולא היינו רוצים שזה בכלל יהיה מקום נטוש, אבל הפוטנציאל שיש   כמובן
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של   מקומות  אלא  האלה,  למקומות  לא  ממש  הם  לוקחים,  שאנחנו  והמקומות  הזה,  במקום 

 אקטיביזם, של הכוח, של החוזק, של היוזמה שצומחת מתוך התושבים. 

פגשתי כשאני  האישית,  שברמה  להגיד  חייבת  כמה   ואני  בקרב  שהיה,  מקדים  בדיון  ראשונה,  פעם 

לחוזק.  לאקטיביזם,  מהאפשרות  התלהבתי  מאוד  דווקא  אני  השלושה,  מעון  את  אגפים  מנהלי 

   היכולת לתת לאחר, ולא רק לעשות לביתי, ואני...

 

 אבל...    גב' נעמי סלע:

 

אומר  גב' מיכל עוזיהו פלג:  רק  אני  ותתייחסו.  נעמי,  אסיים  פה  אני  חושבת  לא,  שאני  ת 

שפרויקט כזה הוא דווקא, אני לא מסתכלת עליו כבעלת תפקיד, וגם כתושבת, כמקום שמחליש. אלא 

 להיפך, מקום שמחזק ונותן לי את הזכות לעשות ממקום של כוח. 

 

 מיכל, זה לא...    גב' נעמי סלע:

 

עוד נקודה    אני אתן לך את זכות הדיבור, חנניה. אני רוצה רגע לחדד   מר דודי אלון:

 שהעלו פה מקודם. 

הם אמרו ככה, על הדרך, את הסיפור של הגברת הנחמדה מעין הבשור, סיוון שפר, אז קצת נחדד את 

הנקודה. בעלי נגב, יש את אחד המרכזים של טיפול עם בעלי חיים, מהמשובחים שיש, כנראה, בארץ. 

חמדה סיון, מעין הבשור. והיא גם  ומי שבאמת הקימה וניהלה אותו לאורך השנים, היא אותה גברת נ

בחוסן, הנה מרב הגיעה אליי לפני מספר חודשים, עם הרעיון לעשות מרכז מאוד רציני, שאני יודע ש

לטפל   שנוכל  חיים,  בעלי  עם  רציני,  מרכז  שיהיה  חוסן,  מרכז  כל  של  חלומו  מאחורה,  יושבת  פה 

 בילדים שלנו דרך הדבר הזה.

והחיבור הזה של גוף כלכלי, מצד אחד, שהוא גם מעון מוסדר, שיקים מתחם כזה, שתהיה לו כניסה 

מהצד השני, לצורך העניין, למתחם, לתושבים שלנו, לקבל שם חוגים, ופעילות וחיזוק, זה גם מה הם  

ותי, של נותנים לנו, ולא רק מה אנחנו נותנים להם. וברור שלהחזיק מרכז טיפולי כזה רציני, משמע

חיות, בלי איזשהו עוגן כלכלי, ולאפשר אותו אחר כך לילדים שלנו במחירים, או בסבסוד, או בכלל  
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 באיזשהו שירות שנמצא, זו הזדמנות אדירה. וכן, צריך להסתכל על זה מכל הכיוונים.

מחשבה,   המון  עושים  אנחנו  באמת  במתחם,  להשקיע  של  העניין  לגבי  לרונית,  להגיד  יכול  אני 

לא  ומת ולכן  ראשוני,  בתהליך  רק  פשוט  אנחנו  סקיצות.  כבר  ומקבלים  מקצוע,  אנשי  עם  ייעצים 

משתפים עדיין שום דבר. אבל כדי באמת להפוך את המקום הזה, להשתמש במילה אחת, בלי יותר  

 מדי להיכנס, אחד מהאדריכלים קרא לזה סנטרל פארק אשכול.

דבר  המון  המון  עוד  שמה  להכניס  כן  אומרת,  יהיה  זאת  גם  אפשר  אחר,  או  כזה  בחזון  ובסוף,  ים, 

 לנסוע עם אופניים מתלמי אליהו, לישע ודרך אותו מתחם.

אז כן, יש שם כפר מסודר שהם יעשו, ומצד שני יש את כל הצד השני של מתחם הבשור, בסוף כספים  

י זה חלק  יושקעו שם והרבה בשנים הקרובות. אז זה לא עניין של לצבוע את זה כרגע אחד לאחד, כ

  מהמטרות של המועצה. בבקשה, אלי.

 

גרים    מר אלי שמעיה:  אנחנו  גם,  שהם  דברים  יש  הכבוד,  כל  עם  להגיד,  רוצה  אני 

ויש לנו מועצה, לא בין העשירות שבכל הדברים,  באזור, שמבחינה כלכלית, לא הכי חזקים בעולם, 

אפשר, האם  היא  השאלה  ולעשות.  מקום  לפתח  הזדמנות  פה  לנו  אני    ויש  הזאת,  מהארנונה  חוץ 

של מדינה, של לא יודע מה. אבל זה גוף פרטי אתם  הבנתי, חשבתי קודם, זה מקום באמת ממשלתי  

 לא יודע מה,  שקוראים לו קיבוץ, הקיבוצים, אואומרים, שזה כמו פתחו את ה... 

 

 הקיבוצון.     דובר:

 

קום שלושים ילד, סגרנו  פעם, במזה עסק פרטי לכל דבר, הוא מכניס    מר אלי שמעיה: 

? אז לא משנה, אבל נשאר אותו הדבר,  30-35פעוטונים בגלל כסף, במקום עשרים ילד, אז הוא מכניס  

ילד בפעוטון היום. וזו בכייה    40יש לנו    20אבל הכסף אותו כסף, אבל הילדים סובלים יותר, במקום  

 לדורות. ואנחנו חיים עם זה, אין מה לעשות. 

שנה, נהיה, לא נהיה, לא יודע מה   25-שנה, שמי יודע מה יהיה ב  25-ים דבר כזה, ולהיום אנחנו מקימ

שנה בלא תמורה? אני    25-יהיה, מקום כזה שאזור שצריך, מהיום למחר יש שינויים, למה להתחייב ל

 כסף.  Xאדוני, אתה רוצה את המקום? אין בעיה, יש כמו תשכיר בית, תשלם  –רוצה דבר אחד פשוט 
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 הוא ישלם.    די אלון:מר דו

 

 כמה הוא ישלם?    מר אלי שמעיה: 

 

 חוץ מארנונה, הם משלמים,   גב' כבי שקולניק: 

 

 ארנונה זה לא מספיק.    מר אלי שמעיה: 

 

 הם משלמים שכירות.     מר דודי אלון:

 

 אני לא יודע, אני לא קיבלתי,   מר אלי שמעיה: 

 

 אלף ₪ לחודש.  45מום הם משלמים שכירות של מיני   מר דודי אלון:

 

אלף ₪, בגדול כשאתה זורק, זה טוב אם אתה נותן לי אותם לכיס    45  מר אלי שמעיה: 

שלי. מבחינת דבר כזה להשכיר, אם זה כלכלי, לא כלכלי, צריך לחשוב, לראות. אם יש תחלופה לדבר 

שבא אליך... אני    הזה, של משהו שיכול להכניס יותר, לעשות יותר. זה לא אומר, זה לא אומר. כמו

 כסף רגע, אולי ההוא נותן לי יותר, מישהו בדק את זה? Xאתן לך 

 

 כן, בדקו.    גב' דנה אדמון: 

 

 אני לא יודע.   מר אלי שמעיה: 

 

 שנה בסרט הזה.  15חבר'ה, מי נותן יותר? אנחנו כבר   גב' כבי שקולניק: 
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 לא יודע.   מר אלי שמעיה: 

 

להגיד לאנשים, שעשר שנים בית ספר הבשור עמד ריק, כי   אני רוצה  גב' כבי שקולניק: 

אנחנו כל הזמן חיפשנו ממי נקבל יותר, וממי יהיו לנו הכנסות. בסופו של דבר, היום יש בו פעילות,  

לא בגלל שקיבלנו כסף ממישהו, אלא בגלל ששמנו שם המון כסף. המועצה שמה שם במהלך השנים  

 האלה המון כסף. 

פה   לנו  שיש  לא  מכל זה  חוץ  הכלכלית,  מהבחינה  גם  מתוכם,  לבחור  צריכים  ואנחנו  אנשים  עשרה 

ואם  ומאוד משתלם,  רווחי  הוא מאוד  הזה  עליהן, העסק  לחזור  רוצה  לא  הבחינות האחרות, שאני 

מיליון   6או    5שנה? כי הם משקיעים שם    25-אנחנו מחפשים עוגן, זה העוגן. עכשיו, למה להתחייב ל

 .₪ 

 

 , אבל לא חשוב. 25, לא 20זה    מר דודי אלון:

 

מיליון ₪   6או    5והם משקיעים את הכסף. אתה היית היום משקיע    גב' כבי שקולניק: 

 בלי שמובטח לך עתיד?  

 

 שנה? לא יישאר לך כלום.  25מה יישאר לך מההשקעה אחרי   מר אלי שמעיה: 

 

 ישאר לי? מה זאת אומרת לא יישאר לי? מה אני צריכה שי  גב' כבי שקולניק: 

 

 הדיון מיצה את עצמו.     מר דודי אלון:

 

 אני מסכים איתך.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני שמחה.   גב' כבי שקולניק: 
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הדוברים    מר ניר ים: עוד  מי  נראה  בואו  להתכנס.  ננסה  בואו  בואו.  חברים, 

לי ת יש רק  ניתן הזדמנות לכולם. רק אולי  חושה שאנחנו  שרוצים להגיד את מה שיש להם, בסדר? 

לשכנע אחד את השני, כל אחד יכול    100%-קצת חוזרים על הדברים, ולא בהכרח אנחנו גם צריכים ב

ונשתדל   לדבר,  רוצה  עוד  מישהו  אם  אראה  אני  ותיכף  ברוויטל,  נתחיל  בואו  אז  דעתו.  את  להחזיק 

 להגיע לסיכום.  

 

מעצם : רוויטל דג'אווי בן יעקב קשה  הוא  שהדיון  מזה  אתחיל  שמבקש    אני  בעצם,  המוסד, 

להיפתח. כלומר, כבר יש פה פריטה על נימים רגשיים מאוד חזקים אצל כולנו. הסיפורים האישיים 

אני   מזדהים,  כולם  אמפטיה,  מעוררת  מאוד  ללב,  נוגעת  מאוד  המקום  של  המהות  מרגשים,  מאוד 

 מאמינה, עם הצורך בקיום של מקום כזה.

מגדירה לה, בעצם מה היא  ה צריכה להיות מה המועצה  אבל אני חושבת שנקודת המוצא המקדימ

רוצה להביא למועצה. איזה סוג, או איזה כיוון של התפתחות היא בוחרת מבחינת מוסדות, מבחינת  

 יוזמות חדשות. פה צריכה להיות ההגדרה. 

  אם אנחנו מתחילים שלא יודעת, אנחנו תומכים בפנימיות מצוינות, תומכים בכל מיני פרויקטים של

צמיחה, של מעורבות חברתית, זה צריך להיות מוגדר. אם מחליטים שזה באמת מעונות לאוכלוסיות  

להיות   צריך  מוכות,  לנשים  מעונות  זה  אם  בסיכון,  נוער  זה  אם  שכלית,  מוגבלות  זו  אם  בסיכון, 

 בהגדרה מה הכיוון שאליו מכוונים, ולפי זה לזמן בעצם את המכרזים בהתאם. 

לי לדעת מה יגיע, ופשוט לקבל, כי זאת ההכנסה הכספית היחידה. צריכה להיות  לא להוציא מכרז, ב

את   לעשות  מאוד  יקל  בעצם  וזה  עצמה,  את  מכוונת  המועצה  לאן  של  מוסדרת,  מדיניות  איזושהי 

 השיקולים ואת הבחירות יותר אובייקטיביות ופחות רגשיות. 

 

ענת, רגע, יש מישהו שרוצה  לי יש ברשימה את דני, יש לי ברשימה את     מר ניר ים:

 להצטרף? 

 

 כן, אני גם רוצה לדבר.    מר חנניה אווקרט: 
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 חנניה. עוד מישהו, בבקשה?    מר ניר ים:

 

 אני לסיכום.    מר גדי ירקוני: 

 

  גדי יסכם, ואנחנו ניגש להצבעה.   מר ניר ים:

 

נגד, אז אנשים מתחילי  –א'     מר דני ברזילי:  אני בעד    –ם  אני שמח לשמוע שבמקום 

אבל, כשברור מה המשמעות של האבל, אבל לפחות הטון קצת השתנה, ואני מעודד מזה. כי אני בעד 

 בלי אבל, זה ברור. 

לא צובעים תקציבים, זה נכנס, המועצה,    –קודם כל, לגבי צביעת תקציבים, א'     -אני רוצה להגיד לך  

אבל בהכנסות לא צובעים. חוץ מזה,    המליאה, המועצה מחליטה אחר כך על מה להוציא את הכסף,

יש לנו החלטה, אם אתם זוכרים יפה, ביוזמת אבא של איתן, הנה שדרגתי אותו, שמיליון ₪ בתקציב  

 ב', יוצא לטובת היישובים האלה בדיוק. כלומר, יש לנו כבר התחייבות שאנחנו, 

 

 איפה התקציב ב'?      דובר:

 

 ומר,  רגע, עזוב, אני רק א   מר דני ברזילי: 

 

 איפה התקציב הזה?   גב' רונית בן רומנו: 

 

 חכו ותחכו ותחכו, והוא לא יגיע.   גב' כבי שקולניק: 

 

 למה הוא לא יגיע?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 כי אין.   גב' כבי שקולניק: 
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וכן     מר דני ברזילי:  נתנו את הדעת,  די חבר'ה, אנחנו  לנו,  יש  לנו,  אני רק אומר שיש 

או לא, זה כבר שאלה... אבל לפחות אנחנו הבענו את הנכונות   יוון. עכשיו, אם יהיה כסףעשו מהלך בכ

 וראינו את הצורך. 

התפיסה שלי, לאזור מוחלש, הדרך הכי טובה לחזק אותו, זה לתת אתגרים, לא לשפוך כסף דווקא.  

נותן מטרה, אתגרים וכו' לאנשים, זה מחזק יותר מאשר כסף, וזה בדיוק   כסף עוזר, אבל אם אתה 

 מה שהולכים פה לעשות.  

 

 יש לי הרבה מה להגיד לך על זה.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 אוקיי.    מר דני ברזילי: 

 

 לא, לא, אבל אל תגידי, כי כבר ישיבה...      דובר:

 

 ...רוצים תקציב ב', הוא אף פעם לא יהיה? אז זה לא עוזר לאף אחד.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 רונית,    :מר ניר ים

 

 זה לא עוזר לאף אחד.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 ...  רונית,   מר ניר ים:

 

 הבן שלי גר אצלך הרי.     מר דני ברזילי: 

 

 זה לא קשור אבל.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 חשוב לי גם.    מר דני ברזילי: 
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 זה לא קשור.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 ב עוד מחכים לנו. הדיונים על התקצי   מר ניר ים:

 

 יפה, ופעם הבאה בתקציב א'...   גב' רונית בן רומנו: 

 

 נדבר עליהם.    מר ניר ים:

 

 לפנות אשפה. נו די, אני לא יכולה לשמוע את זה.  כן, ממש, מפסיקים   גב' כבי שקולניק: 

 

 אני רוצה רגע להחזיר את השיח לא רק להסתכל על...     ענת:

 

 כבי, תירגעי.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 לא יכולה להירגע.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אז אל תשבי פה. באמת, אז אל תשבי פה.    גב' רונית בן רומנו: 

 

על הפן של האינטרסים, אלא כן להסתכל שוב על הפן הערכי ומה זה      ענת:

רגע   יחשוב  רגע,  לשולחן  שמסביב  פה  אחד  שכל  חושבת  אני  אשכול.  אזורית  במועצה  בתוך  לחיות 

 עצמו, מה היה קורה אם זה היה קורה לו עצמו. 

