
 
 

 אשכולאזורית  מועצה  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 מן המניין  המליאהפרוטוקול ישיבת 

 29.11.2021, בתשפ"  בכסלו  כ"ה, שני מיום

 
 
 
 
 
 
 
 

 -  03-5373237הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון:    -
 



 אזורית אשכול מועצה 
 29.11.2021, שני מיום, מן המניין מליאהישיבת 

 

 2 
 

 אשכול אזורית  מועצה  
 19מס'    מן המניין   מועצה ישיבת  

 29.11.2021,  ב תשפ"   בכסלו   כ"ה ,  שני מיום  
         

 

   משתתפים: 

 יו"ר המועצה  -    ירקוני גדי 

 יתד חבר מועצה,   -    אלון דודי 

 חבר מועצה, עמיעוז  -  איתן אהרון 

 בארי חבר מועצה,   -    בר יובל 

 חברת מועצה, כיסופים  -  בן ארי רבקה 

 חבר מועצה, ניר עוז  -  רובין השי 

 חבר מועצה, תלמי יוסף  - בוקובזה תמיר 

 חברת מועצה, עין הבשור  -  ערוסי מזל 

 חברת מועצה,   - בן רומנו רונית 

 חבר מועצה, אבשלום  - קוברסקי אדוארד 

 חבר מועצה, גבולות  - בוקסבאום רותם  

 חבר מועצה, דקל  -  טל משה 

 חבר מועצה, חולית  - שמואל ספקטור 

 חברת מועצה, יבול  - מימון יהודית 

 חברת מועצה, ישע    -רוויטל דג'אווי בן יעקב  

 ם מבטחי חבר מועצה,   -   ווקרט חנניה א 

 מגן חבר מועצה,   -    ברזילי דני 

 חבר מועצה, נירים  - בורנשטיין טל 

 חבר מועצה, ניר יצחק  - בלברמן שמואל 

 עין הבשור חבר מועצה,   -    פלג אמיר 

 חברת מועצה, צאלים  - בר מאיר תמי 



 אזורית אשכול מועצה 
 29.11.2021, שני מיום, מן המניין מליאהישיבת 

 

 3 
 

 חבר מועצה, רעים  -  דניאל אריק 

ניצן  -  גל נועם   חבר מועצה, שדה 

 חברת מועצה, שדי אברהם  -  אדמון דנה  

 אורים חבר מועצה,   -  גרין סילביה 

 קלדרון שרון 

 

 

   : מוזמנים 

 המועצה מנכ"ל   -  ניר ים  

 גזברות  -  כבי שקולניק 

 גזברות  -  יפה בוקובזה 

 דוברת המועצה  -  יפעת ליפנר 

 מנכ"ל החברה הכלכלית  -  עופר מימון 

 מנהל אגף החינוך  -  אבי יאנוס  

 

   סדר היום: על

 מידע .1

 8.11.21מיום  2021#16אישור פרוטוקול מליאה  .2

 15.11.21מיום  2021#17אישור פרוטוקול מליאה  .3

 אישור מינוי מבקר המועצה .4

 בחירת יושב ראש ועדת ביקורת .5

 ועדים מקומיים.  .6

 אישור תב"רים  .7

 אישור כתב התחייבות לפרויקט דיה .8

 2022קריאה ראשונה לתקציב  .9



 אזורית אשכול מועצה 
 29.11.2021, שני מיום, מן המניין מליאהישיבת 

 

 4 
 

נחנו נתחיל במידע. דודי הודיע לי, לכולנו לא לי, שהוא מאחר קצת, א   מר גדי ירקוני: 

אי   עוד  ניר,  של  הספירה  שלפי  מכיוון  יגיעו,  אז  שעד  מקווה  אני  במידע.  ונתחיל  יגיע  מעט  עוד  הוא 

 אפשר להתחיל במליאה. 

 
 כמה צריך בשביל להתחיל? חצי?    מר אמיר פלג:

 

 .  18  מר תמיר בוקובזה: 

 

, עוד שניים נחכה, יגיעו, אני  16, דודי  15. אנחנו  14-? ניר אמר לי ש18   מר גדי ירקוני: 

 מקווה. 

 מידע. 1

 

אתמול היינו עם יושב ראש קק"ל, והיום היה פה   –  טוב, קצת מידע   מר גדי ירקוני: 

 מנכ"ל רמ"י, אז נתחיל קודם על יושב ראש קק"ל דודי ... בירושלים. 

שאנחנ סוגיות  מאוד  הרבה  לו  אחרי  העלנו  קק"ל,  עם  העבודה  את  להתחיל  סוף,  כל  סוף  רוצים,  ו 

לא   עדיין  המדינה  שחלק  בגלל  עבדו,  לא  הם  גם  ישירות.  ממש  איתם  עבדנו  שלא  ארוכה  די  תקופה 

עם   הממשלה,  עם  להם  שיש  ויכוחים  בגלל  שנים,  מאוד  הרבה  כבר  איתם  עבדה  לא  אבל  עובדת, 

 המדינה, איך יעבירו כספים ומה.

יו שני,  הארץ  ודבר  דרום  את  אהב  פחות  בחג,  עדינה,  בעברית  זה  את  אגיד  אני  הקודם,  הראש  שב 

ובייחוד את אשכול, ולא ממש תמך פה. אז אני חייב להגיד שהייתה פגישה הרבה יותר טובה, יצאתי  

 עם שתי הצלחות גדולות, ואני מקווה עם עוד דברים שבקנה עם עבודה עכשיו, שאנחנו נצליח. 

גדולים דברים  ה   –א'    –  שני  כנראה שנקבל משטחי    9000-על הכשרת הקרקע של  ברגע דונם,  האש 

מיליון ₪. יש מאגר מי    15-שנשחרר אותם, קק"ל יעשו לנו שם את הכשרת הקרקע, שהיא מוערכת ב

רק   שקיבלנו  שלנו,  במט"ש  רק  50%קולחין  קיבלנו  אבל  אתכם,  עירבתי  לא  מרשות    50%,  מענק 

מיליון ₪. אני הודעתי להם שאין לנו כספים לעשות   9/12דר גודל של  המים, זה היה להשית עלינו ס

אחוז אנחנו נקבל מקק"ל,    30-40את זה, וגם שם אני מקווה, רוב הסיכויים, סיכוי גדול מאוד שעוד  

 שזה כבר, 
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 זה על מאגר חולית אנחנו מקבלים?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 אגר שאתה מדבר עליו, זה חולית? המ  מר תמיר בוקובזה: 

 

אלף קוב,    400זה מאגר חולית, כן. המים הנקיים אחרי. צריך להיות     מר גדי ירקוני: 

אני מקווה מאוד שאני אסגור את זה בזמן הקרוב, ואז נוכל אנחנו להשקיע את הסכום הגם לא קטן  

 שלושה מיליון ₪, ונוכל לבנות את הפרויקט הזה. –שניים  –

כל מיני דברים, יותר דברים, שאנחנו שם בהמשך דיון עם המחוז ואיתם, על אחזקת חורשות    יש עוד

בנושאים   ואנחנו  כאלה,  דברים  מיני  וכל  אופניים  שבילי  פה,  קק"ל  חורשות  של  פיתוח  פה,  קק"ל 

ארוכה.   מאוד  מאוד  תקופה  אחרי  חיובית,  שיחה  הייתה  בהחלט  אבל  איתם,  לדבר  נמשיך  האלה, 

ממשיכים, זה חוץ דברים הגדולים האלה שיצאנו איתם הם מאוד מאוד חשובים, אנחנו  באמת, שני ה

מהדברים שהם עוזרים, אני חייב להגיד שהם הסכימו, אחרי מאמצים גדולים, גם במתנ"ס בשלומית  

נתנו,    GNFמפני שהיה חסר לנו שם גם כסף, אחרי שגם המועצה נתנה, גם  להכניס את היד שלהם,  

יתנ זו בעצם הייתה הסגירה שהיינו צריכים. לא אנחנו סגרנו אותה, אבל  וגם שם הם  ו סכום כסף, 

 סגירה בשביל הכסף שהמועצה שמה שם.

כל הדבר הזה באמת נותן נפח, סוף כל סוף של פעילות, שמתחיל להחזיר את קק"ל למה שהיא, ואם  

הבאה, אז בהחלט    נחזיר את הדברים הקטנים, מה שאמרתי שהם יכנסו לעבודה פה, במהלך השנה

 יהיה נפח עבודה רציני עם קק"ל.

היום היה סיור לא פשוט עם ראש המינהל, עם ינקי ועם הצוות של המחוז. סיור לא פשוט,  דבר נוסף,  

הצגנו לו את כל הדברים הבעייתיים שיש לנו, והקשיים שיש לנו עם המינהל. אני יכול    –א'  -בגלל ש

לפרטים,   מעט  עוד  אכנס  אני  המינהל, להגיד,  עם  הטובות  השנים  שבע  לצערי,  שציפיתי,  כמו  אבל 

נראה לי, נגמרו. עכשיו יש לנו שבע שנים יותר קשות. גם מנהל המחוז, וגם מנכ"ל רמ"י, זה לא מי  

שהיו, שכל פעם אמרתי פה שהם אנשים שמאוד מאוד מעודדים ומכירים את העוטף, ומוקירים את 
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 קררות. המועצה, אז עכשיו אנחנו מרגישים הת

אבל אנחנו בכל זאת, אני אגיד, את הפרויקטים שלנו, אני מקווה מאוד שהם ימשיכו לקדם. מחר יש 

של  לסגירה  חשובה  מאוד  החלטה  שם  לנו  יעבירו  הם  מחר,  שם  הבורות  של  דיה,  של  הנושא  את 

ד  צמוד גדר, הם בע התהליך שם עם השמאות. אבל מה שמדאיג אותך, גם הנושא הסולארי, דרך אגב,  

ושם הם דווקא מאוד תומכים. אבל בכל מיני, האמירה הכללית שלהם, וכנראה משרד הפנים תומך 

עושה,   שהמועצה  שפרויקטים  כדי  ומוביל  חושב  שהוא  זה  החלוקתי,  הצדק  פתאום  זה  בזה,  בהם 

 יעזרו לערים מסביב להיות שותפות בה, ויקבלו מזה כסף, במקום שרק המועצה תקבל.

ר לא יכול, בפרויקט דיה, עם השנים הוא היה יותר מוקדם, אז הוא טוען שהוא  לדוגמא, שם הוא כב

היה צריך לעזור גם, בדוגמא סתם, לנתיבות או אופקים, וגם הפרויקטים הגדולים שלנו, שכל פרויקט 

אחרות.  ערים  עם  ולהתחלק  גדול,  כסף  סכום  להרוויח  הולכים  שאנחנו  צריך,  יהיה  עושים  שאנחנו 

ק החלוקתי לא אמור לתפוס בתוך עוטף עזה, אבל אני, כן, ברור לי שמתחילה פה  אמרתי לו שהצד

 תגובה חריפה, שאנחנו נהיה צריכים להילחם עליה, וכל פעם יהיה קרב חדש.  

אם זה המכרזים שהם רוצים להוציא, את השטחים הסולאריים מהיום והלאה, לא לתת ליישובים 

מכרזים. בקיצור, אני לא יכול להיות שהמתווה אשכול  להוציא את השטחים, אלא להוציא את זה ל

י נלך, שם  אנחנו  שם  לא  מתקדם,  אני  הסוף.  כבר לקראת  שפה...  לזכור  צריך  אבל  התמיכה,  את  ש 

 חושב שהוא אוהד כל כך גדול של המתווה הזה, אבל הוא בטח לא יכול לפגוע בו. 

חושב אני  הזה,  בסיור  דברים  המון  קידמנו  גם  שני,  מצד  איזה   אבל  יש  המסחרי  המרכז  את  שגם 

לנו בעיות איתם, שאנחנו   לנו את מעון השלושה שהיו  יש  לנו, סוף כל סוף ציר,  פתרון שאולי פותח 

הולכים, הגענו להבנות. יש נווה אשכול שהיו, סוגרים את הסוגיות. סך הכול, סוגיות נסגרו, אבל אני 

זעזעה היא  שאותי  הזאת  המחשבה  הגדולה,  הראייה  כל  חושב  עליה  חושב  אני  מה  לו  אמרתי  גם   ,

בנושאים  המשמר  על  ולהיות  לדאוג  צריכים  שאנחנו  ובאמת  גדולה,  דאגה  בזה  רואה  אני  אז  הזמן, 

 האלה.

אם שואלים    ומצד שני, צריך להמשיך ולעבוד, כמו כמה שאפשר יותר טוב איתם. אז הסיור היה די,

בנו גם  רגשות מעורבים, אבל  נגמר הסיור?  איך  היום המדינה,  אותי  גם  ביישובים,  שא של התמיכה 

איך הוא מדבר, המדינה מדברת, זה לא הוא, על שיווקים, שיווקים, שיווקים, אבל הם לא מבינים  

כשמביאים   שני,  מצד  הנושא?  ייפתר  פה  שלא  פה,  לא  שהשיווקים  פה? הם מבינים  לא  שהשיווקים 
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לי   בואו   –ם לפרנסה לעיר. אז פה הוא אומר  אלף תושבים, צריך לדאוג לה  40בנתיבות, הוא אומר 

 ניקח מאשכול, סתם במירכאות, כן? פה יש לנו פרויקטים שלהם,

 

 יש כזה שפע פה.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

אלף דונם, אז    750כן. לא, זה דרך אגב הוא בא אליי בטענות, יש לנו     מר גדי ירקוני: 

ו להם חצי מהפרויקטים. עכשיו, פרויקט ההשבה  מה הבעיה שלכם, אם אתם עושים פרויקטים, תתנ

 שאמרתי לו, שהם מאוד לא אוהבים אותו בגדר,  

 

 זאת העיר עם העלייה הכי גדולה בהתיישבות בשנה האחרונה.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

כן. בקיצור, לא רציתי להכניס אתכם לפרטים, רציתי להכניס אתכם    מר גדי ירקוני: 

כל בדרך  אני לאווירה.  הזה.  טוב מהסיור  לא  יצאתי  חיובית, אבל בהחלט  אווירה  אני אוהב לתת  ל 

 חשוב שכל מי שהיה איתי בפגישה גם הרגיש את זה.  

ועוד עשיתי חלק מהפגישה אצלי בבית, שיהיה יותר, ירגיש ביתי, וכבר אצלי בבית התחלנו להתכסח,  

 כשאמר לי שצריכים פה לבנות יותר צפוף. אז...  

 

 היית נועל אותו.    ת בן רומנו: גב' רוני

 

כן, אבל הוא ישב בחוץ, אני לא רוצה שהוא יישאר אצלי בבית, אולי     מר גדי ירקוני: 

את רוצה. הלאה, זה מוקלט, תזכרו את זה. אבל כן, גם אנחנו הולכים לכיוון חיובי שם, הרבה עבודה 

 חיובית. אבל בתפיסה, צריכים מאוד להיות עירניים.  

 

 גדי, למי מיועדת הקרקע שמפשירים?   אווקרט:  מר חנניה

 

הוא    מר גדי ירקוני:  לקבל מתווה אשכול קרקע,  צריך  מי שהיה  כל  למתווה אשכול, 
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   .חלקם יקבלו.. יקבל. חלקם, חלקם יקבלו צמוד

 

 זה ההסדר של הקרקעות של כל המועצה.     מר דני ברזילי: 

 

 וזה,  י, בגלל שעושים החלפות קרקעותאני לא יודע בדיוק למ  לא,   מר גדי ירקוני: 

 

 לא, אמרתי שזה חלק מההסדר הכולל של רפורמת הקרקעות.   מר חנניה אווקרט: 

 

 כן, כן, כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 איפה אפשר לראות את הפרטים של זה, גדי? זה מפורסם?   גב' רונית בן רומנו: 

 

 של מה? למי הולכים,     מר גדי ירקוני: 

 

 כל המתווה הזה.    בן רומנו:  גב' רונית

 

פרסמנו, כל דבר מפורסם. וזה פורסם, הקרקעות עדיין   –המתווה, א'     מר גדי ירקוני: 

לא מפורסמות, בגלל שהן עוד לא חולקו בכלל. מי שחסרה לו קרקע, יודע איפה הוא מקבל כל יישוב 

יודע למי הולך לקבל קרקע.   ,Day one-ישבו איתו, אני נזהר בשביל זה, כל מי שאמור לקבל קרקע ב

 מדובר עם כולם, גם מי שהיה צריך לתת וגם מי שהיה אמור לקבל, יודע בדיוק איפה ולמה.  

 

 ההליכים המשפטיים בכל הנושא הזה הסתיימו?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אתה חתמת עליי באיזה...     מר גדי ירקוני: 

 

 אני לא,   מר תמיר בוקובזה: 
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 ה? מ   מר גדי ירקוני: 

 

 אני לא חתמתי, תראה איזה יופי, גם לא יקבל מטר מרובע אחד.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, אתה בתור עורך דין חתמת.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, לא, אבל לא משנה, בסדר.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה, זייפו את החתימה שלך?    מר גדי ירקוני: 

 

 מה, אימות חתימה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

יכול להיות, אימות, אני לא קורא אפילו מה רשום למעלה, מה אכפת    מר תמיר בוקובזה: 

 לי. האימות? אני רק רואה שזה הבן אדם חתם, זהו.  

 

עם     מר גדי ירקוני:  המשפט  את  לנו  יש  לא,  אז  ששאלת.  בגלל  לא,  בסדר.  זה  לא, 

 שמתם לב, לא דיברתי על זה אף פעם פה, ואני... תביעה של, אני לא רוצה פה, לא... אם 

 

 אתה יכול לעצור, אמרת שלא הסתיים, אז לא הסתיים.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא הסתיים.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא חשוב שנבין מה...?      מר אמיר פלג:
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מעדיף לא, לא, אני מעדיף, אני גם מעורב שם, תבעו אותי אישית, אני     מר גדי ירקוני: 

, מפני שתמיד בתביעה יש שני צדדים, ואם אני אדבר, כמובן שאני לא  לא להעלות את זה בצד אחד

אובייקטיבי לגמרי בנושא הזה, אבל אני מאמין שהמועצה, כמו שזכתה בכל המשפטים תזכה גם פה,  

 אבל יום יגיד. אני מעריך שזה יגמר תוך... בזמן הקרוב, ישיבת התצהירים הייתה...

זה בנושא הזה, ואני רוצה גם בשורות טובות. הנושא של ההרשאה של הפסולת, קיבלנו השבוע  אבל  

מיליון ₪, ועכשיו אנחנו עובדים, גם דודי וגם אני, לראות איך מקדמים את זה  34-את ההרשאה של ה

 לביצוע יחד עם האשכול, ויחד עם האינטרסים של אשכול... 

 

 קלאית? על מה מדובר?  מה זה, פסולת ח  מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, פסולת חקלאית.     מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

אשכול     מר גדי ירקוני:  ל...   –של  הזה  מהכסף  לקחת  מצליחים  אנחנו  איך  אשכול, 

עדיין לא מוציאים, קיבלנו את ההרשאות, עכשיו אנחנו צריכים להוציא, איך אנחנו לוקחים מזה אל 

אשונית שלנו, שהייתה על חובות העבר, מה שקורה ביישובים. אני מקווה שנצליח, וגם יש  הכוונה הר

סעיף פה אחרי זה , לא קשור, להביא את הסיפור הזה לזה שנצליח לקחת משם כסף, לניקיון העבר,  

זו הייתה לפחות המטרה הראשונית, חשובה. חוץ מזה שלהביא גם את הפתרון להמשך    –שאמרתי  

 רק... זהו, דיברתי המון.  קדימה, ולא

 

 לא, תמשוך עוד זמן,    מר שמואל ספקטור: 

 

 לא מה, אין פה...?     מר גדי ירקוני: 
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 חסר עוד אחד.    מר שמואל ספקטור: 

 )מדברים ביחד( 

 

עוד   מר תמיר בוקובזה:  ותן  במועצה?  הקורונה  מצב  על  לדבר  יכול  אתה  אם  גדי,  רגע, 

 אותך נגיד גם בפייסבוק.  משפט לגבי ... שלום הילד, ראיתי

 

 איזה משפט?    מר גדי ירקוני: 

 

 מדקל, הילד שחולה, עם הקמפיין.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 עם הכלבים?    מר גדי ירקוני: 

 

 קמפיין.   מר תמיר בוקובזה: 

 

אה, לא, הקמפיין חבר'ה, אני לא חושב שהמליאה צריכה לדבר על זה,    מר גדי ירקוני: 

 חושב שזה דבר פרטי.  נכון יפעת? אני

 

 על מה מדובר?      מר אמיר פלג:

 

 על הקמפיין של משפחת חובה.   גב' שרון קלדרון:

 

זה.     מר גדי ירקוני:  עושה את  אני חושב שמישהו באשכול  פעם ראשונה  לא  זה  היה, 

הבקשה, אני, הדבר היחיד שהסכמנו, הם ביקשו באולם אשכול, כשהייתה שם הצגה, לספר על זה,  

  יספרו לפני ההצגה. איזו הצגה הייתה שם?אז שם הסכמנו שהם 

 

 הייתה הופעה של שולי רנד.   גב' תמי בר מאיר: 
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דבר    מר גדי ירקוני:  לא  זה  פרטי,  דבר  זה  רנד.  שולי  של  בהופעה  רנד,  שולי  של 

 מועצתי, כל אחד יכול לעשות שם מה שהוא רוצה. תושב מועצה... 

 

צה הגיבה בפייסבוק תחת הדף של המועצה, שהיא תומכת. בגלל המוע  מר תמיר בוקובזה: 

 זה הכנסתי את הסיפור. בדף של המועצה.  

 

 זו חלק מהתמיכה שלנו, שאנחנו עוזרים להם להפיץ.   גב' יפעת ליפנר: 

 

  אני בעד.   מר תמיר בוקובזה: 

 

ת  גב' יפעת ליפנר:  כי  לתקשורת,  הודעה  הוצאנו  אנחנו  עכשיו  גם  ברשתות,  למידי גם 

התיכון התגייסו הבוקר ואספו כספים ומכרו מאפים, אנחנו בכל הכיוונים עוזרים להם בהפצה, וזה  

 מה שהם ביקשו.  

 

ואני מסכים, שום ביקורת. רק אמרתי, בגלל שהמועצה מעורבת בזה,   מר תמיר בוקובזה: 

 שנשמע על זה במליאה, אבל בסדר. 

 

 זה עניין קהילתי,     מר דודי אלון:

 

 אני חושב שאנחנו צריכים להיזהר.    גדי ירקוני: מר 

 

זה בסוף עניין קהילתי, זה לא עניין מועצתי. קהילה שכולם מחוברים,     מר דודי אלון:

לומדים באותם בתי ספר, כולם מכירים את כולם, אז ככה גם קל לרשתות החברתיות לחבק את זה. 