לאף אחד מאיתנו אין חברת ביטוח, אני לא חשבתי שתהיה לי ילדה אוטיסטית, חשבתי שהחיים שלי  

יודע אם יקרה לו משהו, או יקרה ליקרים  יפים, גדי לא ידע שהוא יפצע, אף אחד מאיתנו לא  יהיו 

הייתי רוצה להיות במצב שהשכנים, השכונה בבאר שבע, לא    שלו, או לבן שלו, או לנכד שלו. ואני לא

 רוצה שהבת של הכפר שלי יהיה בתוך השכונה.  
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להגיד    יכלו  שהשכנים  הזה,  במקום  נמצאת  בדיוק  אני  לכו    -אז  אחר,  למקום  לכו  אצלנו,  לא  לא. 

אותנו, זה הדבר שמעצים אותנו, שמחזק    –הקהילה אמרה    למועצה אזורית אשכול. אבל לא. להיפך,

שלי,   ומהחברים  שלי,  ומהשכנים  חיה,  אני  שבו  מהמקום  מצפה  ואני  תבואו.  לנו,  יקרים  אתם 

ומהאנשים שאני מכירה אותם פה, אני מצפה לנהוג בדיוק באותה הדרך. אף אחד לא יכול לדעת מה  

 ילד יום. ואני חושבת שזה הקו שצריך להנחות.  

 

 בואו... תודה ענת. הלאה. חנניה, ו    מר דודי אלון:

 

תושבי    מר חנניה אווקרט:  את  מבטיחים  אם  ורק  אך  הזה,  לנושא  ערך  שיש  חושב  אני 

שאני   משהו,  יקרה  שלי אם  לנכדים  או  שלי,  שלשכנים  כן  גם  רוצה  אני  אמרה,  שהיא  כמו  המקום. 

בכסף  מסחר  הכול  כלום.  עשינו  לא  זה,  את  עושים  לא  ואם  הזה.  באזור  מקום  להם  להבטיח  אוכל 

ילים! חבל על הסיפור. אני מציע לאף אחד לא להצביע, אם אין הבטחה לתושבי האזור של  ועטוף במ

 עדיפות. באחוז מסוים, במקומות מסוימים.  

 

 במרכז יום אמרו שאפשר.     מר דודי אלון:

 

 שנייה. דבר שני,    מר חנניה אווקרט: 

 

 מרכז יום אין בעיה.     מר דודי אלון:

 

 שנה, מובטח מראש,  25ר על אותה הערה שמכרז לתת אני חוז  מר חנניה אווקרט: 

 

 . 20   מר דודי אלון:

 

אמיר   מר חנניה אווקרט:  של  עסק  הקימו  הבשור  בעין  בעולם.  קיים  שלא  דבר  זה 

יותר גדול    10מיליון ₪ לפני חמש שנים, והוציאו אותם בגלל שמישהו נתן מחיר פי    3.5בהשקעה של  
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כרז קודם ייתן את אותו שירות כמו שצריך,  הבטחה שמי שזכה במ  לפני שנה. זה הכול. אז אין שום

 או כמו שנותן בקיבוצון שהשכיר. 

 

הולכים     מר דודי אלון: והם  עסקי,  גוף  גם  הם  בסוף,  שגם  מכיוון  שני,  מצד  אבל 

להשקיע חמישה מיליון ₪ בהשבחת הנכסים, ולהתאים אותם לכפר, ולהחזיק אותו מוחזק, יפה, עם  

ולית, ועם כל מרכז היום וכל הפסיליטיס מסביב, גם אתה רוצה שיהיה לו ווין ווין, לתת  החווה הטיפ

לו אופק כלכלי. בן אדם רוצה ודאות. הוא עושה השקעה של חמישה מיליון ₪, הוא רוצה לדעת שיש 

 לו עכשיו...

שום אין  וגם  החלטה,  פה  לקבל  אפשר  אחרת.  הצעה  לתת  יכול  אני  שנייה,  פה,  יש  אגב,  בעיה    דרך 

שאומרת   איתם,  בהסכם  זה  את  של    –לעשות  שיפוי  איזשהו  ויש  מסוים,  זמן  לפני  יצאו  הם  אם 

 אוקיי, אם אחרי עשר שנים, שנייה גדי,   –השקעה, אתה יכול לקחת על עצמך כמליאה ולהגיד  

 

 בואו לא... חבר'ה, בואו נרד מה...    מר ניר ים:

 

 יאללה, הצבעה, הצבעה.      דובר:

 ביחד(  )מדברים 

 

 סגן ראש המועצה מדבר, לא לקטוע אותו באמצע.      דוברת:

 

 לא קטעתי.    מר ניר ים:

 

 אתה כן קטעת.      דוברת:

 

 אתן שומרות עליו.     מר ניר ים:

 

אם     דוברת: עליך,  גם  ספציפי,  באופן  עליו  לא  הנימוסים,  על  שומרות  אנחנו 
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 מישהו היה נכנס לדבריך, הייתי מגנה עליך.  

 

ולייצר     מר דודי אלון: אותם,  לעגן  גם  אפשר  שקשורים,  מסחריים  עניינים  בסוף 

חוזית,   מבחינה  שלנו.  במרחב  שלהם  בקיום  בכלל  העקרוני  הדיון  הרי  הוא  פה,  הזה  הדיון  אותם... 

משפטית, יש מספיק דברים אחר כך שצריך עוד אולי לדון בהם, ואפשר לייצר אלטרנטיבות גם למשך  

 מיני סייגים.  זמן ארוך וכל

 שנה, הוא בכלל על עצם ההסכמה כן או לא.  20-אבל קודם כל, הדיון פה הוא לא רק על ה

 

 למה? ההסכם יבוא לאישור מליאה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 טוב, חברים, אנחנו...     מר ניר ים:

 

 לא יבוא. דודי, זה לא בסדר מה שעשית?   מר תמיר בוקובזה: 

 

לא ניתנה הזדמנות שנייה לקבל הצעות נוספות מגופים אחרים? למה    מר איתן אהרון: 

 למה? במכרז...  

 

 זה סגור כבר, מה אתה לא...    גב' נעמי סלע:

 

 החוזה לא סגור, זה לא נכון להגיד את זה, החוזה ממש לא סגור.    מר דודי אלון:

 

 הנושא מוכר, הנושא ידוע,     מר ניר ים:

 

 וחלופה אחת.  20/25שנה, וחלופה אחת.  25-כזה ל לסגור מקום  מר איתן אהרון: 

 

נותן לגדי לסכם את העניינים שלו,    מר ניר ים: נותן, ברשותכם, אני  חברים, אני 
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 אולי ידידיה האחרון שיצליח להשתחל לרשימה.  

 

ש...    מר ידידיה הוכמן:  לפני  עוד  מליאה,  ברמת  חושב  גם  אני  לנו  שמתנגד,  למי  גם 

שאת לפני  איך כמליאה,  על  כמליאה,  שלנו  הדיון  את  יש  מוסרי,  כהיבט  הזה  הדיון  את  מביאים  ם 

שהמכרז הזה הגיע אלינו, או הגיע לעצמו. זה שיש רק חלופה אחת, זה דבר שהוא תקלה, צריך ללמוד  

 ממנו להמשך. בסוף יש פה יזמות גם.

של יזמות אחת והיא  אחרי שהדבר הזה הלך הצידה, כי אין דרך אחרת לסדר אותו, וכאן עומד היבט  

אבל   ברכה.  רק  לזה,  להתנגד  סיבה  רואה  לא  שלי  בזווית  רואה,  לא  אני  מאוד,  וערכית  מוסרית 

גם החלטה של כסף   זו  ערכית, למה שאנחנו מחליטים.  חוץ מאחריות  זווית  עוד  יש  לכם,  כמליאה, 

זה דבר שצריכים    שיכנס פה למועצה, ובזה, יכול להיות שזו תקלה שאין בה חזור, יכול להיות, אבל

היבט   זה  ערכי, חלק מהמליאה  לא  או  ערכי  יהיה  ישר  אי אפשר שהדיון  אותו.  ולשמוע  אותו  לקבל 

 כלכלי. 

 

כל     מר ניר ים: תראו,  קטנה.  אחת  מילה  לדחוף  רק  לעצמי  מרשה  אני  בסדר. 

רז, המהלך מול המליאה, התחיל בנייר עמדה, אוקיי? למה אנחנו הולכים לצאת מבחינת אופי המכ

גבית  רוח  קיבל  המליאה,  אישור  את  קיבל  וזה  הזה,  בקטע  להתפתח  רוצים  אנחנו  כיוונים  לאיזה 

 יצא מה שיצא במכרז, זהו. אני באמת...  מאוד חזקה. לאור זה יצא מכרז, 

 

 אנחנו ביקשנו נוכחות של שני נציגי מליאה וכך היה.     גב' דנה אדמון: 

 

או     מר ניר ים: יותר,  איש  אז  הצדק, בסדר,  מן  פה  שיש  להיות  יכול  פחות,  איש 

זה   הזה,  לנושא  שעניינית,  בטוח  לא  טוב,  יותר  נכון,  יותר  זה  את  לעשות  היה  שאפשר  להיות  יכול 

 הדבר המהותי, איך בדיוק הייתה הפרוצדורה.  

עם  לעשות  רוצים  אנחנו  מה  שאומר  העמדה  בנייר  תמכה  המליאה  הכול,  ולפני  דבר,  של  בסופו 

למה אנחנו רוצים לייעד אותו. ולכן, כיוון שהפתיחה הייתה נכונה, לפחות מתאימה המתחם הזה, ו

 לסיום, אז אני חושב שזה נכון. גדי ינסה לסכם את הדברים מהכיוון שלו, ואנחנו ניגש להצבעה. 
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יש שלוש נקודות שאני רוצה לגעת בהן, שבכולן יש קשר, אבל כל אחת    מר גדי ירקוני: 

 אחת מהשנייה. מעלות 1000-שונה ב

זה הנושא, איך אני רואה אותו כמוסרי, ולא חושב שיש לי מוסר יותר מאף אחד פה במליאה.   –א'  

לגיטימי  וזה  אחר,  הקצת  בכיוון  עובד  הוא  אחד  לכל  מוסר.  יש  פה,  מאיתנו  אחד  שלכל  חושב  אני 

וסר בכלל, ולא לא אומר שאם מישהו חושב שלא צריכים את המעון הזה פה, אז אין לו מלגמרי. זה  

 זה מה שאני מתכוון להגיד. וגם הפוך. 

אבל אני רוצה להגיד שכשאני בודק את האם לקבל את מעון השלושה או לא, וגם לא סתם ביקשתי  

גם   אותו,  עובר  פעמים  שלוש  שאני  לטיעון  פעם  עוד  הקשבתי  הקשבתי,  שבאמת  בגלל  בסוף,  לדבר 

הנתונים הנכונים, ולראות אם אני טועה מוסרית, במליאה, גם בהנהלה, ומקשיב ומנסה להבין את  

אז אני חושב שאת המוסר שלי, ואני לא חושב שיש לי פה, כמו שאמרתי, כל אחד יבדוק את עצמו,  

 וזה בסדר, לגיטימי. 

אני חושב שהמוסר שלי אומר לי שאני חייב לקבל אותם. אני חייב לקבל אותם פה, במקום שמתאים,  

מתאים,   שהוא  חושב  עוד  שאני  שיש  להיות  גם    3-4ויכול  אבל  חושב,  לא  אני  שמתאימים,  מקומות 

תיאורטית יכול להיות, מצאתי מקום מתאים שגם הם רוצים, גם הוא בהחלט עם ספייס מצוין. אני  

אבל נכון,  יכול להגיד לכם, אובייקטיבית, הרבה יותר טוב, לא איך שהם עכשיו, מפני שאני לא יודע,  

ותם, אבל הרבה יותר טוב ממה שהיה להם לפני עשר שנים, מתי הם היו בעין אני לא יצאתי לבקר א

 השלושה, אני לא זוכר.  

 

 עד צוק איתן.     מר דודי אלון:

 

עד צוק איתן, נכון. אחרי זה אני אפילו טיפלתי כשהם יצאו אחרי צוק     מר גדי ירקוני: 

חושב שבמקום הזה מתחברים כמה    איתן, נכון. אני חושב שיש לנו מקום ממש ראוי לתת להם, אני 

א'   ביחד,  אצלי  שאנחנו   –דברים  כזה  מקום  יהיה  אשכול,  האזורית  שבמועצה  לי  שחשוב  נושא  זה 

טובים   מאוד  מאוד  תנאים  שם  נותנים  אנחנו  שני,  מצד  אחד.  מצד  לקבל,  וגם  לתת  גם  לומדים 

, ומדי  24/7יכים להיות שם  לאנשים, גם אם יהיה מעון יום, שלא ידעתי עד היום שיש, וגם לאלה שצר 
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 פעם רק לצאת הביתה. 

לא תחשוב כמוני, ולא  אני חושב שהנטייה הזאת, אני אישית מאוד מאוד אהיה עצוב, אם המליאה  

תאשר את הסוגיה הזאת, זה מבחינת המוסריות, ואני ממש מבקש מהאנשים, לפחות בקשתי, לאשר  

 את הדבר הזה. 

כול או לא יכול לדאוג לבני ביתי, שזה החשוב ביותר. אני חושב, עלתה פה סוגיה שאם אני י –דבר שני 

חנניה, אני מבין מה שאתה אומר, אני חושב שיש דברים שאי אפשר לקבל בפלומבה, אבל אני חושב 

משהו   לקרות  צריך  שיהיה  חושב  אני  הדברים,  את  מכיר  שאני  וכמו  החיים,  את  מכיר  שאני  שכמו 

 צריך מישהו מאשכול להתקבל, ולא יקבלו אותו.  מאוד מאוד קיצוני, על מנת שיהיה

מצד שני, אני מבין, לא מבין, מבין, לא מקבל את משרד הרווחה, אבל אי אפשר להתווכח עם הסוגיה  

מישהו   צריכים  יהיו  אם  וחלילה,  חס  ריקה,  מיטה  שלהשאיר  להבטיח  מוכנים  לא  שהם  הזאת, 

חושב שאפשר להילחם על זה ולהשיג את זה,   מאשכול להיות שם. הייתי הרבה יותר שקט, אם הייתי

זו   נוכל לעמוד בזה.  אבל אני אומר עוד פעם, אני חושב שבמבחן התוצאה, אם נהיה צריכים, אנחנו 

 ההנחה שלי. 