 ועוד פלטפורמה, אין פה איזה משהו מעבר לזה. 
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 אוקיי.   תמיר בוקובזה: מר 

 

אז ערב טוב לכולם, אני רק אשלים את מה שגדי נגע בסוף, אז באמת     מר דודי אלון:

גם אתמול עשינו איזושהי ישיבת התנעה יחד עם האשכול פה, בסיפור הזה של איך מתחילים, אוקיי, 

נחמד,   זה  הרשאה  צריך  יש  בשטח, אז  למעשה    באמת,  לראות  לדהלכה  גם  עם שמתחילים  בר 

 היישובים, וגם להניע את זה בפועל.

המפעל   את  לקדם  זה  שלנו,  הקשיים  אחד  גם  אז  היום,  המינהל  של  הסיפור  עם  סיפר  גם  שגדי  מה 

שיטפל בפלסטיק, ואמור היה לקום בכרם שלום. ברוח הפגישה היום, אנחנו יודעים שזה ייקח קצת  

 יותר זמן ממה שאנחנו חושבים. 

 

 צפויים להגיע למועצה?    34-נו יודעים כמה מהאנח  גב' יפעת ליפנר: 

 

בעיקרון, שתי הרשויות שנכנסו לתוך הפרויקט כזה כרגע, בעוטף עזה,    מר דודי אלון:

אנחנו   כי  אצלנו,  הם  והמשאבים  והטיפול  האנרגיה  רוב  משמעותי,  באופן  נגב.  ושדות  אנחנו  זה 

 היצרנים הגדולים ביותר.  

למערך פיסי של, מה שנקרא, מינהלה, פיקוח, תשתיות וגם הפעלה  מכיוון שהתקציב הזה מחולק גם  

וחלק לסבסוד, וחלק באמת לניקיון והסדרה, אז אני מניח שהרכה ממנו, בסופו של דבר, כן נראה פה  

 במרחב שלנו.  

 

 זה כולל את הציוד לגריסה...? או שזה של הקבלנים?    מר חנניה אווקרט: 

 

 דודי?  , לא, 20-80זה     מר אמיר פלג:

 

יש גם מודל של סבסוד, אבל בואו לא נכנס שנייה לעניין הטכני של מה    מר דודי אלון:

יהיה. צריך להגיד שעכשיו, באמת, חובת ההוכחה היא גם על האשכול וגם עלינו לראות שזה קם. אז  

ליך גם, מה שגדי אמר עם המינהל, גם הם כל כך קשים, שהם לא היו מוכנים אפילו לאשר איזשהו ה
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אז   במקביל.  הסטטוטוריים  התהליכים  את  ונעשה  המפעל,  את  להקים  תתחילו  יאללה,  של  מקביל 

 אנחנו מחפשים כל מיני אלטרנטיבות.

באמת  וזו  במרחב,  אלטרנטיבי  מיקום  ידי  על  יעבוד,  הוא  שכנראה  מקודם,  טוב  רעיון  הביא  גדי 

 בשורה. תודה. 

 

 אפשר לשמוע, סליחה,    גב' שרון קלדרון:

 

 קורונה, אתם רוצים קורונה קצת?    דודי אלון:מר 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

למבני   גב' שרון קלדרון: השבוע  בסוף  שהייתה  הפריצה  על  גם  רגע  לשמוע  אפשר  לא, 

 המועצה? 

 

 כן. זה היה בסוף השבוע, או ביום ראשון?     מר גדי ירקוני: 

 

 זה היה בשישי ובשבת, פעמיים.     מר אמיר פלג:

 

 במוצאי שבת בלילה.    ב' כבי שקולניק: ג

 

 מה קרה?   מר חנניה אווקרט: 

 

 לא, היה גם בשישי בזה, ואז בשבת פה.     מר אמיר פלג:

 

 זה לא היה באותו יום?     מר גדי ירקוני: 
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 לא.     מר אמיר פלג:

 

יותר    מר גדי ירקוני:  שהתחילה  גם  משולבת  פריצה  הייתה  שקרה,  מה  משנה.  לא 

כנראה יום לפני או זה, אני לא סגור על כל הפרטים עדיין, שהתחילה בפלייסקול, באו לשם,    מוקדם,

שלה   בסיור  לב  שמה  מידן  המצלמות,  שרוב  בגלל  שומר,  שם  שמו  זה  ואחרי  מקדים,  סיור  עשו 

במצלמות, שעוד לא גמרו להתקין את כל הבקרה שם, שבערנות שלה, במקרה, שיש שם אנשים שהם  

 מסתובבים.

למועצה.  שמ להיכנס  החליטו  הם  שומר,  ששמו  בלילה,  באו  כשהם  ראו,  שהם  וכנראה  שומר,  שם  ו 

לא   אותו.  לקחו  החשבונות,  בהנהלת  כסף  קצת  היה  בכספות  כספות.  מהמשרדים,  לחלק  פה  פרצו 

 סכומים גדולים.  

הנהלת   של  בצד  יותר  למשל,  פרצו,  לא  שלי  המשרד  אל  מהמשרדים,  חלק  פרצו  הזאת,  החוליה 

הם לקחו אך ורק כסף. לפי מה שאנחנו    ונות ולחינוך, לא יודע למה. חשבו אולי שיש שם כספת.חשב

 לא...יודעים 

 

 הם הלכו בכיוון שלך, גדי.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 הלכו לחינוך...    גב' רונית בן רומנו: 

 

ניידים ולא כל   מר גדי ירקוני:  ום, שהיו. המשטרה מכירה את  כן. לא לקחו מחשבים 

החוליה הזאת, היא מנסה לתפוס אותה כבר כמה זמן, הם מקווים שזה קירב אותם לתפיסה שלה, 

 לפי מה שאני יודע, עוד לא שמו עליה את היד.  

קבלת   בשבילו  הייתה  זו  חזר,  שהוא  ביום  בדיוק  עושה,  עכשיו  אילן  הזה,  האירוע  בעקבות  אנחנו, 

של תחקיר  עושים  איך    פנים.  לראות  השמירה,  את  משפרים  איך  לראות  קרה,  מה  לראות  הסיפור 

 סוגרים את כל זה שאיפה שיש מצלמות, גם הן יהיו במעקב ולא רק יהיו מצלמות.
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או   קופצות,  יהיו  שהן  איכשהו  להשתנות,  צריכה  השיטה  ועכשיו  מצלמות,  המון  שיש  לזכור  צריך 

שכולן יהיו שמישות וטובות. אז התהליך הזה, כן, שהמוקד יוכל להסתכל על כל כך הרבה מצלמות, ו

אין לי עדיין את הבדיקה, אתה יודע את הסכומים הסופיים, ניר? אין לי בינתיים את  אנחנו יצאנו,  

 משהו כזה,  3000ועוד  2000הסכומים הסופיים, אבל אני יודע על 

 

 ₪ מזומן כנראה, משהו כזה,  3000  גב' כבי שקולניק: 

 

 אוקיי.    י: מר גדי ירקונ

 

 . ונזקים לדלתות, לארונות וזה, אבל יש ביטוח. 4000אולי   גב' כבי שקולניק: 

 

 כן. וגם הייתה פריצה לאחד מבתי הספר? או שלא?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן. מישהו אמר.    גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, אני חושב שזה הפלייסקול,    מר גדי ירקוני: 

 

 מרו לי פלייסקול, מועצה ובית ספר. זה מה שהיום סיפרו לי.  לא, א  מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה מה שמסופר. שדות אשכול.   גב' שרון קלדרון:

 

 לאן?    מר גדי ירקוני: 

 

 שדות אשכול.   גב' שרון קלדרון:

 

שגנבו משם כספת, גם כן, משדות אשכול, עם כסף בפנים. זה מה ש...   מר תמיר בוקובזה: 
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 אשכול, לא אמרו לי איזה בית ספר.  או לא יודע אם שדות

 

 אחד מבתי הספר היסודיים.   גב' שרון קלדרון:

 

 בכל מקרה יש לנו ביטוח על זה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 לא הגיע אליי.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא משנה, רק אם היה...    מר תמיר בוקובזה: 

 

ו לא. לא שמעתי בתי ספר,  נשמע לי מוזר, אני אברר אם זו שמועה א   מר גדי ירקוני: 

 אבל אני לא רוצה להגיד... אני לפחות, אף אחד מאיתנו לא שמע. 

 

 זה מה שרץ.  גב' שרון קלדרון:

 

החינוך    מר תמיר בוקובזה:  קריית  הספר,  בית  עכשיו,  שאמרת  הביטחון,  של  בתוכנית 

 יושבת בפנים? 

 

יות   מר גדי ירקוני:  גם  יש  ר קופצות, בגלל שאנחנו... כן. הוא בכל מקרה בפנים, שם 

 עוד פעם, אסור בפנים. לא, סליחה, שאלת בפנים, אסור מצלמות... 

 

לא    מר תמיר בוקובזה:  אני  המצלמות,  איפה  לא  התוכנית,  בתוך  החינוך  קריית  אם  לא, 

 נכנס לזה. 

 

כן, כן. כן, רק אסור, רק תדעו, בתוך בתי ספר אסור שיהיו מצלמות    מר גדי ירקוני: 

 אז ההיקפים, יש מצלמות בתוכו.  ו, זה משרד החינוך אוסר.בתוכ
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 רגע, מעבר למצלמות פה, אין אזעקה, משהו? במועצה, במשרדים?   מר אריק דניאל: 

 

יש מצלמות, אין אזעקה. אנחנו עובדים לראות אם     מר גדי ירקוני:  לא, אין אזעקה, 

פחות אזעקה, מפני שמי שישמע את זה, עוד  יש צורך באזעקה, איך זה יביא את זה למוקד, יותר נכון  

 פעם, זה המוקד.  

 

 אזעקה שקטה.   גב' שרון קלדרון:

 

 כן. לראות... מצלמה קופצת זה בדרך כלל...     מר גדי ירקוני: 

 

הקודמת,   מר תמיר בוקובזה:  במליאה  שדיברנו  מה  המוקד,  של  ניסיון  אחלה  יהיה  זה 

הכנסה, למקור  שירות,  למוקד  אותו  ניסיון    להפוך  אחלה  יהיה  המוקד  זה  איך  של  ראשון,  כלקוח 

 מתמודדים ואיך מנהלים אירוע.  

 

של     מר דודי אלון: הצוות  של  הפגישה  את  קיימנו  השבוע  באמת  קורונה,  לגבי  טוב. 

מ כתוצאה  החינוך,  במערכת  מאומתים  חמישה  התגלו  בגדול,  בקורונה.  להתעסק    130-המועצה 

נאמני קורונה, אחד לכל בית ספר, אני יכול להגיד שיש סנכרון טוב, גם  מבודדים. סך הכול יש שמונה  

 באגף החינוך, גם מול המשל"ט, זה דרך אותם נאמנים שנמצאים בכל בית ספר. 

כרגע, בסיום של חנוכה מחר, חילקו ערכות אנטיגן לכל ילד, הם יחזרו חזרה עם בדיקה. מבחינתי, 

 שאפשר נכדים, ילדים, זה כן רלוונטי.  גם, זה מקום כן לקרוא בנושא החיסון, 

 

 גם מנגנון כיתה ירוקה עובד מאוד...  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

מנגנון כיתה ירוקה עבד, יש מנגנון כיתה ירוקה ויש מנגנון ילד ירוק.     מר דודי אלון:

מקום, שזה בעצם, אם ילד שהוא בעצם בכיתה שהיא לא כיתה ירוקה, אבל הוא היה נחשף באיזשהו  
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 אז הוא גם מקבל את אותן ערכות, ועושה את הבדיקות.

ויש עניין של   האמת היא שבמועצות אזוריות המודל הזה הוא קצת מצחיק, כי יש עניין של הסעות 

 חוגים. הוא לא באמת ממש עושה שכל, 

 

להבנתי, מודל הכיתה הירוקה לא חל על החוגים, או על כל הדברים   מר תמיר בוקובזה: 

 . שהם..

 

זה בדיוק מה שאני אומר, לכן המודל הזה הוא לא שלם כמו שצריך.     מר דודי אלון:

ברגע שגם שלושה ילדים, אז הכיתה הירוקה היא כבר לא במודל כיתה ירוקה, כולם הולכים הביתה 

 לבידוד.

להיפגש אני יכול להגיד שכרגע, מכל מה שאנחנו רואים ועושים, העסק די בשליטה, ודי מנוהל. וחזרנו 

את   יהיה  שבעצם  כדי  הקהילתי,  מהמרכז  צוות  להוסיף  כולל  בקרוב,  ונעקוב  כרגע,  לשבוע  אחת 

 הסנכרון גם על החוגים. 

אם יש צורך לבודד, אז רק    –יש הקפדה שבהסעות, עכשיו, יש מן מפת התיישבות, איפה יושב כל ילד  

כ האוטובוס.  כל  לא  ילדה,  או  ילד  אותו  אחד,  אותו  בסביב  רזולוציות  השמונה  כמה  עוד  יש  לומר, 

 בדרך. 

 

 מעולה.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 יאללה.    מר גדי ירקוני: 

 

 זהו.    מר דודי אלון:

 

 סדר יום.    מר גדי ירקוני: 

 

 טוב, סדר יום.     מר ניר ים:
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 אין לנו קוורום.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 יש, יש.    מר ניר ים:

 

 . 17  מר תמיר בוקובזה: 

 

 . 18יש    מר ניר ים:

 

 כולל ראש מועצה.     מר דודי אלון:

 

 כולל.   מר תמיר בוקובזה: 

 

זה בסדר גמור. לפני שאנחנו מתחילים,    35וראש מועצה, מתוך    18יש     מר ניר ים:

 מישהו רוצה להגיד עוד משהו באיזשהו עניין? אוקיי.

ל עצמי את התקלה. פשוט לא הצלחתי, אז ככה, פרוטוקולים שלא נמצאים פה לאישור, אני לוקח ע

אז  הבאה.  למליאה  בוודאות  יעבור  שזה  מקווה  אני  אז  השבוע,  זה  את  להסדיר  האישית  ברמה 

 סליחה. 

ב אליו  הגיעה  מועמדים.  של  גדול  די  מספר  מבין  אותו  בחרה  הבחינה  ועדת  המועצה,   19:00-מבקר 

אנחנ דיון,  ובאיזה  נמצא  אנחנו  שלב  באיזה  חשוב  לא  כדי בערב.  הדיון  את  ונפסיק  כבוד  לו  ניתן  ו 

 לשמוע אותו מציג את עצמו, ואחר כך נאשר אותו במליאה. 

ועדים מקומיים לא יהיה, כי פשוט הם עדיין מתמהמהים בלהגיש את הבקשות לתקציב ולהאצלות 

 סמכויות.

 

 בחירת יושב ראש ועדת ביקורת. 5
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אש ועדת ביקורת, כשמבחינת אז ברשותכם, נתחיל עם בחירת יושב ר   מר ניר ים:

למישהו   יש  אם  המלאה.  בהסכמתו  שזה  מבין  גם  ואני  תמיר,  זה  המומלץ  המועמד  ביקורת,  ועדת 

אנחנו ניגש להצבעה. רק אני מבקש ממתן להיות זה שסופר,   –משהו להגיד בעניין, זה הזמן, ואם לא  

יכול לעמוד.   ועדת  כי אני פשוט לא  כיו"ר  ביקורת? בבקשה להרים את  אז מי בעד לאשר את תמיר 

 היד. 

 

 מותר לי להצביע?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 מותר לך.    מר ניר ים:

 

 . 16  מר מתן שטרית: 

 

 , תודה. יש נמנעים?  16   מר ניר ים:

 

 מה זה היה? אני בעד.    מר איתן אהרון: 

 

 אתה איחרת. אין נמנעים, יש מתנגדים? אין מתנגדים.    מר ניר ים:

 

 יש מאחר.    אלון:מר דודי 

 

 מאחר יש.    מר ניר ים:

 

 בעד( לאשר את מינויו של תמיר בוקובזה כיושב ראש ועדת ביקורת  16: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 ? 18זה מספיק? לא צריך  16    מר אמיר פלג:
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 , אני לא יודע. 17אני ספרתי   מר תמיר בוקובזה: 

 

 וכולם הצביעו...  חבר'ה,  18איך זה? אם יש     מר אמיר פלג:

 

 ספרתי.  16לא,    מר ניר ים:

 

 אני בעד.   מר איתן אהרון: 

 

 יחד עם איתן. איתן לא נחשב.    מר ניר ים:

 

 לא משנה, לא אכפת לי כמה בעד, אכפת לי כמה חברי מליאה יש פה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 . 18   מר ניר ים:

 

 אז מי לא הצביע?      מר אמיר פלג:

 

 .  18אז אני שוב אגיד, שאני לא מצליח לספור   בוקובזה: מר תמיר 

 

 יש כאלה שלא...      מר אמיר פלג:

 

 לא, ספרתי אנשים. תספור.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 תספרו, נו.   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה בסדר, חברים.     מר ניר ים:
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 + גדי.  17יש     מר אמיר פלג:

 

נה, מותר לך לא להצביע, וגם לא להיספר עם  מותר לך, בשורה התחתו   מר ניר ים:

 הנמנעים. 

 

 זו לא השאלה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 וזה בסדר.    מר ניר ים:

 

 רצינו קוורום.      מר אמיר פלג:

 

החלפנו     מר ניר ים: שגם  ביקורת,  ועדת  כאמור,  לנו,  יש  אז  תמיר.  בהצלחה,  אז 

 ר. דרך חדשה, שיהיה בהצלחה לכולם. שני חברים במליאה הקודמת, גם אנחנו נכניס מבק

 

 אנחנו נותנים קפיצה לתב"רים.  –ועדים מקומיים אמרנו אין    מר ניר ים:

 

 אישור תב"רים . 7

 

 , 1203תב"ר  – 6עמוד   גב' כבי שקולניק: 

 

   רוויטל, תני לה מיקרופון.  מר תמיר בוקובזה: 

 

יב של משרד השיכון, סך הכול תוספת תקצ  –מגן    1203אוקיי, תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

 , מי בעד? מתן, אתה סופר. 5,532,000

 

 . 18  מר מתן שטרית: 
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 , אוקיי. אז אין מתנגדים ואין נמנעים. 18  גב' כבי שקולניק: 

 

 יח"ד  16-מגן תשתיות ופיתוח ל –מגן  – 1203בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

בני נצרים הסבת מעון יום. צירפנו את המכתב של ארז    –  1228תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

שקיבלנו   נצרים  בני  שקרה,  מה  נצרים.  בני  מזכיר  והרווחה,    933צברי,  העבודה  ממשרד   ₪ אלף 

לשיפוץ מעון יום, מבנה מאוד ישן. אני חושבת, אפילו, שהם הביאו את זה עוד מנצרים. מה שקורה, 

סתבר שצריך עוד מגרש חניה, וצריך עוד שבילים בשביל  שיפוץ כמו שיפוץ, גם תוך כדי העבודות, ה

 ההסעדה שם, כל מיני כיווני הסעדה, וכל מיני דברים. 

של   תוספת  מאיתנו  ביקשו  הם  כסף,  אומרת    200חסר  זאת  מע"מ,  פלוס   ₪ הם    230אלף   .₪ אלף 

 אלף ₪,  230התחייבו לשים מצידם 

 

 אפשר לשאול משהו?    גב' יפעת ליפנר: 

 

 כן, שנייה. זהו, אנחנו מביאים את זה להחלטת המליאה.   ולניק: גב' כבי שק

 

 שאלה אחת, הגנים...    גב' יפעת ליפנר: 

 

 רגע, בקול רם או מיקרופון.     מר אמיר פלג:

 

מעון      דוברת: שבמתחם,  המוסדות  שלושת  האם  בבקשה,  ראשונה,  שאלה 

 צה? או בבעלות היישוב? ושתי כיתות גן, הם מוסדות חינוך של המועצה ובבעלות המוע

 

לך.  גב' כבי שקולניק:  להגיד  יודעת  לא  המועצה,   אני  בבעלות  שזה  חושבת  אני  הגנים, 

 המעון אני חושבת שהוא לא... 
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 לא בנינו אותו, אבל אנחנו,    מר גדי ירקוני: 

 

הם     גב' כבי שקולניק:  אנחנו,  לא  אותו.  מפעילים  אנחנו  אבל  אותו,  בנינו  אנחנו  לא 

 לים. מפעי

 

הזה    מר גדי ירקוני:  הסיפור  אותו.  לנו  מפעילים  אגיד,  אני  אותו.  מפעילים  אנחנו 

חדשים,  בתים  לבנות  לנו  חוסך  וזה  חלקם,  קטיף,  מגוש  עוד  שהביאו  במבנים  משתמשים  שאנחנו 

מתגלות   לפעמים  ובשיפוץ  שיפוץ,  עשו  אמנם  וככה,  לגנים.  לדאוג  צריכים  שהיינו  חדשים  מבנים 

א יודעים עליהן, אבל זה חוסך לבנות מבנים חדשים, שגם במבנים חדשים, היינו צריכים  תוספות של

 להוסיף כסף בדרך כלל.  

 

 האם הגנים נחשבים של המועצה?     :דוברת

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 כמו במושבים או פרטיים כמו בקיבוצים?      דוברת:

 

 לא. מועצה.   מר גדי ירקוני: 

 

 הגנים של המועצה.    : גב' כבי שקולניק

 

 הגנים של המועצה.      דוברת:

 

הגנים של המועצה, מעונות, זה פרטי, כמו שגם המושבים. מי שמפעיל    גב' כבי שקולניק: 

 את זה זה קיבוצון, לא המועצה. 
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 שם יש חברה אחרת.     מר גדי ירקוני: 

 

חברה   –יל קיבוצון  , במושבים מפע3-0הקיבוצים, את המעונות לגיל     מר גדי ירקוני: 

 חיצונית, ושם יש חברה אחרת שמפעילה אותו.  

 

הוא מפעיל את זה תחת חוזה של המועצה, מכרז של המועצה. זה לא    מר תמיר בוקובזה: 

 פרטי, יש הבדל. זה המועצה החליטה לעשות את המבנים האלה, 

 

היינו   מר גדי ירקוני:  המבנים  את  לי.  תני  כבי,  לענות.  לי  תני  לתת   כבי,  צריכים 

יודעים   ואנחנו  קטנה,  לא  חריגה  פה  שיש  סיפור,  הכול  סך  פה  יש  מקרה.  בכל  האלה,  לילדים 

שבשיפוצים זה לפעמים קורה. וזה, המועצה צריכה בדרך כלל, לא בדרך כלל, תמיד, לתת מקומות 

 לילדים, לא משנה איפה הם, שיהיה להם מעון או גן. 