 

 אנחנו דוחים למליאה הבאה.   10-7אני מבינה שסעיפים    גב' דנה אדמון: 

 

  רגע, הוא לא סיים, עוד לא הצביעו.  גב' כבי שקולניק: 

 

 סליחה, חשבתי שסיימת. ואמרתי, שאני חושבת...     גב' דנה אדמון: 

 

 לקחתי אוויר.     מר גדי ירקוני: 

 

השעה     גב' דנה אדמון:  כי  הבאים,  הסעיפים  את  לדחות  נצטרך  שאנחנו  סליחה. 

 שמונה. 

 

חושב    מר גדי ירקוני:  אני  הכספי.  הנושא  באמת  שהוא  נושא  זה  הבא,  הנושא 
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לא בודק כל דבר בנושא כספי, אבל הנושא הכספי מחזק אותך. ופה, בהחלט, הנושא שלפעמים, אתה  

 הכספי מחזק אותנו בקבלת ההחלטה.

גם בצד הכלכלי, יש לנו עסקה    –מצד אחד, אנחנו עושים מעשה מאוד ראוי, כמו שאמרתי, מצד שני  

לא, או  יחידה  בקשה  שזו  לנושא  ידידיה,  של  עכשיו  ולהערה  טובה.  מאוד  להסביר    מאוד  רוצה  אני 

 משהו. 

יש לפעמים אירועים, שאתה שומע שמישהו בא אליך עם איזה רעיון, שהוא רוצה משהו, ואחרי זה 

אתה מתחיל לבדוק אם הוא טוב לך, ואחרי זה אתה עושה מכרז לנושא. לא תפור אליו, אלא מכרז  

 גדול. 

שרק זה  את  עשינו  לא  הכרנו,  כבר  זה  שלפני  ברור  היה  פה  כמו   חבר'ה,  זה  את  עשינו  יכולים.  הם 

פתרון,   הבשור  ספר  לבית  מחפשים  שאנחנו  שנים  עשר  שאחרי  חשבתי  לא  אבל  ואחרי  11בחוק.   .

שנתיים שאנחנו מחפשים ליובלי פתרון, יקפצו לי עשרות הצעות. מפני שאם היה קורה ככה, אז היה 

היה לנו רעיון מה לעשות שם.  לנו בטח, אחרי שלוש שנים ממלאים, וביום שיובלי היו יוצאים, כבר  

בנושא   בינגו  איזה  יש  פה,  גם  השלושה.  מעון  כמו  כזה,  במקרה  להצליח  כלל,  בדרך  קשה,  מאוד 

 למועצה, בגלל זה אני חושב שאנחנו צריכים לקבל את זה.

אני, לסיכום, חושב שכשאני אסתכל על התהליך, אסתכל מה האלטרנטיבות, אסתכל מה זה ייתן לנו, 

 אומר כן.   –בר אחד, לטווח הרחוק רגע, עוד ד

שנה? חבר'ה, היום כל הדברים שלוקחים התחייבויות, הם לטווחים האלה. אף    20שנה או    25למה  

כבר   הם  האלה,  לנערים  או  האלה,  שלילדים  בשביל  השקעה,  חייבים  השקעה,  פה  יעשה  לא  אחד 

שאנחנו רוצים, חייבים להשקיע  , הם כבר לא ילדים, יהיו תנאים כמו  30-40אנשים מבוגרים, הם בני  

 מיליון ₪, מה שהם אמרו. הם משקיעים.  5

מ לפחות  פה,  להשקיע  יבוא  לא  אחד  עכשיו    20-אף  אחד  כל  תחשבו  עכשיו,  שנה.  עשרים  גם  שנה, 

 בעולמו הקטן,  

 

 מה זה חמישה מיליון ₪? מחיר של משק בעין הבשור.   מר חנניה אווקרט: 

 

אני     מר גדי ירקוני:  ורוצים עכשיו,  בודקים  היום  שאנחנו  פרויקט  שכל  לכם,  אומר 
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ל קרוב  בו,  שישקיעו  זה  בחשבון.    20-אחרי  לקחת  צריכים  אנחנו  הזה  הדבר  ואת  שנים.  יותר  או 

לא. אם   להם  להגיד  צריכים לחפש סיבות  לא  לא,  רוצים את העסקה, אם  כשבאים הם, אם אנחנו 

נו רוצים, צריך לתת להם ביטחון בתקופת הזמן. אנחנו לא רוצים, אז בואו נמצא סיבה. אבל אם אנח

 ולדבר האחרון אחרון אחרון, 

 

 גם אנחנו רוצים ביטחון.    מר חנניה אווקרט: 

 

 נכון, אמרתי.     מר גדי ירקוני: 

 

 להצביע וזהו.   גב' כבי שקולניק: 

 

  כמו שאמרתי, אני חושב שזה יהיה נכון, נושא ראוי, אני מאוד אשמח   מר גדי ירקוני: 

 שזה יהיה באשכול, ואני מבקש מהמליאה להמליץ על אישור. 

 

חבל שלא הבאתם לדיון גם מישהו מעין השלושה שהיה קשור איתם,    מר איתן אהרון: 

 שהיה מספר. לא היה.  

 

שמענו אותם, אנחנו למעשה נכנסים להצבעה, ברשותכם. מי שיצביע     מר ניר ים:

 בעד, כמובן נגד, נמנעים.  

 

 דבר אחד, שיהיה ברור, שנושא החוזה, שאלו על ההסכם.    וני: מר גדי ירק

 

 זה לא קשור לעניין.     מר ניר ים:

 

 לא, תדעו שהוא לא סגור.     מר גדי ירקוני: 
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 מה?   מר חנניה אווקרט: 

 

מה     מר גדי ירקוני:  דודי  דיון.  עוד  פה  שביקשו  ברגע  ההסכם,  נושא  כל  את  עצרנו 

 ת שלא סגורות איתם, עצרנו את הדיון,  שאמר, הוא צודק. יש סוגיו

 

 מה לא סגרו איתם?     גב' נעמי סלע:

 

 לא משנה, זה לא משנה כרגע.    גב' דנה אדמון: 

 

 המליאה,    מר ניר ים:

 

 מה שאישרה, צריך להיות סגור .    מר גדי ירקוני: 

 

 אבל אתם לא מביאים את החוזה לאישור מליאה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא .    ירקוני: מר גדי 

 

העסקה     מר דודי אלון: בכלל  תיאורטית  זה  משפטית,  מסחרית,  בסוף  ליפול  יכולה 

 לא קשור למליאה. אוקיי? גם זה יכול לקרות.  

 

 אין שום בעיה.     גב' דנה אדמון: 

 

 יאללה, מצביעים וזהו.    גב' כבי שקולניק: 

 

מינ   מר ניר ים: בכל  או  החוזה,  בפרטי  דנה  לא  של  המליאה  אחרים...  היבטים  י 

בינוי, ביטוח, הטסה, כספים. המליאה אומרת את דעתה, האם מעון השלושה הוא וולקאם למועצה 
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 אזורית אשכול, או שמעון השלושה נדחה על הסף. וכל אחד מסיבותיו. אז אני מבקשה להצביע.  

 

 סגור.   סליחה רגע, אתה לא יכול להביא כרגע להצבעה דבר שהוא לא  מר איתן אהרון: 

 

 אז אני מציג לא נכון? חברים, בסדר, תקשיבו, לא,     מר ניר ים:

 

 אתה מביא להצבעה, דבר שהוא לא סגור.    מר אלי שמעיה: 

 

 שום דבר,    מר ניר ים:

 

 אני רוצה להצביע בעד, ויש לי כמה דברים שאני רוצה שיתקנו אותם.    מר אלי שמעיה: 

 

ה, אלי, כנראה שזה לא יקרה במליאה הזאת. אז כנראה שזה לא יקר   מר ניר ים:

ולמעון   אשכול,  האזורית  למועצה  ודאות  תהיה  שלא  עד  יסגרו  לא  יסגרו,  שלא  דברים  גם  יש  אגב, 

 השלושה, לאן הולכים. זאת אומרת, אם הולכים לזה ש... 

 

 אני בעד, אבל יש...    מר אלי שמעיה: 

 

כמ   מר ניר ים: הדברים,  שנייה.  אלי  שנייה,  גדי, אלי  שאמר  כמו  דודי,  שאמר  ו 

חלק מהדברים, המינוריים, עוד לא סגורים. נכון, הם יסגרו אחרי שיהיה ברור. זאת אומרת, אף אחד  

נדחים   או  רצויים  שהם  יודעים  שהם  לפני  השלושה,  מעון  לא  גם  הכול,  את  עכשיו  ויסגור  ישב  לא 

 ה.  ממועצה אזורית אשכול. בכל מקרה, אני בבקשה רוצה לגשת להצבע

 

 יש צדדים מעורבים, מינהל חינוך, זה לא רק המועצה.    מר דודי אלון:

 

גבוה שנוכל לספור     מר ניר ים: אני מבקש ממי שמצביע שיצביע  גורמים.  עוד  יש 
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 יפה. מי בעד שמעון השלושה יכנסו למועצה האזורית אשכול? 

 

 ור. אם אתה מוסיף סייג לנושא של טיפול בתושבי האז  מר אלי שמעיה: 

 

נמנע?    15   מר ניר ים: נגד? אף אחד. מי  ואפס    15.  6בעד. מי  נמנעים,  בעד, שישה 

 מתנגדים. תודה. 

 

 התקשרות עם מעון השלושההנמנע( לאשר את  6בעד,  15: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 

שמתנגד    גב' רונית בן רומנו:  בחדר  מישהו  פה  שיש  חושבת  לא  שאנחנו,  גדי,  שתדע,  רק 

 ההיפך. זה דברים שיש לנו את הזכות להגיד אותם.  לפרויקט,

 

 לא, אבל היה פה...     גב' דנה אדמון: 

 

 טוב, חברים.     מר ניר ים:

 

 אני אגיד משהו בוטה.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא, לא, לא, די, נגמר. חבר'ה, נגמר.     דובר:

 

 זה חשוב.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אל תאכזבי אותנו, זה צריך להיות בוטה.  אבל    מר ניר ים:

 

פה   : רוויטל דג'אווי בן יעקב יש  אבל  רגשית,  מניפולציה  חלילה  לא  פה,  היה  באמת  קצת  כי 

האם   גדולה,  יותר  הכנסה  עם  אחרת,  הצעה  והייתה  במקביל,  הצעות  כמה  פה  היו  אם  רגשי.  קושי 
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 עדיין המוסריות והערכיות הייתה לוקחת?  

 

 ה טובה. שאל   מר ניר ים:

 

 או שכן, או שלא.   מר אריק דניאל: 

 

 את לא תאמיני לאף תשובה שתהיה עכשיו.     מר גדי ירקוני: 

 

 חברים אני רוצה,     מר ניר ים:

 

החווה    מר דודי אלון: כמו  מוסף  ערך  היה  והאם  נותן,  היה  זה  משרות  כמה  תלוי 

  הטיפולית...

 )מדברים ביחד( 

 

 קפה. ניתן לאפשר לאמיר להציג...  כל השאר על כוס   מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  

 

על     מר ניר ים: לנו  פורט  באמת  הנושא  ההתרגשות.  את  באמת,  מבינים,  אנחנו 

 הרגשות.

 

 דו"ח ועדת איכות הסביבה

 

לאיכות     מר ניר ים: הוועדה  של  הדו"ח  את  לנו  להציג  מוכן  אתה  האם  אמיר, 

 הסביבה?

 

, ניר, דודי, שנתנו לי להציג את הוועדה בצורה נרחבת.  תודה רבה לגבי    מר אמיר פלג:
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זה   מה  על  נדבר  לזה,  שנגיע  לפני  אבל  סטטוטורית,  ועדה  היא  בעצם  הסביבה,  לאיכות  הוועדה  אז 

קיימות. קיימות זו הבנת התלות ההדדית שבין איכות סביבה, המצב החברתי וגורמים כלכליים. זאת 

החקלאיים, כל הנושא של הפרויקטים שגדי יוזם עכשיו,   אומרת, כל הנושא של החקלאות והעסקים

קיימות, שבעצם  הוא קשור למושג הזה של  לאופן שבו המועצה שלנו מתפתחת,  הנושא שקשור  כל 

כבוד  את  במרכז  שמציבה  ואופטימית,  דמוקרטית  עולם  השקפת  זו  לקיימות,  האו"ם  של  ההגדרה 

וחירותו, מתוך הבנה שכולנו חלק ממארג החיי ם, שמזין ומקיים את כל היצורים שעל כדור  האדם 

 הארץ.

פוגע ביכולת של הדורות הבאים לספק את צרכיהם. זאת אומרת,   כלומר, פיתוח בר קיימא, שאינו 

להם. משאירים  אנחנו  ומה  הבאים  הדורות  על  הרבה,  על  קדימה,  תמיד  היא  זה   ההסתכלות  מה 

 הוועדה לאיכות הסביבה? ועדת חובה, 

 

 שנה.   25משאירים להם   רט: מר חנניה אווק

 

את      מר אמיר פלג: להתוות  הם  הוועדה,  של  התפקידים  הרשויות,  בכל  חובה  ועדת 

 המדיניות בנושא איכות הסביבה, 

 

 זה אנחנו אשמים.     גב' מזל ערוסי:

 

 הלו, הלו, מה הולך פה?      דובר:

 

ן וליזום פעילות, זה להתוות את המדיניות בנושא איכות סביבה, לתכנ    מר אמיר פלג:

 על פי החוק, ולהבטחת פיתוח בר קיימא, כמו שאמרנו, ושימוש מושכל במשאבי המועצה.

ומבקר.   בודק  מנחה,  גוף  אנחנו  הוועדה?  של  שלה,  ההגדרה  מה  המועצה?  של  הסמכויות  בעצם  מה 

לה היום,  לסדר  דברים  להביא  אומרת,  זאת  הנחיות,  לייצר  גם  אמור  הזה  הגוף  אומרת,  ביא  זאת 

 דברים להנהגת המועצה ולמליאה.

פה   שכתוב  כמו  מבקר.  גוף  וגם  מהלכים,  בודק  עשייה,  בודק  חוזים,  שבודק  בודק,  גוף  להיות    –גם 
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פיקוח  הסביבה,  ואיכות  קיימות  לתחום  הנוגעים  רשותיים  פרויקטים  של  תכנון  בשלבי  מעורבות 

 ר הזה, על עבודת האגף.ובחינה על עבודת המועצה ועבודה מול קבלנים, כמובן גם בהקש

העניין הסביבתי, זה מאוד חשוב להבין. מועצה שיש בה איכות סביבה גבוהה יותר ורמת חיים גבוהה  

יותר, זה מוביל למצב חברתי טוב יותר, זה מוביל לכלכלה טובה יותר, ובסופו של דבר, זה יוצר גם  

ם חדשים להגיע הנה. זאת אומרת, שביעות רצון גבוהה יותר אצל התושבים, וגם את הרצון של תושבי

 יש פה המון חשיבות לכל הנושאים האלה. 