האלה, היו צריכים לבנות מבנים אחרים. ואנחנו מתבחבשים עם  עכשיו, אם זה לא היה ניתן במבנים  

 זה כל הזמן, עם הסיפור הזה של השיפוץ. 

חבר'ה, זה כמו שהיו לנו דברים אחרי ששיפצנו, אני יכול להזכיר לכם, לא בתקופתכם. הלכנו ובנינו  

יכים להחליף גג  ה... פה, בבית הספר הישן, את מרכז הצעירים, ופתאום היו צרדבר אחר לגמרי, את  

 החליפו. –אסבסט בחצי מיליון ₪. לא חשבו על זה לפני. אז לא החליפו? 

אלף ₪, המבנים שילדים של המועצה    250גם פה, לצערי הרב, בשיפוצים זה קורה. הייתה חריגה של  

 משתמשים בהם, ובגלל זה אנחנו צריכים לשלם... 

 

 ,250זה לא   מר חנניה אווקרט: 

 

 חצי?  –אלף ₪, מבקשים חצי  500קודם כל, החריגה היא של  : ן יעקברוויטל דג'אווי ב

 

 אני מציע שנעבור להצבעה, ואם מליאת המועצה לא מאשרת...    מר גדי ירקוני: 
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 אב ללפני שעוברים להצבעה,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 יש לי כמה שאלות לפני שנגשים להצבעה, אם זה בסדר.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 כן.    גדי ירקוני: מר 

 

האם בגנים אחרים במושבים, גם הבניה והשיפוצים נעשים במאצ'ינג  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 מול המועצה? 

 

 לא, המועצה משלמת הכול.    מר גדי ירקוני: 

 

 המועצה משלמת את הכול.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אוקיי.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 מה פה לא? אז ל  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אז למה לא שילמנו פה הכול?     מר אמיר פלג:

 

 כי זה מבנים שלא שייכים למועצה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, בגלל זה אמרתי, עוד פעם.    מר גדי ירקוני: 

 

 הם הסכימו לתת,    גב' כבי שקולניק: 
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 אבל היא אמרה שזה שייך למועצה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

חבר'ה, אמרתי לכם עוד פעם. יש פה קומפרומיס שהם לקחו אחריות     מר גדי ירקוני: 

 עליו, שהמבנים האלה הביאו אותם מגוש קטיף. 

עכשיו, המבנים האלה במצב לא טוב, הם מבינים שהם לא רוצים לחכות. הם לקחו גם את האחריות  

אנחנו נשלם    –שהם לקחו את השיפוץ, הם עשו יחד עם המועצה, לא לבד. הם לקחו אחריות ואמרו  

הצעה  תביאו  להמשיך.  לי  תנו  רגע,  חבר'ה,  הכול?  שנשלם  רוצים  אתם  אז  שהייתה.  מהחריגה  חצי 

   שנשלם את הכול. 

 

 אלף ₪,   933אם אני מבין נכון, היה תב"ר של   מר תמיר בוקובזה: 

 

חבר'ה, אני רוצה להציע שלא יהיה יויו, כל אחד ישאל שאלה, נגמור,     מר גדי ירקוני: 

ו נלך, שבע דקות להצבעה. אין בעיה, אתם לא רוצים? חבל על הזמן. כל אחד, אנחנו מבינים את ובוא

לא   שאנשים  יודע  אני  זה.  את  מכיר  אני  אחורה,  קדימה  יויו  פה  שנלך  שחבל  מצב  זה  השאלות, 

 אוהבים שיש חריגות בשיפוצים, אני שונא שיפוצים. זה מקרה שקרה. 

המליא חברי  אמיצים,  תהיו  אומר  עכשיו,  אני  ההחלטה    –ה,  את  לשנות  אתכם  יביאו  לא  השאלות 

 שלכם. תרימו את היד, בעד או נגד, ונגמור, נעבור הלאה. 

 

 גדי, זה לא עובד ככה, רוצים להבין את החומר, לשאול שאלות.     מר אמיר פלג:

 

 אז תשאלו, אבל בואו נקציב לזה שבע דקות.     מר גדי ירקוני: 

 

ולנו חיים את החיים הרגילים, ויודעים שיש חריגות מהתכנון. אבל כ  מר חנניה אווקרט: 

זה לא יכול, לא מתקבל על הדעת שהחריגות תמיד מעל חמישים אחוז מהשיפוץ עצמו. זה חוזר על 

 עצמו כל הזמן, זה לא הגיוני. 
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 איפה זה חוזר?     מר גדי ירקוני: 

 

 איפה זה היה?     מר דודי אלון:

 

 יפה זה חוזר? תגיד לי.  א   מר גדי ירקוני: 

 

 במבנה הקודם שלא אישרת, היה אותו הדבר.    מר חנניה אווקרט: 

 

 לא, תראה לי איפה זה חוזר.    מר גדי ירקוני: 

 

 המכרז שאושר במליאה הקודמת, ללא מכרז.    מר חנניה אווקרט: 

 

 זה זה.    מר גדי ירקוני: 

 

 הגדלת חוזה קבלן.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 זה? זו לא חריגה. זו בניה. בואו אני אסביר לכם את ההבדל. שם,    גדי ירקוני: מר 

 

 אז עוד יותר גרוע.    מר חנניה אווקרט: 

 

למה עוד יותר גרוע? תקשיב, שם עצרו את הפרויקט, קיבלו עוד כסף    מר גדי ירקוני: 

במקום רגע.  עזוב  שאמרו,  מה  הכול,  וסך  אותו.  המשיכו  ואז  החינוך,  דברים    ממשרד  שני  זה  ש... 

 אחרים. 

לזה, שיהיה אותו קבלן.   נכנס  לא  בכלל  אני  צודקים,  להיות שאתם  יכול  זה, התרגלתם,  שם, אחרי 

 חבר'ה, בהתחלה אושרו שלושה מיליון,  –עכשיו, זה לא שיש חריגה, להיפך. אמרו 
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 הבנתי.   מר חנניה אווקרט: 

 

 בסדר?    מר גדי ירקוני: 

 

 יה שם קרנות מועצה. לא ה   מר יובל בר:

 

 לא, לא, לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.    מר יובל בר:

 

לחניה   מר תמיר בוקובזה:  מיועד  שזה  נכון,  מבין  אני  אם  בכלל,  שזה  רשום  פה  בהסבר 

 בכלל, ולא למבנים עצמם. זאת אומרת, היה תקציב של...

 

 גם חניה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אלף ₪.   933-חניה, למה זה הולך הכסף? אחרי המיליון ₪, הישנה גם   מר תמיר בוקובזה: 

 

גם אם הכסף המקורי הוא מהמשרד, למה צריך להוסיף עוד כסף לא     מר אמיר פלג:

 מהמשרד?

 

יש שם שתי כיתות חדשות, איפה יחנו האנשים? כנראה שהיו צריכים     מר גדי ירקוני: 

 שם חניות, והחריגה היא גם על החניות. 

 

שמימן  : ל דג'אווי בן יעקברוויט מי  מהמשרד?  גם  אותו  מבקשים  לא  הם  המאצ'ינג  למה 

 מלכתחילה, 
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גם    מר גדי ירקוני:  מהמשרד.  חריגה  לבקש  אפשר  אי  מאצ'ינג  פעם  שאף  בגלל 

 כשאנחנו חורגים בפרויקט בנירים, או ביבול, אי אפשר לבקש על חריגה ממשרד. 

 

 שאול שאלה קרימינלית עם פניה, אוקיי? אני רוצה ל : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

אומר   : רוויטל דג'אווי בן יעקב מישהו  תיאורטית,  שבה,  סיטואציה  לייצר  אפשר  אני   –איך 

לא   מאצ'ינג  אבקש  ואני  עודף  איזה  האחרון  לרגע  אשאיר  אני  עליו,  נתפרע  הפרויקט,  כל  את  ארים 

 וב ככה.  צפוי. נכון? תיאורטית אפשר לחש

 

 לא, לא הבנתי. אני לא קרימינאל, לא הבנתי.     מר גדי ירקוני: 

 

לא  : רוויטל דג'אווי בן יעקב אנחנו  שבה  סיטואציה,  לייצר  אפשר  איך  שוב.  אסביר  אני  אז 

 מגיעים כל פעם לנקודת סיום, עם איזושהי חריגה,  

 

ל    מר גדי ירקוני:  למה  הפוך?  לא  למה  חבר'ה,  הגענו?  פעמים  בית כמה  את  תיקחו  א 

 הספר? 

 

 למה אתה כועס?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אלף ₪?   600מיליון ₪, חריגה של  150פרויקט של    מר גדי ירקוני: 

 

 אני שואלת שאלה תיאורטית בשבילנו, לטובתנו!   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לטובתנו, כן. כמה פרויקטים את מכירה פה שחרגו?     מר גדי ירקוני: 
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אני   : רוויטל דג'אווי בן יעקב שואלת.  שאני  למה  קשור  ולא  רלוונטי  לא  זה  יודעת,  לא  אני 

שואלת איך מייצרים סיטואציות עתידיות שבהן מישהו שבא לבנות פרויקט, ישים את כל הכסף על  

 תחילת הפרויקט, וישאיר לסוף איזשהו עודף ויבקש... 

 

 אני הבנתי את השאלה.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני רוצה להגיב.    גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, לא, כבי לא. כבי, רק אני עונה.    מר גדי ירקוני: 

 

 תן לי.   גב' כבי שקולניק: 

 

על     מר גדי ירקוני:  עונה  ואני  המועצה  ראש  אני  עונה.  ואני  המועצה,  ראש  אני  לא, 

 שאלות על חריגות, אני אחראי על חריגות.  

 

  בבקשה.  גב' כבי שקולניק: 

 

 בפרויקטים, את שאלת אני עונה לך ברצינות.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני שומעת.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

זה לא תמיד, זה כשיש תקלות, ואני   –אני חושב שהשאלה מצוינת. א'     מר גדי ירקוני: 

 מקפיד על זה, שאל תגידו תמיד, בגלל שאנחנו מנסים שלא יהיו חריגות, ולפעמים יש.

  10%יו את שואלת מה עושים. שמים, בעצם לפעמים, תמיד שמים ב"צם, בפרויקט חדש, שמים  עכש

 ב"צם. 
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 מה?  10% : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

ואו שהוא מספיק, או שאומרים     מר גדי ירקוני:  יש פה   –בלתי צפויים בתכנון.  רגע, 

חבר'ה,    –אמרנו    –פעמים. עצרנו  זה, צריך להביא עוד כסף, וקר אז בפלייסקול עשינו את זה הרבה  

הוא   השני,  החלק  כל  אוקיי?  משהו,  עוד  נעשה  נמשיך,  כסף  עוד  יהיה  ואם  לפה,  עד  רק  עכשיו  יש 

 מתרומה נוספת, לא היה מתוכנן בהתחלה. אותו הדבר.

בשיפוצים, צריכים, שאלת איך לא חוזרים? אני מקווה, אני לא עקבתי אחרי השיפוץ הזה, אבל בדרך 

שאנ ייקחו  כלל  ששיפוצים  דואג  אני  אשכול,  בנווה  שקרה  מה  גם  וזה  עוקב,  מפני    30-35י  בצ"ם 

ששיפוצים יש בלתי ידוע מראש, לא יודע להגיד לך עכשיו, לא יודע להגיד לך מה היה בפרויקט הזה, 

 כמה לקחו בצ"ם, אוקיי? לא יודע. 

 

 סוף סוף, זה ...  ...גדי, פה הוא כתב בדיוק. הם כתבו, זה   : אדוארד קוברסקימר 

 

רגע, אבל היא שאלה שאלה רצינית ואני עונה, ככה לא מגיעים בדרך    מר גדי ירקוני: 

כלל לחריגות. אנחנו בדרך כלל, הפרויקט הזה, לא כל פרויקט מגיע לראש המועצה שהוא יושב עליו.  

יתחיל, עד שלא    פרויקטים גדולים מאוד אני יושב עליהם. בנווה אשכול, למשל, לא נתתי שהפרויקט

הייתי תפור עליו, מפני שידעתי שיש שם שיפוץ בעייתי. חוץ מהבניה החדשה יש שם שיפוץ, ואמרנו 

 בדיוק מה משופץ ומה לא משופץ. ואם לא נשאר כסף, לא יהיה משופץ, אוקיי? 

  פה, אני לא אומר שלא הייתה תקלה. זה שאם יש פרויקט שחרג בחצי מיליון ₪, זו תקלה. לא תשמעו 

חייבים  לעשות,  מה  לנו  אין  שצריכים,  זה  לבין  תקלה,  שיש  זה  בין  עכשיו,  אבל  אחר.  משהו  ממני 

כן, לפעמים אין מה לעשות, מה? חייבים להביא את הכסף,   ואי אפשר...  לסגור את התקלה הזאת, 

יודעים להביא   ואנחנו לא  והכסף אנחנו אחראיים, עליו, המועצה, אנחנו צריכים להביא את הכסף. 

 את הכסף ממקום אחר חוץ מהקרנות. 

 

 ניר?   מר אריק דניאל: 
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 כן, אריק.    מר ניר ים:

 

 קח מיקרופון.    מר גדי ירקוני: 

 

אני אדבר בקול רם. מעבר למכתב של ארז צברי המזכיר, נעשה...? אני   מר אריק דניאל: 

לבדו להתעניין,  קצת  הלך  במועצה,  מההנדסה  מהמועצה,  מישהו  אם  לדעת  מדובר  רוצה  מה  על  ק 

 בדיוק? מה קרה שם?  

 

ובוריס    מר גדי ירקוני:  לך את התשובה. שבתאי  להגיד  יודע  לא  אני  יודעים,  כן, הם 

 יודעים בדיוק מה קרה שם. 

 

הייתי מצפה לפחות שמישהו מהמועצה יגיד לנו משהו, מעבר למכתב    מר אריק דניאל: 

 היפה הזה. 

 

 חרי האישור יבואו גם, מה זה קשור לאישור? חבר'ה, אם תרצו א   מר גדי ירקוני: 

 

 גדי, זה רבע מיליון ₪, זה לא פינאטס.     מר אמיר פלג:

 

 אז מה? צריך לשלם את זה!    מר גדי ירקוני: 

 

על      מר אמיר פלג: לפני  קודמים,  לדיונים  חוזר  זה  מידע,  מספיק  לקבל  רוצים  אבל 

 . זה רבע מיליון ₪. 2500ים בקטנה, אלף, אולי היינו אומר 25אלף. אם זה היה  250

 

אמיר, זה הרבה כסף, אוקיי? אין לי ויכוח איתך. הקבלן צריך לקבל     מר גדי ירקוני: 

לא   בסדר?  בו,  הסתכלתי  לא  חומר,  עוד  הביאו  כנראה  חומר?  עוד  ביקשתם  אנחנו,  הכסף.  את 
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ב שזה סיפור שלא צריך  הסתכלתי בו. אני לא הולך לעשות תחקיר על הסיפור הזה, מפני שאני חוש

 תחקיר בשבילו. 

רוצים?    –ב'   לא  אתם  תצביעו,  בואו  בזמן,  זה  את  נגביל  בואו  אמרתי,  זה  בגלל  עכשיו,  אומר  אני 

 לא משלמים לקבלן, תחליטו כן משלמים לקבלן.   -תחליטו 

 

 מה זה לא משלמים? בדיעבד כאילו?     מר אמיר פלג:

 

 זה המשפט הזה?  מה זה לקבלן? מה  מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, זה בדיעבד, כן.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה בדיעבד? העבודה בוצעה כבר?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 בטח, אחרת איך היו יודעים, בטח.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה באמצע העבודה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אז שוב? תראו, זה קרה עם הפרויקט בשלומית,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, מה זה קשור? איך ידעו על חריגה, ביקשו אותה לפני הביצוע?    די ירקוני: מר ג

 

 זה אותו הדבר...    מר חנניה אווקרט: 

 

 ... יודעים שיש חריגה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אז הם עוד לא הוציאו, אני חשבתי שהם כבר הוציאו.    מר גדי ירקוני: 
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וציאו, וחלק הם עוד לא, אבל הם יוציאו, כי  יכול להיות שחלק הם ה  גב' כבי שקולניק: 

 אין להם ברירה.  

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

שבונים   מר תמיר בוקובזה:  המתנ"ס  של  בשלומית,  בפרויקט  הדבר  אותו  קרה  זה  גדי, 

מיליון    2.5עכשיו אנחנו כבר באמצע, או לקראת הסוף, תוסיף לי    –שם, שבאים למועצה ואומרים לה  

 .₪ 

 

 לא נכון, זה לא אותו הדבר.    ירקוני:  מר גדי

 

 זה מה שקרה שם.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא.    מר גדי ירקוני: 

 

ואומרים    מר תמיר בוקובזה:  עלינו.  נכפה  לכם  –שבעצם  אין  עכשיו  כמו   רגע,  ברירה, 

 הקבלן צריך לקבל כסף. העבודה כבר באמצע שלה.  –שאתה אומר 

 

י אומר לך, אם בשיפוץ אני אפילו לא יודע אם זה, אבל אני לא, פה אנ   מר גדי ירקוני: 

 בשיפוץ, אי אפשר לעצור באמצע.   –אומר לך 

 

שאתה    מר תמיר בוקובזה:  משהו  לא  זה  וחצי.  מיליון  צריכים  והם   ₪ מיליון  קיבלו  הם 

 אומר, אני לא מבין את החריגות האלה. 

 

 לכם מידע,  אני חושבת שאתם לא, זה לא שחסר   גב' כבי שקולניק: 
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 רגע, כבי,    מר ניר ים:

 

 אתם פשוט יש לכם עמדה, בואו נצביע.    גב' כבי שקולניק: 

 

 כבי, אני רגע לוקח פה את רשות הדיבור.     מר ניר ים:

 

  יש לנו עמדה, אז מה?  מר חנניה אווקרט: 

 

 בסדר גמור.   גב' כבי שקולניק: 

 

 , נקודה. זה בסדר שיש עמדה ותצביעו  גב' כבי שקולניק: 

 

 אבל על מה? איך את אומרת שיש לנו מידע?    מר איתן אהרון: 

 

 אנחנו נצביע, אבל על מה? אולי אני רוצה להצביע בעד, אולי נגד...      מר אמיר פלג:

 

משהו.    מר ניר ים: ולהגיד  לדבר  רוצה  אני  אבל  מיקרופון,  לי  אין  אמנם  חבר'ה, 

הרבה זמן מראש. עשרה ימים, לא תמיד עשרה ימים, תראו, לא סתם מתבקשים החומרים להישלח  

 לפעמים שמונה ימים. לא משנה, זה מספיק זמן. 

עכשיו, חלק מהסעיפים, אנחנו סך הכול משתדלים להגיע די מוכנים. בחלק מהדברים שיכולים לעניין 

,  חבר מליאה, או מספר חברי מליאה שהם נקודתיים, תעבירו את השאלה. זאת אומרת, אם רוויטל

ואומרת   באה  הייתה  הדוגמא,  במעמד    –לצורך  יכול  הייתי  אני  ולמה?  כמה  פה?  קורה  מה  חבר'ה, 

שייתן   רוצים  לא  שאתם  מי  ואת  הקבלן,  ואת  צברי  ארז  ואת  שבתאי,  ואת  בוריס  את  להביא  הזה, 

בתוך   נקודה  בכל  קורה  מה  של  האלה,  לרזולוציות  יורדים  תמיד  לא  אנחנו  כי  הסברים,  באמת 

 המועצה.
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הזה ל המשחק  את  נשחק  בואו  אז  אחרת.  להיות  היה  יכול  זה  אבל  נחמד,  זה  עכשיו,  זה  את  הציף 

אותם.  תציפו  בדיון,  בעיה  להוות  שיכולים  פניו  על  רואים  שאתם  דברים  יש  אוקיי?  הדדית,  בצורה 

 נביע תשובה, נביא אנשים, נכין את עצמנו עוד יותר לעומק, גם תנו לנו את הזמן. 

 

 מקבלת, לגמרי.   : י בן יעקברוויטל דג'אוו

 

 לא, אל תקבלי. רגע, סליחה,    גב' דנה אדמון: 

 

 אפשר רגע? אני הייתי הרבה קודם.    מר יובל בר:

 

 יובל, יובל.    מר ניר ים:

 

 אני מבקשת אחריו.     גב' דנה אדמון: 

 

 גם אני אשמח.    מר אמיר פלג:

 

על עצמו, שיש פה, מכל מיני סיבות  קודם כל, אני חושב שזה די חוזר     מר יובל בר:

התנגדויות, כשזה קורה בחלוציות. אז קודם כל, יש דבר אחד שהוא מאוד מקשה עלינו, ונראה לי שזו 

 שהם לא נמצאים. אפילו הצדיק היחיד שמופיע, ידידיה, הפעם לא.  דעה של כולם,

 

 אולי יש לו סיבה, אני לא יודע.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה?    מר יובל בר:

 

 אולי יש לו סיבה.     מר גדי ירקוני: 
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 לא חשוב.   מר יובל בר:

 

ואמרנו את  מי שלא מגיע לשלוש מליאות, לא יכול להמשיך במליאה.      מר אמיר פלג:

 לפני שנה.  זה כבר 

 

לא מגיעים, מי לא יהיה פה. רק זה דבר    –כן, אני לא רוצה על מגיעים     מר יובל בר:

צורם קצת  שהוא  יותר  אחד  שיוכל  כדי  פה,  שיתנגד  שמי  או  לקבל,  שנוכל  כדי  הוא,  השני  הדבר   .

בקלות לקבל את זה, אני חושב שאפשר במקרים האלה, ספציפית של החלוציות, להביא גם את ה...  

כל יום וכל יומיים, ודבר שני, שנדע גם    –אולי תהיה לנו טבלה של חריגות, שלא יגידו שזה קורה, א'  

קרנות  הלכו  נדיבה,    לאן  מאוד  בצורה  יצאו  באמת  המועצה,  שקרנות  ידעו  אם  אז  לבתי  המועצה. 