פעמים בשנה. אנחנו, בדרך כלל, מאז שאנחנו    4מה בעצם הוועדה עושה? לפי החוק, הוועדה מתכנסת  

ישיבות כל שנה. השנה כבר קיימנו ארבע ישיבות,    6-7קיימים, כבר קרוב לשלוש שנים, יש ממוצע של  

 שך,  ועוד שתיים בהמ

 

 דודי,    גב' דנה אדמון: 

 

כמו      מר אמיר פלג: והפגישות,  הישיבות  את  לנו  יש  בנוסף,  מפריעים.  אתם  סליחה, 

אגף   עם  שוטפות  פגישות  המון  המון  אותם,  אציג  אני  רגע  שעוד  הוועדה  חברי  להעיד  שיכולים 

פ של  נושא  סביב  קבלנים,  עבודת  של  נושא  סביב  החינוך,  נושא  סביב  לפסולת  אסטרטגיה,  תרונות 

 חקלאית, אנחנו מאוד מאוד מעורבים.

ציבור שהם   נציגי  ציבור.  נציגי  וחברים  פה חברים מהמליאה,  לנו  יש  הוועדה,  זה חברי  בוועדה?  מי 

מאוד מאוד פעילים בוועדה, מארק מאורים, עדי ועמי אוליאל משדה ניצן ואת אלה מניר יצחק. אז  

מליאה   מחברי  מורכבת  בעצם  היא  המשרד הוועדה  ונציגי  האגף  מנהלת  ומכמובן  ציבור,  ונציגי 

 לאיכות הסביבה. 

אז מה בעצם אנחנו עושים? עבודה שוטפת מול האגף ומחזיק תיק איכות הסביבה. העלאת נושאים 

מעקב   במועצה,  הסביבה  איכות  בתחום  טווח  וארוכות  קצרות  תוכניות  כתיבת  קידום  היום,  לסדר 

אני אציין בהקשר הזה, בעצם הוועדה שלנו מצאה את עצמה,    –  וקבלת דו"חות מצב חודשיים מהאגף

ואני אומר את זה לצערי, במובנים רבים גם עוסקת ב... אני לא אגיד ניהול שוטף, אבל באמת בפיקוח  

 שוטף על האגף. 

בשלוש   נכנסה  והוועדה  הכיוון,  את  שנותן  מי  ואין  מכוונת,  יד  אין  רבים  שבדברים  תחושה  הייתה 
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האחרונ יעדים,  השנים  לדרוש  התחילה  עבודה,  תוכניות  לדרוש  התחילה  ובעצם  האלה,  לנעליים  ות 

חודשיים מהאגף, על מנת להבין מה קורה מול ה...    –התחילה לדרוש לקבל דו"חות חודשיים, או דו  

 סליחה מזל, שאלות?  

 

 לא, שאלתי אותו, פשוט... אחר כך אני אעלה את זה.     גב' מזל ערוסי:

 

לנו טיפה קושי      מר אמיר פלג: ואני חושב שבסופו של דבר, למרות שגם היה  אוקיי. 

את   השנים,  במהלך  הבינה  היא  גם  מובנים,  בהרבה  אבל  הכול,  על  הסכמנו  תמיד  ולא  בשמת,  עם 

 התועלת שבזה.

את  טיפה  הורידה  האלה,  בעניינים  מעורב  מאוד  שהוא  כסגן,  דודי  של  הכניסה  שדווקא  חושב  אני 

עדה, אבל אני כן חושב שמה שעכשיו דקלה מקדמת עם תוכניות העבודה, ויש את  כתפי הווהעומס מ

של   והמטרות  היעדים  על  המועצה  הנהגת  של  יותר  הדוק  פיקוח  חשוב  שמאוד  חושב  אני  המנכ"ל, 

 האגף.

זה קידום הפתרון לפסולת חקלאית ונגזרותיה. בעצם, במועצה    –דברים נוספים שמאוד עסקנו בהם  

אשכול,   ויהיה האזורית  יוסדר,  באשכול  החקלאית  הפסולת  מצב  אם  חקלאות.   = הסביבה  איכות 

מהבעיות הסביבתיות, אם לא יותר, יפתרו. יפתרו השריפות, יפתרו השלכות   90%-טוב, אני חושב ש

 וקבורות הפסולת, תיפתר בעיית הזבובים הנוראית, ואני חושב שזה מאוד חשוב. הפסולת

חבר לזה. זאת אומרת, אני חושב שהראייה בסוף, דנו בזה המון  מת  –קידום הקמת מחלקת חקלאות  

בוועדה, שצריך לייצר אגף חקלאות ואיכות סביבה, כי יש סימביוזה כל כך חזקה בין שני התחומים  

האלה, שבסופו של דבר, במועצה כמו אשכול, צריך אגף אחד שמרכז את שני התחומים. זו הראייה  

 שלנו קדימה.

בתי באשכול, ועידוד שיתופי פעולה עם גורמים רב רשותיים, כמו אשכול רשויות  ביסוס החינוך הסבי

פינוי אשפה, פסולת   וטרינריה,  נגב מערבי, בוועדה שמנו לב שדברים, חלק מהדברים, רוב הדברים, 

ביתית שנכנסו תחת האשכול, המכפיל כוח הזה שיפר מאוד גם את השירותים, ורואים את זה לאורך  

 זמן.

טיפונת לפירוט, עוד פעם, אני אנסה להיות מהיר, כי כבר כל הלו"ז פה נדחה. אחד הדברים   אני אכנס
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דברים.   מכמה  נובעת  הזאת  והשריפה  החקלאית,  הפסולת  שריפת  זו  שלנו,  במועצה  ביותר  הקשים 

היא נובעת מזה שחקלאים רבים מוצאים שאין פתרון, ומייצרים שריפה. זה נובע מאכיפה דלה. זה  

 שהמדינה הזניחה את זה שנים רבות.  נובע מזה

בכל   האלה  השריפות  את  להפסיק  ברורה  דרישה  המועצה  הנהגת  מול  הצבנו  כוועדה,  אנחנו,  אבל 

מאוד,   קשות  מחלות  מייצרות  הנתונים,  כל  פי  על  האלה,  השריפות  זה?  את  אומר  אני  ולמה  מחיר. 

בילים למחלות ריאה כרוניות. בעיקר אצל ילדים וזקנים. מדברים על מחלות סרטן, וחלקיקים שמו

זה חלקיקים, זה שריפות שכוללות ניילון, זה שריפות שכוללות חומרי הדברה, זה שריפות שכוללות  

ויותר חזקה מצד    –את כל החומרים הקשים ביותר   צינורות. ופה באה לאורך השנים, דרישה יותר 

 הוועדה, ואני חושב שפה אחד, לעשות הכול כדי שלא יהיו שריפות.

ולערום את הדברים,   –למה הכוונה?   לנסות  להבין שעדיף  צריכים  גם אם החקלאים במצוקה, הם 

כמובן עדיף בצורה מסודרת ומופרדת, אבל לא להעלות אותם באש. לעצור את זה. ולכן הצענו לראש 

המועצה, לאחרונה, להוציא צווים מנהליים על ערימות פסולת מעורבת מאוד מאוד קשות וחמורות, 

 ערבבות פסולת פלסטיק, חומרי הדברה וגזם. שמ

פעלנו רבות מול האגף להגברת הפיקוח, בעקבות פעולת הוועדה נוסף עוד פקח וחצי בעצם, ועכשיו יש  

 עוד שלושה פקחים בדרישה מלאה. זו הדרישה של הוועדה, שלשמחתנו התקבלה. 

ניות הטיפול בפסולת החקלאית,  אנחנו מעורבים, יחד עם סגן ראש המועצה, במתן גיבוי ודחיפה לתוכ

 וכו'.

שאני   הסיבה  מצחיק,  זה  אותי,  שואלים  אתם  אם  הזה,  שהנושא  להגיד  חייב  אני  הזבובים,  נושא 

במליאה, ואולי גדי היה אוכל את הלב הזה, הוא היה יכול לטפל בזבובים קודם ולא הייתי פה, זה 

מד בפתח של הבית שלי, והכלבה שלי,  בעצם הזבובים. כי אני זוכר את עצמי, אזרח חסר אונים, עו

 שהיא בוקסרית לבנה, הייתה שחורה מזבובים. 

מה עושים? והיא   –והתקשרתי למנהלת האגף ואמרתי לה, הייתי אז, לפני ארבע שנים, היא אמרה לי  

אני אהיה    –יש לך אולי פתרון? והייתי כל כך עצבני, שכעבור שנה רצתי למליאה ואמרתי    –אמרה לי  

 איכות סביבה, ולפחות אנסה לתת איזשהו פתרון.בוועדת 

על זה תוכנית שנתית   ישיבה. אנחנו מקבלים  אז הנושא הזה כל הזמן עולה על סדר היום שלנו, כל 

מהאגף, אנחנו עוקבים אחריה. אנחנו דורשים ניטור בשטח, הרבה יותר מהיר. הרבה יותר טוב. כי  
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מייצרת   שהיא  לפני  עגבניות  ערימת  מנטרים  גם  אם  אותה,  ומרססים  לחקלאי  ובאים  זבובים, 

 החקלאי, חלילה, לא חוטף דו"ח, מקסימום יחטוף אזהרה, גם הוא מטפל בזה, וגם אין זבובים. 

וזו דרישה שלנו חוזרת לחידוד נהלי עבודה באגף, להוספת עוד תקנים, כמו שאמרתי, להגברת פיקוח,  

בת זה  את  לראות  ואפשר  המועצה,  תושבי  את  בסוף,  של  כי  העדיפויות  בסדר  וגם  למוקד,  לונות 

 המליאה, הנושא הזה פשוט הוא אחד הנושאים שהכי קשים לתושבי המועצה. 

בהקשר הזה, יש פה גם את יפעת, הקמנו צוות הסברה עם יהודית שיושבת פה, עם ניסיון לייצר גם  

פעמים בוועדה,    הסברה כלפי התושבים של הפעולות שכן נעשות. רותם, אני זוכר, אמר את זה הרבה

בתחום   לעזור  גם  מנסים  ואנחנו  הכיוון.  מה  יבינו  שהתושבים  כדי  נעשה,  כן  מה  להראות  גם  צריך 

 הזה. 

 אני חושב שאחד הדברים שאני הכי גאה בוועדה, ובעשייה שלה, גדי סליחה,  –חינוך סביבתי 

 

עין     גב' מזל ערוסי: למעט  הזה,  הסעיף  את  נשכח  שלא  ככה,  מעירה  רק  הבשור, אני 

 שיש את הדיווח העקבי והכמעט חודשי, בשאר יישובי המועצה, אין הסברה בנושא הזה. 

 

 זה, יש הסברה סביבתית.      מר אמיר פלג:

 

 יש אולי ברמה הכוללת, אבל אנשים לא יודעים.     גב' מזל ערוסי:

 

 מזל, אני מאוד,      מר אמיר פלג:

 

 יודעים לענות.   אתה שואל אנשים, הם לא    גב' מזל ערוסי:

 

כן      מר אמיר פלג: הוא  חזק.  יותר  להיות  צריך  הזה  שהנושא  איתך  מסכים  אני 

מטופל, יש חדשות סביבה שיוצאות בווטסאפ פעם בחודש לדעתי, יפעת תוכל להרחיב אם היא תרצה, 

 אבל זה משהו שאני מסכים איתך, צריך יותר ויותר ויותר ויותר. 

סביבתי   המוע  –חינוך  שהוא  בעקבות  ניצן,  משדה  ציבור  נציג  אוליאל,  עמי  את  פה  אזכיר  אני  צה, 
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הצורך   על  עלה,  הזה  הנושא  נוספים.  מליאה  חברי  עם  יחד  הראשון,  מהרגע  הזה  הדגל  את  העלה 

 בחינוך סביבתי באשכול. 

מקרים,   הצטרפות  וגם  שלנו,  דחיפה  ובזכות  סביבתי,  חינוך  רכז  היה  לא  באשכול  הרב,  לצערנו 

גם עוזר למי שעובד, יש עכשיו רכזת חינוך סביבתי באשכול. הוועדה דרשה לתקצב את  לפעמים המזל  

 זה, זה תוקצב, סליחה, אתם מפריעים לי ממש. 

של   בסכום  זה  את  לתקצב  דרשה  עכשיו    150הוועדה  יותר,  180אלף,  גם  נדרוש  הזאת  ובשנה   ,

ה, כמו ברבות מהמועצות  כשהמטרה הברורה שלנו, שבאשכול יהיה רכז חינוך סביבתי, במשרה מלא

 השכנות שלנו.

יוני   ביוני,  יפה  מאוד  ישיבה  שהייתה  אגיד  רק  כל    2021אני  עם  הזה,  לנושא  מיוחדת  ישיבה  כינסנו 

הגורמים במועצה שעוסקים בחינוך סביבתי. הפרוטוקול נמצא באתר, ואני ממליץ לכם לקרוא אותו.  

ג ונתנה רוח  נציגת המשרד לאיכות הסביבה,  גם  גדולה, להמשך החיזוק והתקצוב  הגיעה  בית מאוד 

 של הנושא הזה באשכול.  

 

בין     גב' מזל ערוסי: ויהיה  המועצה,  של  ראשון  עדיפות  לסדר  יעלה  זה  אם  אמיר, 

הנושאים הנלמדים בבתי הספר, וגם בתנועה וגם בעשייה ה... במפגשי הנוער בכל היישובים, זה יהיה.  

 אם לא, כשאתה תספר ושיפעת תכתוב, 

 

וזה     מר אמיר פלג: עבודה,  ויש  הספר,  בבתי  שעובדת  מישהי  יש  כבר  זה  אבל  לא, 

זה   על  לפרט  אשמח  אני  פעם,  עוד  קורה.  ממש  זה  מתקיים.  והוא  שעברה,  בשנה  שהתחיל  תהליך 

 בנפרד, כי זה נושא מאוד חשוב.

פסולת   ומחזור  במו  –פינוי  בעייתי  מאוד  לצערי,  גם,  והוא  עליו,  שאנחנו  דבר  והוא עוד  הזאת,  עצה 

קשה גם במועצות אחרות. עכשיו בחגים הייתה בעיה קשה של פינוי מחזור, לא פונו פחים כתומים, 

ישיבה. מולי מתמחה  עולה כמעט כל  והוא  בו,  כוועדה גם עוסקים  נייר, זה משהו שאנחנו  פונה  לא 

 בתחום הזה, ועוסק בו הרבה שנים. 

וק הרבה יותר על קבלני הפסולת. צריך לייצר פה מערך  אנחנו חושבים כוועדה שצריך פה פיקוח הד

של קנסות, לא יכול להיות שחודש שלם פחי הנייר במועצה יהיו מלאים, ולא יפונו במשך כל החגים,  
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ופחים כתומים שעולים על גדותיהם, והרבה אנשים כבר במקום למחזר, זורקים לפח הירוק כי אין  

זה   בפסח,  היה  זה  הגיע,  זה  לאן.  הזה  להם  בהקשר  גם  אנחנו  כוועדה  אומרת,  זאת  בקיץ,  היה 

 מבקשים להדק מאוד, ולחזק את הפיקוח על הקבלנים.

נוספים   פעילות  אדם    –תחומי  הכנסת  וחצי  כשנה  לפני  המועצה  הנהגת  עם  בפגישה  דרשה  הוועדה 

שהו ביקשנו  לאגף.  ארגוני  יועץ  הכנסת  וביקשנו  טוב,  מספיק  מתפקד  לא  שהאגף  הרגשנו  א  לאגף, 

עבודה   תוכנית  ויצר  נכנס,  הארגוני  היועץ  נפתלי  דבר,  של  בסופו  הסביבה,  איכות  בתחום  יתמחה 

 ומבנה חדש לאגף. אני מקווה שהוא ימצא גם בקרוב.

תוכנת  עם  עבודה  שונים.  במפגעים  טיפול  מול  אל  ברורים,  עבודה  נהלי  לכתיבת  מתמשכת  דרישה 

בע  הצורך  הרבה,  מזכיר  אריק  זה  רשותית,  פקח  פיקוח  שכל  פיקוח,  של  מסודרת  תוכנה  עם  בודה 

שנותן דו"ח, הדו"ח הזה מגיע ישר למה שנקרא, לגבייה, והכול רשום, ויש פנקסי עבודה מסודרים.  

, והדגש של  2022מערך ממנה איכות סביבה ביישובים, זו מטרה מרכזית, שאני מקווה שתצא בשנת  

קשר הזה, והדחיפה שלו, אנחנו לא מבקשים הוועדה, ופה אני אציין באמת את העזרה של דודי בה

 שום נאמני איכות סביבה מתנדבים על דעת עצמם, כי אנחנו יודעים שזה נוסה בעבר, ונפל.

הדרישה של הוועדה היא שבכל יישוב יהיה נאמן, אבל הנאמן הזה ינוהל בדומה לצח"י של המועצה, 

ה, זה יכול להיות עוד אחד מתפקידיו  על ידי בעל תפקיד באגף. לא חייב להיות מישהו במשרה מלא

של מישהו באגף, הוא ינהל את המערך הזה, המערך הזה יתוקצב. הוא קיבל כבר תקציב מהמשרד 

תעבוד   שהיא  הוועדה,  של  זרוע  המועצה,  של  זרוע  נציג  יהיה  יישוב,  בכל  ובעצם,  הסביבה.  להגנת 

הצח"י.  אנחנו חושבים שזה יכול   בהתנדבות, אבל תהיה מנוהלת. זאת אומרת, מזכיר קצת את מודל

 לייצר שיפור גדול. 

שלוש, שהסבירה את   –איסוף גזם גינות שהתחיל עכשיו, דרישה של הוועדה במשך מעל שנתיים וחצי  

גזם. את הצורך באיסוף   לפנות  איך  להם  ואין  כולם חקלאיים,  לא  בעיקר במושבים, שכבר  הקושי, 

 עיריות בארץ ובמועצות רבות. גזם מהבתים. כמו שזה קורה, אגב, ברוב ה

לשמחתי, ממש לאחרונה יצא הנושא הזה לפועל. גם, עוד פעם, בדחיפה מאוד חזקה של הוועדה. אני  

מקווה שהפיילוט הזה יהיה מוצלח, ויהפוך לנוהג באשכול, כמו איסוף פסולת גושית ופסולת אחרת.  

 ליון ₪ פינוי פסולת בניין.מי 1.4בעצם היינו מעורבים בתוכנית של  –פינוי פסולת בניין 

פה אני אתן דוגמא קצת על הצד הפחות טוב, אבל היא חשובה, לדעתי, למליאה. זכו במכרז הזה של  
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זכינו    1.4 ובמשך כל ישיבה כמעט, אני שאלתי את תומר, את בשמת, חבר'ה? מה קורה?  מיליון ₪, 

 אחר. מתי יוצאים, מתי יוצאים, מתי יוצאים, כל פעם היה מענה  –בכסף 

הכסף   וכרגע,  זמן.  הרבה  מוצדקת,  סיבה  בלי  זה,  עם  חיכו  אבל  לעבודה,  יצאו  כן  דבר,  של  בסופו 

הוקפא. למה? כי עבר הזמן שאפשר היה להשתמש בכסף. הכסף, סביר להניח, ישוחרר ויהיה אפשר  

האגף להשתמש בו, אבל אני רק נותן את זה עוד פעם, כדוגמא לצורך בפיקוח ועבודה יותר טובה מול  

ומול המנהלים, ועוד פעם, אני חושב שהתפקיד הזה, בסוף הוא של המנכ"ל, של הסגן, של מי שעוסק  

 בזה ישירות מול הנהלת האגף. 

 

 זה לא באשכול נגב?    מר חנניה אווקרט: 

 

 לא.     מר אמיר פלג:

 

 זה לא באשכול נגב? זה תקציב נפרד?   מר חנניה אווקרט: 

 

זה תקציב נפרד שקיבלנו, להפעיל דרך קבלנים.   -פסולת בניין    הפינוי    מר אמיר פלג:

היו כמה   ואלקטרוניקה,  דבר שהוועדה  פינוי פסולת חשמל  גם  זה  פעם,  עוד  גדולים.  מבצעים מאוד 

דחפה אליו, ובשמת הרימה פה את הכפפה מאוד יפה. עדיין, גם פה, אני חושב שיש גם צורך בשיפור  

 עבודה מול היישובים.מאוד רציני, בעיקר בהסברה, ב

מוארות,   יפות,  מחזור  פינות  ולקיים  לסיים  מזמן  היה  כבר  צריך  לדעתנו,  ביישובים,  מחזור  פינות 

 מסודרות בכל היישובים, אבל זה נושא של תהליך. 

זה נראה דבר קטן, אבל כשאתה מבין שבמשך שנתיים לא שטפו פה פחים, בגלל כל   –שטיפת פחים  

ם איזה מהלך וכן שוטפים פחים, כמו שמולי יכול להעיד, הוא גם לא מושלם, מיני סיבות, ואז מייצרי

אבל שטיפת הפחים הזאת, בסוף, אם היא מבוצעת טוב, היא משדרגת מאוד את איכות החיים של  

 התושבים. 

יודע שרוויטל מעורבת בזה,     -קידום חוק עזר בנושא איסור חד"פ    –אני ממש אסיים בזריזות   אני 

אנ שבשנת  ואחרים.  חושב  אני  זה.  את  לקדם  לנו  חשוב  מאוד  מאוד  זה    2022חנו  את  להציב  אפשר 
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 כיעד. 

היה קושי מאוד גדול, היו המון תלונות במוקד, בנושא הזה של כלבים    –וטרינריה וכלבים משוטטים  

מערבי,   נגב  רשויות  לאשכול  הצטרפות  של  מהלך  נעשה  דבר,  של  בסופו  כלבים.  לתפיסת  משוטטים 

ועדה, גם פה, מאוד מאוד תמכה במכפיל הכוח הזה, וזה מאוד מאוד שיפר את השירות. זאת  שאגף הו

 אומרת, השירות הזה גם כן השתפר בשנתיים האחרונות.

גינות קהילתיות, זה עוד דבר שאנחנו תומכים בו, וגם פה האגף נכנס ויש בעל תפקיד שעוסק בתחום. 

 סילביה אמרה לי שעוד פעם יש עקיצות באורים.   זבוב הים התיכון, זו עוד דוגמא, הלישמניה,

 

 כן.   גב' סילביה גרין: 

 

אלף ₪ לניצולן המועצה ללישמניה,    600-500-היה תקציב של קרוב ל    מר אמיר פלג:

לצערי האגף לא ניצל אותו, ולא ייצר עבודה תשתיתית, ועכשיו הלישמניה קצת חוזרת, אז גם על זה  

 אנחנו במעקב כוועדה. 

חשוב  דבר   את    –מאוד  פינה  שלא  אשפה  קבלן  יש  שאם  לראות  אומרת,  זאת  והגבייה.  הקנסות  זה 

הפח, לא הפך את הפח, לא פינה פח נייר, לא עשה את מה שכתוב בחוזה, שהוא ייקנס. אין שום סיבה  

לוותר לקבלנים על כסף שמגיע לנו, ותוך פגיעה באזרח. כי אם הקבלן הזה לא יקבל קנס, ולא יקבל  

פה, אז הוא גם לא יפנה את הפח עוד שבוע ועוד שבועיים, זה משהו שאנחנו גם, כל ועדה כמעט  אכי

 חוזרים עליו. 

 

 אמיר, יש לי שאלה.    גב' סילביה גרין: 

 

טיפול      מר אמיר פלג: עלויות  השתת  הזה.  העמוד  את  רק  לסיים  לי  תני  שנייה,  רק 

שהו מייצר מפגע, והמועצה צריכה לבוא ולטפל  במפגע סביבתי, זה עוד דבר שמאוד הקפדנו, שאם מי

במפגע, לא המועצה ולא האזרח ישלמו עבור מי שיצר את המפגע הזה, ויצ'פר אותו. צריך לגבות את  

וזה מייצר הרבה   ועבודה אחרת,  זה, זה מגיע לעשרות אלפי שקלים הגבייה הזאת, על עבודת שופל 

לייצר פעם  עוד  רוצה  הוא  האם  האדם,  אצל  כמו   מחשבות  ופרסום,  הסברה  קידום  סביבתי.  מפגע 



 אזורית אשכול מועצה 
 11.10.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 90 
 

 שאמרתי קודם, הוקם צוות ייעודי. סילביה, כן?  

 

רציתי לדעת אם אפשר ליידע את האחראי בכל קיבוץ, או בכל מושב,    גב' סילביה גרין: 

 לא יודעת מה, שאכן זה היום שהולכים לפנות את הזבל, לעקוב. 

 

לות אותו לאגף ומול המנכ"ל, ואנחנו נשמח זה בדיוק דבר שצריך להע    מר אמיר פלג:

 גם לעקוב כוועדה. 

בעזרתה של דקלה, באמת, וגם לפני זה רננה   –אז מה אנחנו רוצים להמשיך? מה התוכניות שלנו? א'  

הוועדה  תוכנית  וגם  ומטרות,  יעדים  עם  טווח  קצרות  תוכניות  לייצר  פגישות  כמה  היו  עזרה.  מאוד 

 וברגע שהילה תיכנס לתפקיד, נקדם את זה יותר.כבר בשיתוף האגף האסטרטגי, 

זאת אומרת, לבנות את זה בצורה יותר מסודרת, לא בשליפות, אלא תהיה תוכנית לכמה שנים, עם 

 הבנה מה עושים ומה מתמקדים, בשיתוף של הוועדה. 

 

 מדדים כל רבעון.    מר חנניה אווקרט: 

 

א    מר אמיר פלג: האגף,  תקציב  הגדלת  בדיוק.  גם כן,  והיא  לבשמת,  אמרנו  נחנו 

צריך עוד תקן, אם צריך  הבינה את זה, אם צריך משהו, בואי אלינו ואנחנו נקדם אותו במליאה. אם  

 עוד דבר.

לובי   -זאת אומרת   לייצר  גוף שהמטרה שלו, גם הרבה פעמים, כמובן במקרה הצורך,  הוועדה היא 

 ות הסביבה. אמרנו על הקמת המערכים. פוליטי, ולייצר הגדלה של משאבים לאגף, או לתחום איכ

ניקוי המועצה תוך דגש על ערימות קיימות של פסולת חקלאית מעורבת, זאת אומרת, פה אני חושב  

שאלי אהרון הכניס את הסעיף של מיליון ₪ לניקוי שטחים, אני חושב שהסעיף הזה, אם הוא יעלה  

אנ לא,  ואם  להועיל.  מאוד  יכול  הוא  הרזרבי,  בתקציב  ראש  באמת  בפני  הצגנו  גם  אנחנו  חושב,  י 

קטסטרופה,  זה  נשרפות,  הן  שאם  מעורבת,  פסולת  של  קשות  מאוד  מאוד  ערימות  מספר  המועצה, 

 וצריך לפעול לפינוין בכל מחיר.

דומים   האלה  של   –הסעיפים  הפקחים  מול  חשוב  מאוד  זה  פיקוח,  ונהלי  פיקוח  תוכנית  בניית 
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 המועצה. יש כבר שלושה פקחים. 

האמירה    אנחנו אחרי  פעם,  אחרי  פעם  לחזור  נוהל    –מנסים  להם  שיהיה  מסודרת,  בצורה  שיעבדו 

איך מטפלים,    –פיקוח, כשיש שריפה, הם יודעים מה הם עושים בזמן שריפה. אם זה מפגע זבובים  

כל   מול  המסודרת  העבודה  את  שיאפשר  פשוט,  פעולות  סדר  איזה  שיהיה  אומרת,  זאת  וכו'.  וכו', 

 י. אירוע סביבת

יש   זהו,  ולהמשיך להגדיל את התקציב בתחום.  וחינוכי במשרה מלאה,  וכמובן, למנות רכז סביבתי 

 שאלות? תודה.  

 )מחיאות כפיים(  

 

 יישר כוח.     דוברת:

 

 כל הכבוד.   מר תמיר בוקובזה: 

 

לא שאלה, רק להגיד, רגע אמיר, אל תרד. רק להגיד שבאמת הייתה    מר רותם בוקסבאום: 

זכות   יושב ראש לי  ולראות את אמיר בתור  להיות חלק מוועדת איכות הסביבה לתקופה ממושכת, 

איכות   את  לשפר  כדי  ליבו,  מדם  אמיתיות,  מלחמות  באמת  נלחם  פעיל,  מאוד  ראש  יושב  והוא 

 הסביבה במועצה.  

יוצאת  עבודה  על  לו  להודות  צריכה  באמת  שהמליאה  חושב  ואני  מסוימות,  שהתוצאות  חושב  ואני 

ו  דופן, ישתפר,  רק  שהמצב  מקווה  ואני  לטעמי,  הצלחות,  הרבה  ועם  ויסודית.  מסורה  אני  רצינית, 

 הוא כבר השתפר. באמת להגיד לו כל הכבוד ותודה. שחושב 

 

 עד סוף השנה תבוא עם המדליה תלויה, מה זה פה?   מר חנניה אווקרט: 

 

 יש למישהו שאלות?     מר אמיר פלג:

 

תודה     מר ניר ים: אנחנו שומעים?  איך  נראה  בואו  אוקיי.  רבה.  תודה  אמיר, 
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מתקדמים. אנחנו כמובן באיחור ניכר, ביחס לתוכנית שלנו. ככה, ברשותכם, אנחנו נמצא מועד, סדר  

גודל של שבוע, אני מקווה, למליאה נוספת, על הדברים הכבדים. על הדברים הפרוצדוראליים, היינו  

 כבי?   מעוניינים להתקדם ולסגור אותם. תב"רים,

 

 אחד הדברים שצריך להגיד, זה ה...    גב' מזל ערוסי:

 

 ניר, אתה רוצחה לסיים עם השאילתא שמחכה כבר חודשיים?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא כולנו עומדים ברצף הישיבות האלה.     גב' מזל ערוסי:

 

 אין לי בעיה, אני יכול לסגור את השאילתא.     מר ניר ים:

 

 מה, כל שבוע? זה ממש מוגזם...    גב' מזל ערוסי:

 

 שאילתות. 2

 

יכול לסגור את השאילתא ואחר כך לעבור לתב"רים. השאילתא     מר ניר ים: אני 

השאילתא נשאלה על ידי אמיר. מתכתבת, כמו    שנשאלה, תנו לי, תנו לי שקט ותאפשרו לי להתקדם.

 שאומרת אשתי, מתכתבת עם המצגת שאמיר דיבר עליה עכשיו. 

ובאקוויפר.   השלכת בצומח  בחי,  הפוגעת  ביותר  קשה  תופעה  היא  המועצה,  בשטחי  הדברה  חומרי 

גור אחרת,  חקלאית  פסולת  עם  יחד  באש,  עולים  אלו  הדברה  חומרי  רבות  לתושבי  פעמים  מים 

 המועצה לזיהום אוויר מסרטן.