 הספר שלנו, אז אולי קל קצת יותר לקבל. קצת, כי הם העלו פה דעה אחרת הדוברים, 

 

בכל      מר אמיר פלג: זה  אם  לי,  נוגע  מבחינתי.  לפחות  לחלוציות,  נוגע  לא  זה  יובל, 

 ת העניין של חלוציות או לא, זה לא נכון. יישוב אחר היה מובא ככה, להכניס פה א

 

 בסדר. אני מביע את דעתי.    מר יובל בר:

 

 בסדר גמור.     מר אמיר פלג:

 

 דנה.    מר ניר ים:

 

הלשחק    גב' דנה אדמון:  לגבי  ניר,  שאמרת,  למה  כל  קודם  להתייחס  רוצה  אני 

העלי אני  בהנהלה  הנהלה,  לנו  הייתה  משבוע  פחות  לפני  ושאלתי,  בהדדיות.  הזה  התב"ר  את  תי 

תשובות לא קיבלתי, אבל העליתי שאלות שאפשר היה להתקדם איתן. שאלתי של מי המבנה, שאלתי  

 מי עשה את השיפוץ, מי אחראי על התקציב, כל השאלות האלה לא היו להן תשובות בהנהלה. 

חריות היישוב, אם זו אחריות המועצה, אז מעולה, המועצה תשלם את הכול. אם זו א  –גם אמרתי  
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שהיישוב ישלם את הכול. אבל אם זו איזושהי תוכנית לעזור ליישוב, אז אני רוצה לראות איזושהי 

טבלת שוויוניות, שעוזרים לכל היישובים באותה מידה, ולא למי שיושב הכי הרבה במשרד של אחד  

 מהפקידים, או חס וחלילה.

הזאת.   בצורה  להתפרש  יכול  זה  אומרת,  אני  לא,  מידע  אני  זה  המידע,  את  לקבל  שלנו  הבקשה 

אובייקטיבי, אנחנו לא משחקים פה בלהתנגד, בגלל שזה בחלוציות, או אני לא יודעת מה. אני רואה  

 קרנות מועצה רבע מיליון ₪, אני רוצה לדעת שאנחנו מאשרים את זה כמו שצריך.

סתם, אם אין לי את הידע   אני לא רוצה להתנגד סתם. יכול להיות שזה מאוד צודק, ואני לא אצביע

 לעשות את זה. 

 

אני חושבת ש... הרבה מהדברים שאת שואלת לפני שעה. אבל חבל על     מר גדי ירקוני: 

 הזמן. 

 

 מה?    גב' דנה אדמון: 

 

 לפני חצי שעה נתתי חלק מההסברים שאת שואלת.     מר גדי ירקוני: 

 

 הייתה תשובה. אני שאלתי את החברים, והבנתי שלא    גב' דנה אדמון: 

 

 רק שתדעי, שהיה סיפור דומה עם, אני חושב פה זה מרכז ההפעלה.      מר אמיר פלג:

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

איזה      מר אמיר פלג: של  סכום  היה  ושמה   600שאז  חריגה.  של  מהקרנות   ₪ אלף 

ר שמסביר איך  בסופו של דבר זה אושר, אבל ביקשנו באישור לעשות איזה מנגנון, איזה תהליך חק

מגיעים לכזאת חריגה, שמסביר איך מגיעים ומהנדס המועצה בא לכבי, או בא לכל אחד אחר שזה 

, בואו נעצור עכשיו, בואו נביא עכשיו.  100-, ב50  -חורגים ב אנחנו כבר פה    –תפקידו במועצה אומר לו 
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 זאת אומרת, כל פעם מחדש מעמידים אותנו מול עובדה, 

 

לא. לך תבדוק, ברשותך, כמה פרויקטים בוצעו מאז מבנה ההפעלה,    מר גדי ירקוני: 

 ובכמה לא היו חריגות ופתאום יש חריגה. תלך תבדוק כמה. 

 

אני לא אומר את זה כאיזה כלל שכל הזמן    –אני מבין, גדי. אבל א'      מר אמיר פלג:

 חורגים. 

 

 שהוא שומע.  לא, זה מה שאמרת. מי שהיה שומע בצד, זה מה   מר גדי ירקוני: 

 

 לא, לא אמרתי את זה.      מר אמיר פלג:

 

 ממש לא.    גב' דנה אדמון: 

 

מליאה,     מר אמיר פלג: כחברי  שאנחנו,  שמתי  אומר  רק  אני  להיפך.  לא,  ממש 

דגל   הסבר,    –מרימים  מקבלים  לא  שאנחנו  מהקרנות,  שיוצא  גבוה  מאוד  סכום  רואים  כשאנחנו 

 א מספק, ולא פירוט מספק.לפחות לתחושת חלק מאיתנו, שהו

. אין פה באמת שום הסבר, 230, תנו גם אתם  230אני מוכן לתת    –המכתב הזה של בני נצרים אומר  

שום פירוט. למה? על מה? שאלו פה כבר פעמיים, אם זה שייך, החניות שייכות ליישוב או למועצה?  

 זה.   המבנים ליישוב או למועצה? לא מקבלים תשובה, ולכן קשה להרים את

 

לא, כדי  שלפעמים צריך לומר    -ל  למדתי פעם משהו מאפרים קישון ז"   מר משה טל:

 שיתחשבו בדעתך, כדי לקבל את הכן שלך. 

עם הקרנות, הפעם האחרונה, זו הערה לגדי, הפעם האחרונה שאני זוכר שהיה דיון בנושא הקרנות, 

אושר וזה  זה,  את  הציג  ילין  חיים  כספים,  המון  המון  הוקצב    –  שהגיעו  במליאה.  וגם  בהנהלה  גם 

סכום גדול של כמה עשרות מיליונים, אני חושב, לטובת בתי הספר, שלא נוגעים בזה. ואחר כך, זה  
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הדבר היחיד שאני זוכר. לאחרונה, אני מבין שאנחנו רואים שימוש בקרנות, רק שזה מגיע בתב"רים. 

ריכים לומר כן אחר כך, לפני שזה מופיע  אני חושב שאתם צריכים למצוא דרך לעניין את האנשים שצ

 בתב"ר.

הפרטים, את  יודעים  היו  שם  אם  שם,  ההנהלה  אבל  כספים,  ועדת  כוועדת   אין  זה  את  ומאשרים 

 כספים, אני חושב שפה הדברים היו עוברים הרבה יותר...

 

 משה, בסוף שנה הבאנו את הקרנות.    מר גדי ירקוני: 

 

 איפה?    גב' דנה אדמון: 

 

 פה.    י ירקוני: מר גד

 

 בסוף שנה מה?     מר משה טל:

 

 בסוף השנה הקודמת?     גב' דנה אדמון: 

 

 זה היה בתחילת שנה,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה לא קשור.    מר משה טל:

 

 מישהו חיצוני שבא להסביר.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 גם וגם.    מר גדי ירקוני: 

 

 שימוש של המועצה.  זה שימוש, אני מדבר על    מר משה טל:
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 לא, לא, על קרנות המועצה.    מר גדי ירקוני: 

 

המליאה    מר משה טל: חברי  הכול  שבסך  כאן,  בכספים  שימוש  על  מדבר  אני  לא, 

מתעניין,  מישהו,  כאן  שואל  לא  איש  תב"ר.  באיזשהו  מופיע  כשזה  רק  בזה,  השימוש  את  רואים 

כך וכך מהקרנות לטובת זה וזה, ואחרי זה מביאים  בהנהלה, במליאה. יש לנו, אנחנו רוצים להקציב  

 יעשו את זה קודם, אני מניח שכל זה היה נחסך.  את זה לאישור. אז אם 

 

 חברים נוספים?     מר ניר ים:

 

 כן.   מר חנניה אווקרט: 

 

 ניר, בוא נסכם.    מר דודי אלון:

 

 חנניה.    גב' דנה אדמון: 

 

 ניה, משפט אחד... שנייה, בוא נסכם. חנ   מר דודי אלון:

 

 אודי כאן.   גב' כבי שקולניק: 

 

שהוא     מר ניר ים: אודי,  את  מכניס  אני  נגמור,  מקרה.  בכל  אותו  נכניס  בואו  אז 

המועמד להיות מבקר המועצה, ברשותכם. נגמור את התב"ר הזה, כי כבר דיברנו עליו, נעשה הפסקה  

 ונשמע את אודי.  

 

מציע  מר חנניה אווקרט:  אני  הבאה,    ניר,  לפגישה  הזה  הנושא  על  ההצבעה  את  לדחות 

להביא את האנשים שיתנו לנו הסבר, כדי לא להימנע פה, ולא להפיל את זה סתם. אנחנו לא רוצים  

 להפיל את האישור הזה בלי לדעת את האינפורמציה.  
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 כבי, זה אפשרי מבחינת...?    מר ניר ים:

 

 חשוב לי להגיד,    גב' כבי שקולניק: 

 

 לא עזבי, בלי דיון. אני שואל אם טכנית זה אפשרי. זה לא מצב של,    ר ים:מר ני

 

 הכול אפשר.   גב' כבי שקולניק: 

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 הכול אפשרי. הכול אפשר, גם להאשים אותי שאני מושחתת אפשר.   גב' כבי שקולניק: 

 

 חנניה, אני מקבל את ההצעה הזאת.    מר ניר ים:

 

 ולצפות שאני לא אגיב לזה.   יק: גב' כבי שקולנ

 

 ברשותכם, בלי לשאול אף אחד, זה יעבור ל...     מר ניר ים:

 

 תמשיכו לדבר אליי ככה, אני...  גב' כבי שקולניק: 

 

 מה?    גב' דנה אדמון: 

 

 את שמעת מה היא אמרה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 את שמעת מה את אמרת כרגע?    גב' דנה אדמון: 
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 מישהו מסתובב שם במשרדים.   ניק: גב' כבי שקול

 

 את שמעת מה את אמרת כרגע?    גב' דנה אדמון: 

 

 כן, אני שמעתי.    גב' כבי שקולניק: 

 

 שאני אמשיך לדבר אלייך ככה, את תעשי מה?     גב' דנה אדמון: 

 

 לא, אני לא.   גב' כבי שקולניק: 

 

 חברים יקרים,     מר ניר ים:

 

 יאמן.   לא, זה לא   גב' דנה אדמון: 

 

 נכון, זה לא יאמן דנה, זה לא יאמן.  גב' כבי שקולניק: 

 

 נכון, זה לא יאמן דנה. זה לא יאמן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 חברים יקרים,     מר ניר ים:

 

 כבי, די.    מר גדי ירקוני: 

 

התב"ר הזה, לא נדבר עליו יותר היום, לא נצביע עליו היום. הוא יגיע    מר ניר ים:

 אה עם הסברים, ככל שנוכל להמציא אותם, אוקיי? בפעם הב
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 תודה.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אישור מינוי מבקר המועצה. 4

 

 ברוך הבא אודי, שלום לך.    מר ניר ים:

 

את     מר אודי דנינו:  עשיתי  אז  אותי,  להכיר  רוצים  שאתם  הבנתי  לכולם.  שלום  כן, 

תושב אשקלון, נשוי, אב לשניים. בשמונה השנים האחרונות   המייל אחד. נעים מאוד, אני אודי דנינו,

באכיפה של יסודות התקציב ...  יחידת החקירות במשרד האוצר. היחידה עוסקת  משמש כסגן מנהל  

 המתוקצבים, 

 

 תקרב טיפה את המיקרופון.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אם תדבר יותר לאט, אז גם נבין.   מר אריק דניאל: 

 

 אוקיי, אוקיי. זו אחת הבעיות שלי.    מר אודי דנינו: 

 

 . 45מהירות   מר חנניה אווקרט: 

 

הגופים     מר אודי דנינו:  בכלל  התקציב,  יסודות  חוק  של  באכיפה  עוסקת  היחידה 

חברות   זה,  בתוך  מקומיות  רשויות  גם  הציבורי,  המגזר  כל  בעצם  זה  המתוקצבים,  המתמחים 

 . ממשלתיות, מוסדות להשכלה גבוהה וכו' וכו'

התקציב   נוספים.    –בתחומי  מנהליים  ועניינים  עבודה,  ויחסי  שכר  תקינה,  והתקשרויות,  חוזים 

במקביל לתפקיד הזה, אני משמש, בחמש השנים האחרונות גם כראש מערך הביקורת של היחידה.  