השאילתא   נוסח  ולהלן  המועצה,  לראש  זה  בנושא  שאילתא  נשלחה  משנה  יותר  שלום,  גדי    –לפני 

ברצוני להעלות שאילתא דחופה לישיבה הקרובה, מהי עמדת תושבי המועצה בנוגע להשלכת אריזות  

ידי  על  צריכה להיאכף  כך,  כל  לדעתו השלכת פסולת מסוכנת  חומרי הדברה ברחבי המועצה. האם 

צורפו  ודישון?  הדברה  חומרי  של  פסולת  השלכת  לאכוף  מונחים  האגף  פקחי  האם  המועצה.  פקחי 
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 נות.תמו

בזמנו, שהמועצה מודעת לחומרת הנושא, ותפעל לאכיפת הנושא בשטח. לאחרונה,   ראש המועצה ענה

מושלכים   הדברה  חומרי  קטסטרופאלי,  המראה  המועצה,  בשטחי  סיור  עשה  אמיר  סיור,  עשיתי 

בשטח ללא פיקוח ואכיפה. חומרי הדברה אלו נשרפים עם פסולת אחרת, ויוצרים זיהום אוויר קשה.  

 מדוע לא מבצע המועצה פעולות אכיפה בנושא זה? –לה השא

 מה עשה אגף איכות הסביבה בשנה האחרונה, על מנת לאכוף נושא זה?  

  –אלו פעולות הסברה נעשו מול החקלאים בנושא זה? והתשובה 

ההסברה   פינוי   –בנושא  הסדרי  על  לחקלאים  שוטפת  הסברה  נעשית  הפיקוח,  עבודת  במסגרת 

וסף הועבר במסגרת ההיערכות למבצע איסוף שאריות חומרי הדברה ופגי תוקף, על  האריזות. מידע נ

 ידי המשרד להגנת הסביבה.

הפעילות   בעבר    –בנושא  הגד"שים,  בעיקר  הגדולים,  החקלאים  ריכוזים מול  האריזות,  הושבו 

עקב בשטחים פתוחים, לפעילות איתם, הנוהג הזה נפסק. נאספו אריזות, עבר, ואנחנו ממשיכים במ

 למניעת מצבורים חדשים. 

תוקף   פגי  לאיסוף  הסביבה  להגנת  המשרד  נגמר   –מבצע  בצפון.  והסתיים  התחיל  המבצע  לצערנו 

יבוצע גם אצלנו.   ואשר עם אישור תקציב חדש,  התקציב. אנחנו בקשר רצוף מול המרכזת במשרד, 

יהיה   וניתן  איסוף,  מתחמי  נקבעו  שפנו,  החקלאים  של  מסודרת  רשימה  עם  קיימת  מיידית,  לבצע 

 קבלת התקציב כאמור. 

נערך מיפוי של המפגעים, אנחנו בקשר מול החקלאים לפינוי הפסולת. ככל שלא   –טיפול במפגעי עבר  

 יתקדם, יוצאו צווי ניקיון בתיאום, ובאישור ראש המועצה. עד כאן התשובה.  

 

חודש    מר אמיר פלג: כמה  לפני  עמיעוז,  במושב  שדוגמא,  אגיד  רק  הייתה אני  ים, 

חשמל,  עמוד  שם  שהפיל  הדברה,  חומר  מיכל  של  פיצוץ  היה  מעורבת.  חקלאית  פסולת  של  שריפה 

וכמעט גרם לנפגעים בנפש. ויש הרבה מיכלים של פסולת, של חומרי הדברה, שנמצאים ממש בשטח  

 של החקלאי, ליד הבוסטר של החקלאי, ליד מיכל הדשן עם השם שלו.  

לה, לבוא ולקנוס את החקלאי, אבל כן צריך לבוא אלי, הפקחים, יש לנו ואני לא אומר שצריך, חלי

לו   ולהגיד  לבוא  צריכים  האלה  והפקחים  כבר,  פקחים  אזהרה    –שלושה  זו  עכשיו  בבקשה.  תאסוף 
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 ראשונה, נבוא עוד שבוע, אם אתה לא אוסף, אז אנחנו נקנוס אותך. כי בסופו של דבר, 

 

 לאן אוסף?   מר איתן אהרון: 

 

 לפח הירוק בינתיים.     דודי אלון:מר 

 

 יש הוראות ברורות.      דוברת:

 

 קונדור לפח הירוק?    מר איתן אהרון: 

 

 חוץ מקונדור?     מר דודי אלון:

 

לספרד.    מר איתן אהרון:  לייצרן,  להחזיר  לאן?  האלה,  הגדולות  החביות  לאן?  קונדור 

  אין משהו אחר שמה, כאילו... איפה שמים את הדבר הזה?

 

  זו שאלה מצוינת, שאני חושב שגם אגף...    מר אמיר פלג:

 

בפח    מר דודי אלון: לשים  מותר  ליטרים,  כמה  של  רגילים,  לבנים,  ריסוס  מיכלי 

 הירוק. 

 

 לחורר, לשטוף, לשים בפח הירוק.     דוברת:

 

כל    מר אלי שמעיה:  עם  ואני  לך  הכבוד  כל  באמת,  שניות.  לכמה  פה  לקטוע  חייב  אני 

זה, מעריך, ואין מילים. עם כל הטוב, והכול טוב ויפה. אבל בואו רבותיי, יש היום, אני אגיד לכם,  ה

אני חקלאי, אוקיי? אני גר במושב פרי גן, היה לנו אתר פסולת למופת, אוקיי? מסודר, אין, כל דבר  

 נפרד, הכול מסודר, אוקיי?
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ויפה. יש שריפות. היום, כשיש  אסור לשרוף. אוקיי, אסור לשרוף,    –התחיל החוק עכשיו   הכול טוב 

אם זה ניילון,    –שריפה, אז השריפה היא מסוכנת פי מיליון, למה? בגלל שזה אסור, אז כל אחד שורף  

גפרור   ביחד, מדליק  הכול  זה הדברה,  זה חומרים מסוכנים, אם  זבל, אם  זה  אין    –אם  עזוב אותי. 

 פתרון.

. בודקים, עוד יום, עוד יומיים, עוד שנה, עוד שנתיים, יגיע בינתיים עוד אין פתרון לגזם, לא מצאנו

 הפתרון.

פסולת,   לאתר  בא  אתה  לשרוף,  אסור  אם  פתרון.  לו  אין  קטסטרופה.  הוא  להיום,  המצב  עכשיו, 

של  גזבר  פה  יושב  לו,  קוראים  כששריפה  והוא  מפנה,  והוא  שופל,  עם  עובד  הוא  שלי,  הבן  במקרה 

אתר הפסולת של פרי   קריאות האלה, אין פתרון, אין פתרון לאנשים.מבטחים, יושבים פה אנשים, ה

 הולכים לסיור לפרי גן, כבר אין. כבר דוחפים ודוחפים, כבר הרים יש שמה. גן, 

 

 אי אפשר לפנות את זה לאתר אשפה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 כבר אין. לא שורפים,    מר אלי שמעיה: 

 

 אלי?   גב' כבי שקולניק: 

 

 לא שורפים, סליחה,     לון:מר דודי א

 

 גזם?  מר איתן אהרון: 

 

 אי אפשר לפנות את זה לדיה, או לדודאים?     גב' כבי שקולניק: 

 

 אי אפשר לדיה, לא בא בחשבון.   מר אלי שמעיה: 

 

 דודאים? בטח שכן.    גב' כבי שקולניק: 
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 אי אפשר, אין פתרון.    מר אלי שמעיה: 

 

 בטח שכן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אין פתרון.   מר אלי שמעיה: 

 

 גזם לדודאים?   מר איתן אהרון: 

 

 הכול.   גב' כבי שקולניק: 

 

 את יודעת איזה עלויות אלה?   מר איתן אהרון: 

 

 אפשר, אבל זה יקר.  עלויות? זה משהו אחר.   גב' כבי שקולניק: 

 

ד מאוד זה משהו מאוד מאוד קריטי. זה לא משהו אחר, זה משהו מאו  מר איתן אהרון: 

 קריטי. 

 

 זה לא שאין, זה פשוט יקר.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אלי, היום בבוקר.      מר אמיר פלג:

 

כל    מר אלי שמעיה:  יש...  כלום.  אין  הפרדה,  אין  אפשר,  שאי  הוא  כרגע  המצב  כרגע, 

ראי  יישוב היה פעם, יש הפרדה, שיקנסו אותו, שיעשו אותו, יש בכל יישוב יש בן אדם היום שהוא אח

 על אתר פסולת. 

יש לנו בפרי גן, עוד פעם אני חוזר ליישוב שלי, יש בן אדם שמקבל משכורת, הוא אחראי על האתר, 
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הוא לא נכנס שמה גרגר, בלי שהוא יפקח עליו. לא מפנים פסולת מהחממות, אם הוא לא בודק את 

אתה לא מפנה לו, אם זה  אתה לא נכנס,    –זה ורואה שעם הניילון בפנים, הוא לא מאשר. הוא אומר  

 לא נקי, אוקיי? אבל לאן לדחוף את זה? לאן? אין מקום. אז עדיף לשרוף.  

 

 לא, לא עדיף לשרוף, כי השריפה מייצרת סרטן ומחלות.     מר אמיר פלג:

 

 גזם נקי, מאשר לשרוף גזם וניילון.   מר אלי שמעיה: 

 

 אלי,    מר דודי אלון:

 

 ? אז מה עושים  מר אלי שמעיה: 

 

 רגע, אבל שנייה, אמיר, אלי,    מר דודי אלון:

 

 שיעמוד לו, שלא ישרפו אותו.     מר אמיר פלג:

 

...     מר דודי אלון: במפח"ק  היינו  בבוקר  היום  במקרה  במקרה,  בבוקר  היום  אלי, 

₪    240-אפילו אמיר הצטרף אליי, מפח"ק עין הבשור, עם קבלן, שכל העבודה שלו היא שהוא לוקח ב

ן את הניילון, שולח את זה לכל מיני מדינות בעולם. כשאתה מחשב את זה בסוף, פר דונם, או פר  לטו

 זה, מדובר בכסף קטן.  

 

 אוקיי.   מר אלי שמעיה: 

 

מתחיל     מר דודי אלון: באוהד,  גם  ואולי  הבשור,  בעין  לעבוד  מתחיל  עכשיו  והוא 

 עיף ניילון.  להביא את הדוחסן שלו. בהתקשרות מול היישוב, ומתחיל לה
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 מאה אחוז.   מר אלי שמעיה: 

 

 יש פתרונות, רק צריך, מתחילים...    מר דודי אלון:

 

 צריך להביא פתרונות,    מר אלי שמעיה: 

 

כסף,     מר דודי אלון: הרבה  עולה  לא  זה  יוצא    240לא,  חממה  מדונם  לטון,   ₪120  

 קילו ניילון. זאת אומרת, בסוף בכסף,  

 

 אבל מה עם הגזם?    גב' כבי שקולניק: 

 

₪ לדונם לפעם בשנתיים,    30פעם בשנתיים מחליפים ניילון, זה יוצא     מר דודי אלון:

 זה לא כסף. 

 

זה לא כסף, אבל זה פתרון שנמצא טוב מדי, וואלה הלוואי, נשמע טוב   מר איתן אהרון: 

 מדי. 

 

  אתה לא מכיר... כל המפח"קים עובדים עם אותו קבלן.   מר דודי אלון:

 

 היו כאלה שאספו ניילונים בעבר, אבל כאילו הפסיקו.   מר איתן אהרון: 

 

 אולי צריך לפרסם את זה, דודי.   גב' רונית בן רומנו: 

 

השיחה     מר דודי אלון: לא  זה  מה...  חלק  מה...  חלק  איתך,  מסכים  אני  זה  בסדר. 

 עכשיו.
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 מול המושב, או מול המועצה?   גב' רונית בן רומנו: 

 

 מול המושב.    די אלון:מר דו

 אישור תב"רים . 7

 

תב"רים  אנחנו עוברים לתב"רים. תב"רים יש לנו שני נושאים, יש לנו     מר ניר ים:

לנו תב"רים שאנחנו מבקשים לאשר אותם. 25שאנחנו אמורים לסגור אותם, בעמוד   יש  , ואחר כך 

 בבקשה, כבי.  

 

פה    גב' כבי שקולניק:  יש  שלמע  32טוב,  בחלק תב"רים,  הפעילות,  בהם  הסתיימה  שה 

מאוזן,  יהיה  שהוא  לראות,  שצריך  מה  לסגור,  גם  שצריך  תב"ר  כל  מזמן.  די  כבר  הסתיימה  אפילו 

 כמובן. אי אפשר לסגור תב"ר שאינו מאוזן. 

תב"ר   אומרת,  זאת  ניצול,  אי  קצת  בהם  שיש  תב"רים,  שלושה  פה  לנו  זה    472יש  הממ"דים,  שזה 

שני  תקציבים של משרד השיכון ועוד  ישירות עם חברה אחרת,  ישר,  בדרך אחרת למעשה,  שנוצלו   ,

 תב"רים בסכומים קטנים. 

כל היתר, כמו שאתם רואים, מאוזנים. אז אנחנו צריכים לקבל אישור מהמליאה, בבת אחת לסגור  

רשימת   כל  את  לסגור  בעד  מי  אוקיי,  מתנגדים?  יש  שאלות,  יש  ביחד.  האלה  התב"רים  כל  את 

 צריך לספור, רגע.  ודה.התב"רים? ת

 

 בעד.  18   מר ניר ים:

 

 בעד. נגד, יש מישהו נגד? נמנעים? תודה.  18  גב' כבי שקולניק: 

 

 בעד( לאשר את סגירת התב"רים כפי שפורטו.  18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

זה תב"ר   גב' כבי שקולניק:  עליהם. תב"ר אחד  לנו שלושה תב"רים להחליט  יש  עכשיו 
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אמת אחרי עבודה מאוד מאומצת ורצינית של אגף ההנדסה שלנו עם המפקחים, הצלחנו  זה ב  –  668

 ממשרד החינוך לתקציב התב"ר.  1,954,000לקבל עוד 

 

 ...? 66איפה זה?    גב' מזל ערוסי:

 

 . 27  מר שמואל ספקטור: 

 

ודה  . זה בגין, מה שנקרא, תשתיות היקפיות. לא חשוב, זו עב27עמוד    גב' כבי שקולניק: 

אלף ₪, אני מקווה שנקבל גם אותם בסוף.    550שנעשתה. אנחנו צריכים לקבל עוד איזה משהו כמו  

  ?668, מי בעד הגדלת תב"ר 668אז אני מבקשת להגדיל את תב"ר 

 

 ואם לא תקבלי בסוף?     גב' מזל ערוסי:

 

 בעד.  19   מר ניר ים:

 

נמנעים  גב' כבי שקולניק:  נגד?  מישהו  נגד?  יש  לא  נגד?  התב"ר  בחובה.  לא  התב"ר   ?

חלק   שעל  או  בדיוק,  החלטה  קיבלנו  לא  עוד  שאנחנו  כסף  לנו  מפנה  זה  תוספת.  זו  להיפך,  בחובה, 

או  אחרים,  לפרויקטים  הזה  בפרויקט  שהיו  הלוואות  שזוכר,  מי  שהסבנו,  כמו  נסב,  מההלוואות 

 שנעשה עם זה דברים אחרים. עדיין יש הוצאות בבתי הספר, לצערי.  

 

 זה עוד לא סוף התב"ר הזה?     ובר:ד

 

עכשיו   גב' כבי שקולניק:  בונים  יש,  עדיין  הוצאות,  לנו  יש  נגמר,  לא  עדיין  הוא  לא, 

 סככות וכל מיני תוספות. אז אנחנו עוד לא סוגרים אותו, עוד לא לסגירה. 

 

 חדשני  בית ספר יסודי –מועצה  – 668בעד( לאשר את הגדלת תב"ר  19: הוחלט פה אחד )החלטה
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המועצה.    –  1306תב"ר    גב' כבי שקולניק:  מקרנות  זה  הגבול,  משמרת  מתמי"ד  מבנה 

את   לקבל  יהיה  שאפשר  בשביל  אבל  גדולה,  תרומה  לנו  יש  הקודמת.  בפעם  זה  על  דיברנו  אנחנו 

אלף ₪ האלה, הם לטובת התכנון, שאני מקווה שגם הם יוחזרו בסוף    100-התרומה, צריך לתכנן. ה

 מהתרומה. 

 

 של מה זה? סליחה, לא שמעתי.    מר גדי ירקוני: 

 

 תרומה של מי?      דובר:

 

זה מבנה המתמי"ד, משמר הגבול, באזור תעשייה אבשלום. התרומה,   גב' כבי שקולניק: 

 אילן דואג לנו, אילן ביטחון. מר ביטחון.  

 

 ם לתכנן.  המבנה, נקבל תרומה מהמבנה, אבל בשביל זה אנחנו צריכי   מר גדי ירקוני: 

 

 ממי אבל, מקבלים את התרומה?    גב' מזל ערוסי:

 

 אני לא יודעת. אני לא יודעת.   גב' כבי שקולניק: 

 

 ממי את שואלת?     מר דודי אלון:

 

 לא זוכר מאיזה,     מר גדי ירקוני: 

 

 יהודי טוב.    מר דודי אלון:

 

 אמריקאי טוב.     מר גדי ירקוני: 
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 ליסט.  או אוונג   מר דודי אלון:

 

יש   גב' כבי שקולניק:  אבל  בהנהלה,  או  במליאה  אם  יודעת  לא  אני  דיברנו,  אנחנו 

 חשיבות רבה מאוד להקים מבנה מתמי"ד שם באזור התעשייה באבשלום.  

 

 זה מבנה חדש.    מר תמיר בוקובזה: 

 

דרום המועצה,   גב' כבי שקולניק:  מי שמתנדבי מתמיד של הדרום, של  לכל  מבנה חדש 

 וב מאוד להקים את זה שם, בשביל גם לשמור על כל המתחם. זה בהחלט עוזר.וזה חש

 

לוועדה    מר איתן אהרון:  יגיע  שזה  כדי  היום,  פל"ח  של  הנושא  את  נעביר  אולי 

 המחוזית, ולא נדחה את זה ונדחה את זה?  

 

 אז בוא נגמור את כבי ונדבר את זה.    מר ניר ים:

 

 התב"רים.   בואו נגמור את  גב' כבי שקולניק: 

 

 אם נהיה מוכנים להישאר קצת,    מר ניר ים:

 

 אם מעבירים את פל"ח, זה בלי דיון.    מר גדי ירקוני: 

 

 רגע, דקה.    מר ניר ים:

 

 בואו נסגור את התב"רים.    גב' כבי שקולניק: 
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 שנייה, דקה.     מר ניר ים:

 

 איתן, בוא נסגור תב"רים.     גב' מזל ערוסי:

 

 בואו נגמרו.    מר ניר ים:

 

  ? בבקשה להצביע, ניר אתה סופר? 1306מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 בעד, יש מתנגדים?   18   מר ניר ים:

 

 מתנגדים? נמנעים?    גב' כבי שקולניק: 

 

 .  0, נמנעים 0מתנגדים    מר ניר ים:

 

ד משמר הגבול מבנה מתמי"  –מועצה    –  1306בעד( לאשר את תב"ר    18: הוחלט פה אחד )החלטה

 בא.ת. אבשלום

 

תב"ר    גב' כבי שקולניק:  תקציב    –  1307תודה.  תב"ר  פה  מבקשים  אנחנו  בעצם,  זה 

מיליון ₪ למתנ"ס בשלומית.    2.5ממשרד הפנים, למשהו שכבר דנו עליו הרבה, והחלטנו עליו, לתת  

 אז רק עכשיו הגיעה ההרשאה.

אבל   ההרשאה,  סופית  הגיעה  לא  עוד  שהיא  היא  כבר  האמת  אנחנו  אז  במרכבה,  רשומה  כבר  היא 

 מרשים לעצמנו להחליט עליה, 

 

 כבי, להתקדם.     מר ניר ים:

 

 אוקיי, מי בעד תב"ר...    גב' כבי שקולניק: 
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זה אותו מבנה בשלומית שהמועצה אישרה מיליון שקלים לפני כמה   מר תמיר בוקובזה: 

 מליאות? 

 

 ?  1307כן. מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 בעד.  17   מר ניר ים:

 

 מי נגד? נמנעים? את יכולה להוריד.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אתה נגד? נשארת נגד?     מר ניר ים:

 

 אוקיי זהו, אני גמרתי.   גב' כבי שקולניק: 

 

במרכז קהילתי  מבנה חוגים    –מועצה    –  1307בעד( לאשר את תב"ר    17: הוחלט פה אחד )החלטה

 שלומית.

 

 דקלה, פל"ח.    ון:מר דודי אל

 

 יאללה דקלה, בואי תציגי את פל"ח. דקלה בדקה.     מר גדי ירקוני: 

 

 16.8.21מיום  2021#11אישור פרוטוקול מליאה . 5

 

כבר    מר ניר ים: כי  דקות,  בשתי  פל"ח  לפני  כבר...  אנחנו  פל"ח.  לפני  דקה, 

  16.8-. את הפרוטוקול מהקיבלתם את הפרוטוקולים האלה בפעם השלישית שאנחנו מקבלים אותם

מה הפרוטוקול  מליאה  30.8-ואת  של  פרוטוקול  אוקיי,  למישהו  10עד    2מעמוד    21#11.  יש  האם   ,
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 בעד. נגד? אין. נמנעים? אפס. 19הערות לאשר את הפרוטוקול הזה? לא. מי בעד לאשר אותו? 

 

 6.8.211מיום  2021#11מליאה הפרוטוקול בעד( לאשר את  19: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 30.8.21מיום  2021#12אישור פרוטוקול מליאה . 6

 

מליאה     מר ניר ים: פרוטוקול  הבא,  יש  30.8-מה  12הפרוטוקול  למישהו  האם   ,

 הערות לפרוטוקול הזה?  

 

רוצה     גב' מזל ערוסי: הייתי  אם  גם  הזמן,  אחרי  וחודשיים  להיזכר  ניסיתי  אבל  לא, 

 להעיר הערות...  

 

ב   מר ניר ים: בבקשה?  מי  הפרוטוקול,  את  לאשר  נמנעים,   18עד  אין.  נגד?  בעד. 

 אין. תודה רבה. 

 

 30.8.21מיום  2021#12מליאה הפרוטוקול בעד( לאשר את  18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 אישור תוכנית פל"ח . 8

 

זה    מר גדי ירקוני:  את  לעשות  הולכים  אנחנו  אמנם  לומר,  רוצה  אני  חבר'ה,  פל"ח. 

זו עבודה מאומצת שעבדו עליה שנים. עבודה שדליה הובילה אותה פה במועצה,  בחמש דקות, אב ל 

 מחלקת האסטרטגיה. 

בתוך   לתעסוקה  נותן  שזה  לאפשרויות  למושבים,  הפעם  ענקית,  בשורה  בה  יש  הזאת  העבודה 

 המושבים, ולסדר שזה עושה. אמנם אנחנו נעשה את ההסבר בחצי דקה, אבל לזכור... 

 

 דודי, ידידיה הצטרף לוועדה?    גב' מזל ערוסי:
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 זה לא,    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, סליחה, זה חשוב לעניין.    גב' מזל ערוסי:

 

 אני,    מר גדי ירקוני: 

 

 סליחה, סליחה, אתה צודק, מה.    גב' מזל ערוסי:

 

באמת,     מר גדי ירקוני:  להגיד,  רוצה  אנחנו  זו  אני  ענקית,  זה  בשורה  את  נפרסם  גם 

והגיעו איתו מה הוא רוצה, אבל    לתושבים, ויישוב,  יישוב  גם איך שהם עשו את זה בשיתוף עם כל 

בסוף זו עבודת פרך הייתה, ועכשיו אנחנו הולכים להפקיד אותה, אי אפשר להפקיד אותה בלי אישור  

פרוטוקול של המליאה, אז אנחנו נשמע מדליה בשלוש דקות, מפני ששתיים לקחתי לה, את התוכנית,  

 ואחר כך, כמו שאמרתי, זה יופיע לציבור הרחב.  י זה נצביע. ואחר

 

טוב, שלום לכולם. אני אשתדל, באמת, לעשות את זה בקצרה, כי אני     דליה:

יודעת שאתם עובדים מאוד קשה, ואתם יושבים פה הרבה זמן. גם אני חיכיתי לרגע שלי, שזה באמת  

 דל.רגע... כיוון שזה לוקח לי מהזמן, אני באמת אשת

לא  פעילות  על  מדברים  כשאנחנו  אוקיי?  חקלאית,  לא  פעילות  זה  יודע,  שלא  למי  פל"ח,  ככה,  אז 

המועצה   של  החקלאיים  במושבים  שמתאפשרת  הפעילות  על  למעשה,  מדברים,  אנחנו  חקלאית, 

האזורית אשכול, כמו גם במועצות אחרות, דרך אגב, כיוון שתוכנית מועצתית לטובת הסדרת פעילות  

ברמה  לא חק לתוכנית  וגם המחוזיים בעיקר,  גם הארציים  פי מסמכי המדיניות,  על  לאית, מחויבת 

 מועצתית. 

ויש את ההסתכלות המערכתית, הכוללת, עם העקרונות המנחים. גם עקרונות האיגום, וגם עקרונות  

לנו. אני התכנון, שיהיו נכונים כלפי כלל היישובים, וישמרו על הצביון הכפרי, החקלאי של המועצה ש

   בבקשה, ברשותך,
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 רציתי לשאול למה רק מושבים?   גב' סילביה גרין: 

 

בגלל שבקיבוצים זה לא תופס, וזה לא קשור. זה רק לשטח המשבצת     מר גדי ירקוני: 

 של המושבניקים. זה לא קשור בכלל. 

 

 אוקיי, שנייה רגע, אני...      דליה:

 

 אל,    מר גדי ירקוני: 

 

בסדר, אני כן אניח את דעתך בהקשר הזה, שפל"ח כן קיים גם    אוקיי,    דליה:

בקיבוצים, אבל באופן אחר זה מוסדר. כיוון שבמושבים מדובר על משפחות, ולא על מושב שלם, כל 

משפחה היא לעצמה, צריך לוודא שיש לנו את היכולת לאפשר להם, ולאגם אפשרויות פרנסה, לצורך  

 הקיום של אותן משפחות.  

מי, בחלופת    וכל  חלק  ישיר,  באופן  חלק  אחרת,  או  כזו  בצורה  בחקלאות  עוסקים  כולם  מבחינתנו, 

לפתוח   משפחה  כל  של  האפשרות  על  מסתכלים  אנחנו  כרגע.  לעניין  לא  וזה  משנה  לא  זה  העבודה, 

את  לאפשר  וכדי  הקיום,  את  לאפשר  כדי  אוקיי?  החקלאות,  לצד  פרנסה,  של  אפשרויות  בפניה 

 היישובים. 

 ב'.  -ו יודעים שבלי חקלאות ובלי התושבים, לא תהיה פה התיישבות. אז זה א'כי אנחנ

עכשיו ככה, רגע, איפה אנחנו? טוב, זה עובר תוך כדי, ואני ככה אשתדל לתת איזה שהם דגשים. אז  

הם  שימושים  איזה  חקלאית.  הלא  הפעילות  לטובת  השימושים  את  מגדירה  למעשה,  התוכנית 

 ה שימושים הם לא.  שימושים אפשריים, ואיז

אני יכולה לסבר את האוזן שלכם ולומר שהתוכנית, למעשה, מתבססת על מסמך מדיניות של הוועדה  

מיוני   המושבים,  2015המחוזית  לכלל  הזה,  בהקשר  המקסימאלית  הגמישות  על  הולכים  ואנחנו   ,

רה או הורדה כשאם יש ליישוב מסוים, או שהייתה ליישוב מסוים איזושהי בקשה מסוימת לגבי הס

של שימוש מסוים, או הגבלה של שימוש מסוים, אנחנו בהחלט הכנסנו את זה על פי החלטה של אותו 



 אזורית אשכול מועצה 
 11.10.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 108 
 

 יישוב באופן מסודר. 

אז למעשה, מטרת התוכנית, מהווה יצירת תשתית סטטוטורית לטובת הסדרה חוקית של הפעילויות 

אפשר להעביר את זה בבקשה עוד  הלא חקלאיות, כמו שאתם מכירים אותן, אם זה פעילויות של...  

 אחד? עוד אחד, זהו, לכאן. 

מטריות, אוקיי?    4כאן אתם יכולים לראות את הפירוט של השימושים, כשאנחנו מדברים, בעצם, על  

מטריה אחת של עיבוד תוצרת חקלאית, מטריה שנייה של תיירות כפרית חקלאית, מטרייה שלישית 

 ויזמות עסקית. של משרדים ופעילויות חינוך ורווחה, 

אשמח   אני  שאלות,  לכם  יהיו  אם  בו,  להעמיק  בו,  לעיין  יכולים  אתם  שלכם,  בידיים  נמצא  החומר 

לנסות ולענות עליהן, אוקיי? אתם מוזמנים לפנות אליי באגף ההנדסה, יש גם את המייל שלי באתר,  

 וכו', ואפשר גם אחרי הישיבה, מחר בבוקר וכו', בסדר?

למעשה, בשלב, אם אפשר להעלות, רגע לכאן, אני רוצה לומר שהתוכנית הזו,  אנחנו נמצאים היום,  

 היא תוכנית שמקודמת כבר כשנה וחצי, פחות או יותר, 

 

 רננה התחילה איתה יחד,     מר גדי ירקוני: 

 

 כן, רננה הייתה יחד איתי,      דליה:

 

 חייבים להגיד מילים טובות לרננה.    מר גדי ירקוני: 

 

 ון, בהחלט.  נכ    דליה:

 

דקלה נכנסה בהמשך ודחפה גם כן, אבל בהחלט עבודה של דליה ושל     מר גדי ירקוני: 

רננה בהתחלה, ועכשיו דקלה מובילה את זה יחד איתה ומסיימת. אבל כל האגף כמובן וזה, אבל הן  

 בהחלט ריכזו את זה.  

 

תראו      דליה: ככה,  אז  ז  –כן.  ואת  הן,  הזו  התוכנית  לגבי  אתם החדשות  ה 
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צריכים לזכור, התוכנית הזו היא תוכנית שמאפשרת, אוקיי? היא לא תוכנית שגורעת מאף אחד דבר,  

אלא בדיוק להיפך. היא תוכנית שמאפשרת, משום שכל מה שהתנהל היום תחת שימוש חורג, או לא  

מורכבת,    התנהל, או נמנעו מלפתח או לעשות אותו, כיוון שהרישוי וכל הפרוצדורה מסביב היא כל כך

שתאושר,  שלכם,  הגיבוי  עם  יחד  ובתקווה,  ובהנחה  הזאת,  התוכנית  באמצעות  למעשה,  אנחנו  אז 

שלכם   לתמיכה  גם  זקוקים  ואנחנו  בהפקדה,  דיון  לשיבוץ  למעשה,  ממתינים,  אנחנו  לדיון,  תובא 

הסדרה   שהיא  הסדרה  לטובת  הדרך  תיסלל  למעשה,  התוכנית,  שתאושר  מרגע  נוכל  הזה,  בעניין 

ש ארו טווח,  בעצם,  כת  וזה,  המקומית.  הכלכלה  עידוד  של  בסיס  על  כלכלית  צמיחה  פה  תאפשר 

 החדשות של הסיפור הזה, לצד הנושא של ההסדרה הסטטוטורית.

לציין   רוצה  אני  נוסף  שתוכניות   –דבר  מכיוון  שימושים,  מגדירה  שאמרתי  כמו  למעשה,  התוכנית, 

להתייח ניתן  לא  יישוביות,  תב"עות  בראייה  יישוביות,  רק  אלא  שימושים,  של  פירוט  להכניס  או  ס 

 מועצתית, שדואגת ומסדירה את העקרונות עצמם, ואת העקרונות המנחים.  

זאת   הבניה.  זכויות  תוספת  את  מסדירים  גם  אנחנו  ובנוסף,  זה,  את  עושה  שלנו  התוכנית  ולכן, 

 אומרת, אם אפשר ללכת רגע לסוף, בעצם לא, אין את זה שם.

 

 ין לנו את זה.  א    דוברת:

 

להישאר     דליה: אפשר  אוקיי,  הלאה.  לא,  לא  סליחה.  אחד,  עוד  שנייה, 

במקום הזה, ואני אסביר קצת על הנושא של זכויות הבניה. זכויות הבניה הוא דבר שמוגדר, בדרך 

כדי   בתב"ע,  להם  להיות  שחייב  שהדבר  יישובים  על  מדברים  כשאנחנו  היישוביות,  בתב"עות  כלל, 

 זה עם התוכנית המועצתית, בעת שתאושר, זה הסדרה של ראש נחלה. לחבר את

יש לנו שני יישובים במועצה, שאין להם עדיין הסדרה כזו, בתב"ע יישובית, והם יצטרכו לעשות את  

זה כדי ליהנות מהאפשרות להשתית את מה שבעצם התוכנית הזו מאפשרת לכל תושב ותושב, שהוא 

 בעל משק חקלאי. זאת אומרת, 

 

 איזה יישובים, דליה?     מר דודי אלון:
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 היישובים עמיעוז, אם אני לא טועה, ותלמי אליהו, אם אני לא טועה.      דליה:

 

 אוקיי.    מר דודי אלון:

 

אבל אל תתפסו אותי במילה, בסדר? עמיעוז אני יודעת שאין להם את      דליה:

, ואני לא רוצה להטעות אתכם, אז בבקשה. נחלה, יש יישוב נוסף, לא זכור לי כרגעההסדרה של ראש  

 אני רוצה לציין,  

 

 מה זה ראש נחלה?    מר חנניה אווקרט: 

 

 דונם מגורים.   2.5  מר איתן אהרון: 

 

 כן, אז רגע,     דליה:

 

 בתב"ע.   מר איתן אהרון: 

 

כשאנחנו מדברים על ראש הנחלה, ביישובים שונים, ראש הנחלה יכול     דליה:

ויש גם סוגים שונים של נחלות. יש נחלות שיש את ראש הנחלה, בתוך היישוב, להיות בגודל   שונה, 

כמו שאתם יודעים, והשטח החקלאי שאמור להיות צמוד, על פי המבנה הישן, הוותיק, כבר לא נמצא 

 שם. 

משנה,   לא  זה  שוב,  אבל  אחרים.  ישובים  ויש  נחלות,  של  כאלה  סוגים  כמה  בהם  שיש  ישובים  יש 

 נותנת מענה לכולם, אוקיי? התוכנית 

 

 וואי, וואי.   מר איתן אהרון: 

 

החשוב    מר גדי ירקוני:  הדבר  לסיכום.  אחד  משפט  להגיד  רוצה  אני  דליה,  חבר'ה, 
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שתזכרו, ותגידו לכולם במושבים, שזו תוכנית מאפשרת, אבל היא לא במקום היתר בניה. שלא יצא 

 ים מה שהוא רוצה, מלון, לא מלון,פה פתאום מצב עכשיו, שמישהו חושב שמותר להק

 

 צימר.   מר שמואל ספקטור: 

 

 צימר, בלי היתר בניה. זה לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 ברור.   מר איתן אהרון: 

 

 זה, לך זה ברור,     מר גדי ירקוני: 

 

 זה רק בהגדרת השימוש.    מר איתן אהרון: 

 

 כן.   מר ניר ים:

 

וזה    מר גדי ירקוני:  רגע.  זה...  מאפשר    לך  שזה  ברור,  שיהיה  שתזכרו,  החשוב  הדבר 

 לעשות עכשיו צימר, אבל לצימר צריכים היתר בניה. זה לא... 

 

 זה מאפשר להסדיר גם דברים קיימים, בצורה מסודרת.    מר דודי אלון:

 

 דליה, תודה רבה.     מר גדי ירקוני: 

 

 בבקשה.     דליה:

 

כ    דקלה: שזה  כמו  ברשותכם,  שנייה.  צריכים  רגע,  אנחנו  בפרוטוקול,  תוב 

לאשר את התוכנית הזאת, כי היא נמצא בדיון להפקדה, לכן בפרוטוקול צריכה להיות הצבעה, לכן  
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 זה מופיע גם בנושא. אז אנחנו רוצים רגע לערוך הצבעה. 

 

 זה ניר, זה לא את, זה ניר.     מר גדי ירקוני: 

 

 ולהגיד משפט מסכם.      דליה:

 

 תי שאתה בחוץ.  לא, חשב    דקלה:

 

 למה לקחת לי? עד שיש לי.    מר ניר ים:

 

 סליחה, סליחה, מחילה, ראיתי שאתה בחוץ, סליחה.     דקלה:

 

רק ברשותכם, משפט מסכם, באמת. כי עד שאנחנו כבר מגיעים לרגע      דליה:

פה   מדובר  עיניכם,  לנגד  יעמוד  שזה  ולהדגיש,  לציין  חשוב  דקה.  רבע  באמת  עוד  אז  באמת הזה, 

 בתוכנית היסטורית עבור יישובי המועצה, ומדובר פה בתוכנית דגל.  

אני יודעת שאתם עוסקים בהרבה מאוד נושאים, אבל התוכנית הזו, היא תוכנית שאמורה לקבל רוח  

 גבית מלאה מכולכם. תודה רבה. 

 

 ברור, זה מנוע צמיחה אדיר למועצה.     דובר:

 

 תמיכה מלאה.     גב' מזל ערוסי:

 

באמת    מר גדי ירקוני:  רוצה  ההצבעה,  את  לוקח  שניר  לפני  הזאת,  בהזדמנות  אני 

להגיד לדליה, הובילה את התוכנית הזאת אמנם כל פעם עם אנשים אחרים, אבל הובילה את זה ביד  

כי אמנם   הגיעה להצלחה הזאת.  גם התוכנית הזאת  זה,  ובגלל  רב.  ובדיוק  יודעת.  כמו שהיא  רמה, 

עה מאוחרת, ולא בכבוד שמגיע לה, אבל דליה, זו ההזדמנות להגיד לך תודה רבה  מאשרים אותה בש
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 ענקית, על העבודה בכלל, ועל העבודה הזאת בפרט. אז בשם כולם, ובטח בשם... 

 )מחיאות כפיים(  

 

 שאלה קטנה.   מר אריק דניאל: 

 

 כן, כמובן זה מאמץ של שנים, אוקיי? דליה, תודה.     מר ניר ים:

 

לי את המתמטיקה? מה   דניאל: מר אריק  יכולה רק להסביר  שאלה קטנה לדליה. את 

 מ"ר?   500 הכוונה גלישת שלושה דונם, ואחרי זה למעשה, שימוש פל"ח

 

 כן, כן, אני אגיד את זה,      דליה:

 

 לא הצלחתי להבין.    מר אריק דניאל: 

 

  שתי מילים אני אגיד על זה. אין שום בעיה, ואתה מוזמן,    דליה:

 

 רגע, יש המון שאלות לגבי כל התוכנית הזאת,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 תשאל אותן.    מר גדי ירקוני: 

 

לא, שנייה, אני אומר משהו אחר. בואו נקבע, נאשר אותה, אבל בואו    מר תמיר בוקובזה: 

 נקבל הסבר מסודר,  

 

הרב   מר גדי ירקוני:  כך  כל  לנו  יש  זמן.  לנו  אין  חבר'ה,  במליאה,  נושאים לא  ה 

אני,   לא  הכפפה,  את  לוקח  אני  אבל  מה?  יודעים  אתם  אנחנו,  רוצים,  שאם  בעיה  לנו  אין  במליאה. 

 אנחנו נפרסם, לפי דעתי נציג אותה,  –יותר נכון, דקלה 
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 מועד לדיון בנושא.      דקלה:

 

 לא במליאה.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא במליאה.     דקלה:

 

 שה פה יום הצגה של פל"ח, נראה כמה יבואו. לתושבים, נע   מר גדי ירקוני: 

 

 למרות שאני רוצה להגיד לכם שאנחנו עשינו שיתוף ציבור עם כולם.      דליה:

 

ודליה תציג את זה, רגע דליה, בשעתיים, או כמה שצריך, עם אנשים    מר גדי ירקוני: 

היומיום. וזה שווה   שזה באמת מעניין אותם, ובאמת משפיע להם על החיים, יכול להשפיע להם על

 את זה. ניר, נפתור את זה...

 

 רגע, דיון עם התושבים,      דקלה:

 

 כבר נעשה, דקלה.     גב' מזל ערוסי:

 

 לא, לא.    מר גדי ירקוני: 

 

ואילך,     דקלה: לגבי מה מותר מעתה  דיון עם התושבים  רגע, סליחה, שנייה. 

ה. כי עוד יכולים להיות שינויים וריג'קטים, אין  ציאה לדרך, יקרה רק אחרי שהוועדות יאשרו את זוי

טעם. דיון, וזה פה אני באמת שמה את הזה, אני ודליה נתאם, נשלח לכם דרך המליאה מועד לחברי  

המליאה שרוצים להיכנס לעובי הקורה, ולהבין יותר בשביל לדברר את זה, וזה, נעשה שלב ראשון רק  

 עם חברי המליאה. לכשאושר... 
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 לא, לא, לא, עזבי את זה. אני חושב שזה לא נכון להביא את זה,    ירקוני: מר גדי 

 

 אתה לא יכול להביא לתושבים לפני שיש לך אישור ועדה.     דקלה:

 

 לא, לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 חברים, התוכנית הוצגה לתושבים כולם,   מר איתן אהרון: 

 

א קובע, מציע, מהרגע שהמליאה  מהרגע שדקלה, ואני מציע, אוקיי? ל   מר ניר ים:

ננסה   אני מציע שכן  פל"ח,  זה  יודעים מה  נמצא בשלבים כאלה שאנחנו  כבר  הוא  והתהליך  אישרה 

שלא,   ההסתייגות  כולל  שנבין,  תושבים,  עם  מליאה  חברי  הוא  הבסיס  שכמובן  כנס,  איזשהו  לארגן 

 ... שצריכים עדיין לעשות. אבל שאנשים יכינו את עצמם, גם 

 

 חבר'ה, עשינו מפגש בכל יישוב. אתם עושים פה סלט.     דקלה:

 

 נדבר על זה, נדבר.     מר גדי ירקוני: 

 

 היה עם כל יישוב, הוזמנו כל התושבים.   מר איתן אהרון: 

 

 נקבל החלטה, לא עכשיו.     מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר.     דקלה:

 

במהלך      דליה: קיימנו  באמת  שאנחנו  להדגיש,  רוצה  רק  מחצי  אני  למעלה 

התושבים,   ועם  ההנהגות  עם  ויישוב,  יישוב  כל  עם  ספציפיות  פגישות  קיימנו  חודשים,  מספר  שנה, 
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 והחומר עבר בכל צורה שהיא.

 עכשיו, זה נכון שזה אף פעם לא במאה אחוז מגיע, אפילו אולי לא...  

 

 רגע, תעני לו רגע על השאלה, כדי שנוכל להצביע.      דקלה:

 

ואני אנסה לענות בקצרה,  גדי,      דליה: לי רק לכבד את הבן אדם ששאל,  תן 

 בסדר? 

כשאנחנו מדברים על ראש נחלה, ראש נחלה בדרך כלל, אני הולכת    –דונם    3הנושא של הגלישה עד  

דונם אפשר להגדיר את ראש הנחלה למגורים. בתוך    2.5דונם, עד    2.5על מקרה הבדרך כלל, שנניח  

משמרים   אנחנו  הנחלה,  למבני ראש  הזכויות  את  משמרים  אנחנו  למגורים,  מינימום  הזכויות  את 

 משק, כפי שהן מוגדרות בתב"ע היישובית. 

והגלישה לשלושה דונם, זה במקרים חריגים, שכמובן רשויות הרישוי יצטרכו לבחון אותן, כשמדובר 

הלך השנים, למשל על מקרים מיוחדים, שבן אדם מתחילת היישוב, או במהלך הבניה של היישוב, במ

בנה שם מבנה מסוים, והמבנה הזה משרת אותו לפעילות הפלח, כן? ואין לו את האפשרות היום לבוא 

 ולהרוס, או לעשות מזה משהו אחר.

שוב, רשויות הרישוי יוכלו לבחון את האפשרות לתת פה את הגלישה הזאת. אבל שוב, זה היוצא מן  

 הכלל, 

 

 צמוד דופן.    מר דודי אלון:

 

 כל עוד זה צמוד דופן לחלקת המגורים.    :דליה

 

 בדיוק.    מר דודי אלון:

 

 אבל שוב, זה היוצא מן הכלל, ולא כלל מנחה, בסדר?     דליה:

 



 אזורית אשכול מועצה 
 11.10.2021, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 117 
 

 תודה.   מר אריק דניאל: 

 

 תודה.     דליה:

 

לא    מר ניר ים: זה  אז  שלי,  השטח  זה  אליו,  לגלוש  יכול  שאריק  היחידי  המקום 

 יקרה. 

 

 אתה מוכן להצביע?     י: מר גדי ירקונ

 

נגד?  16כן, מי בעד? חברים, בבקשה להרים את היד.      מר ניר ים: . נמנעים? אין. 

 אין. 

 

 תוכנית פל"חבעד( לאשר את  16: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 

 

  __________________ 
 גדי ירקוני 

 המועצה יו"ר  

 __________________ 
 ניר ים 

 המועצה מנכ"ל  
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