זה מערך שהוקם במקור בשביל לשמש איזשהו כלי מודיעיני לעבודת היחידה, ומהר מאוד הפך לכלי 

 תמחים המתוקצבים.ת מאוד מוערך, חיצוני לגופים המביקור
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זה לא ראיון עבודה, אני פחות אלאה אתכם בניסיון שלי בביקורת, אבל כן כדאי, אולי, שאני אחלוק 

 איתכם קצת את החזון שלי בנוגע לחזון שלי לתפקיד המבקר ברשות המקומית. 

יו שני אספקטים. האספקט הראשון  אז כמו שאני רואה את זה, תפקיד המבקר חייבים להתלוות אל

והחשוב ביותר, המבקר הוא חלק מהארגון. אין שום מהות לעשייה שלו אם הוא לא חלק מהארגון, 

. 1.4-הוא לא לעומתי לארגון. המטרה שלו היא אך ורק לשפר את הארגון, העבודה שלו לא נגמרת ב

השני הוא, שמתקשר לזה בהכרח, כמובן שתפקידו להצביע, בין היתר, על הליקויים, אבל האספקט  

שלו  מהניסיון  ולהביא  הליקויים,  בתיקון  לסייע  אלא  ליקויים,  על  להצביע  רק  לא  שזה  הוא 

 –שלוש    –ומההיכרות שלו, כי הוא עוסק בסוף כמעט בכל תחומי החיים של המועצה, ואחרי שנתיים  

 ארבע, הוא כבר פחות או יותר נוגע, כמעט, בכל התחומים של המועצה. 

הוא צובר ניסיון, הוא צובר ידע, ויש לו את הכלים להביא לשיפור ולסייע לאנשים, כשהדבר הנוסף,  

המבקר רואה את עצמו כחלק מהארגון, מתייחס כמובן מתקשר לנושא האישיותי. אני בטוח שאם  

כל  ובסוף  פעולה,  איתו  משתפים  מממנו,  נרתעים  לא  בחזרה.  ככה  אליו  מתייחסים  לאנשים,  ככה 

לות שלו מביאות לזה שהעבודה שלו מסייעת לארגון להתפתח, להתקדם, להשתפר. הוא מרגיש  הפעו

 סיפוק, הארגון מרגיש סיפוק וכולנו על הגג. אם יש שאלות, אני אשמח.  

 

 מתי אתה מתחיל?     גב' דנה אדמון: 

 

 תבורך.    מר משה טל:

 

 תודה.    מר אודי דנינו: 

 

ות. רציתי לשאול, קודם כל, אם אתה רשום כחבר יש לי מספר שאל  מר אריק דניאל: 

 בלשכת מבקרי הפנים, או באיגוד מבקרי הפנים, או באיזה... 

 

לא, אני כרגע לא רשום. אני מעולם לא הייתי מבקר ברשות מקומית,    מר אודי דנינו: 

תגיע  כך שאני לא חבר עדיין באף אחת מהלשכות האלה. אני מניח שברגע שאני אתחיל את התקציב,  
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 איזושהי הצעה מאחת מהם, ואני אשקול את הצעתם. 

 

ראיתי בקורות החיים, הרבה מדובר,    –שאלה שנייה שרציתי לשאול    מר אריק דניאל: 

תוכנית   פנימית?  ביקורת  של  עבודה  תוכנית  בבניית  לך  יש  ניסיון  כמה  חקירות.  נושא  מוזכר  הרבה 

 שנתית, תוכנית רב שנתית? 

 

זה  ככ   מר אודי דנינו:  החקירות,  יחידת  מנהל  סגן  באמת  שאמרתי,  כמו  אני  ה, 

התפקיד שלי במקור. אני גם ראש מערך הביקורת. במסגרת התפקיד הזה אני גם אחראי על תוכניות 

הביקורת השנתיות והרב שנתיות, כשתוכניות הביקורת שלנו מושפעות, צריך להבין, מתוכנית עבודה  

אומרת זאת  האוצר.  משרד  של  שנתית  נתונים  רב  סמך  על  שלי,  הביקורת  תוכנית  את  מכין  אני   ,

מהממונה על השכר, הממונה על התקציבים, מהחשב הכללי, ואני צריך שהיא תשקף את העשייה של 

 כל אחד ואחד מהגורמים האלה. 

והממשק שלו, בגופים הנתמכים והמתוקצבים, בתחום שבו הוא מופקד. עכשיו יש לי המון  כל אחד  

בבניית שלי    ניסיון  העבודה  חושב שתוכנית  כן  שאני  הזה,  מהמקום  בעיקר  ובעיקר  עבודה,  תוכניות 

 צריכה להיות מושפעת מהמטרות של הארגון. 

בעיניי, לצורך העניין, לא סביר, מעבר לפרקטיקה של בניית תוכנית העבודה, שבזה אני מאוד מנוסה, 

עוד אפילו בשלב וכנית העבודה,  לא סביר שתוכנית העבודה של הביקורת, תהיה מנותקת לגמרי מת

 סקר הסיכונים, לצורך העניין. זה עונה על השאלה? 

 

 פחות או יותר.    מר אריק דניאל: 

 

 אז בוא תחדד לי.    מר אודי דנינו: 

 

 שאלתי אם יש ניסיון בבניית תוכנית עבודה?    מר אריק דניאל: 

 

 אז כן. אז חד משמעית כן.     מר אודי דנינו: 
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לנושא    : מר אריק דניאל מודה,  אני  קשורה,  ממש  לא  שהיא  שלישית,  אחת   –שאלה 

הבעיות שאנחנו סובלים במועצה, זה מכל הנושא של ביקורות פנים בוועדים המקומיים. יש לך איזו 

 דעה, עמדה בנושא הזה? למרות שזה לא באמת קשור אחד לשני, אבל אולי כן. 

 

אני בערך לפני שנה וחצי קיבלתי    –הו  תראה, אני יכול להגיד לך מש   מר אודי דנינו: 

ונורא התלבטתי  בראיון העבודה,  גם  זה  אני מאוד אוהב את תחום הביקורת, אמרתי את  החלטה, 

לגבי מועצה אזורית, בגלל הנושא הזה של הוועדים המקומיים, וההיכרות שלי עם ביקורות של ועדים  

 מקומיים.

ב אזוריות,  במועצות  מקומיים  שועדים  חושב  זקוקות  אני  להדרכה.  זקוקות  הביקורת,  ועדות  עיקר 

הסמכויות  לגבי  בכלל,  הביקורת.  של  המהות  מה  לגבי  ביקורת,  של  מתודולוגיה  לגבי  להדרכה 

החוקיות שלהם. אני לא בטוח שבכל ועד מקומי, ועדת הביקורת יודעת מה הסמכויות החוקיות שלה, 

 מה החובות שמוטלות עליה, ומה זה...

את הנושא הזה, מאוד מאוד לעומק, ואחר הדברים הראשונים שאני מתכוון לעשות, אני לומד היום  

 זה לשבת עם הוועדים המקומיים ואם תהיה אפשרות, גם לתת להם הדרכה, ולעשות את זה. 

 

 איך אומרים? ברוך הבא.    מר אריק דניאל: 

 

 תודה רבה.    מר אודי דנינו: 

 

 שאלה.   מר חנניה אווקרט: 

 

 כן?    נו: מר אודי דני

 

 האם התפקיד הוא משרה מלאה?   מר חנניה אווקרט: 
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 לא, בהגדרה שלו הוא לא.      דוברת:

 

לא. ואם אתה יכול להגיד, איך אתה רואה את הממשק בין התפקיד    מר חנניה אווקרט: 

 שלך לבין ועדת הביקורת של המועצה.  

 

 לא הבנתי, בין התפקיד שלי לבין...    מר אודי דנינו: 

 

 ועדת הביקורת של המועצה.   מר חנניה אווקרט: 

 

 קודם כל, אני אשמח לדעת מי חבר בוועדת הביקורת.    מר אודי דנינו: 

 

 הנה, הוא יושב הראש פה.    מר חנניה אווקרט: 

 

 נבחר.    מר גדי ירקוני: 

 

 טרי טרי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

ה    מר אודי דנינו:  ועדת  יש לה תפקיד מאוד  אז אנחנו בטח נתראה לא מעט.  ביקורת 

אני מאוד חשוב, גם בהכוונה של המבקר, אבל בעיניי זה הרבה יותר מזה, בסיוע לתיקון הליקויים.  

מהארגון,  כחלק  המבקר  את  רואים  כשהם  ביחד,  לעבוד  צריכים  והמבקר  הביקורת  שועדת  חושב 

ל גם אלה שמסייעים לו והוא רואה אותם כמי ש... גם אלה שיש להם סמכות לומר לו מה לעשות, אב

בתיקון הליקויים, באמצעות נוכחותם במליאת המועצה. בעיניי הממשק הזה הוא מאוד חשוב, וצריך 

  לטפח אותו.

 

 בהצלחה רבה.     גב' דנה אדמון: 
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 אודי, תודה רבה, בהצלחה.    מר גדי ירקוני: 

 

 מתי הוא מתחיל?      מר אמיר פלג:

 

 תו.  צריך לאשר או   מר גדי ירקוני: 

 

 .  22כנראה תחילת    מר אודי דנינו: 

 

 רגע, זה לא משרה מלאה לפי הכללים החדשים של משרד הפנים?     מר אמיר פלג:

 

 לא, שניים...    מר ניר ים:

 

שלושה. משהו כזה. לפי החבר'ה שלי במשרד הפנים,    –ייקח חודשיים     מר אודי דנינו: 

 שלושה.  –זה ייקח חודשיים 

 

 זה הולך לעבור להיות משרה מלאה.     :מר אמיר פלג

 

 תושבים.   10,000זה הולך לעבור במועצות מעל    מר אודי דנינו: 

 

 אוקיי, תודה.      מר אמיר פלג:

 

 תודה רבה אודי.     מר ניר ים:

 

  בהצלחה.   גב' דנה אדמון: 

 

ה. יפה, בואו תעשו את זה רגע בחוץ, כי אני רוצה להתקדם עם הצבע   מר ניר ים:
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 סע בזהירות, אודי.  

 

 תודה.    מר אודי דנינו: 

 

אם יש חברים שרוצים להגיד משהו לפני שנגשים להצבעה? זה בדיוק     מר ניר ים:

 הזמן. 

 

זו    מר השי רובין: אזורית,  ולמועצה  לא  מה  יודע  לא  מצוין.  רושם  עושה  הבחור 

אותו, אם הוא יודע מה זה מועצה    תרבות אחרת. והרזומה שלו לא... לא רציתי לשאול אותו, להביך

אזורית, קיבוצים, מושבים, חקלאים, לא חקלאים. אובר קוואליפייד, אבל הוא לא מתאים. זה לא 

 לגנותו, דרך אגב. 

 אני רציתי לשאול, יש לך, פעם אחת היית באיזו רשות מקומית? זה מקצוע מיוחד, זו מהות,  

 

 הדרת, חבל. למה לא שאלת? זו שאלה נ   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אפשר להחזיר אותו.     גב' דנה אדמון: 

 

 יהיה בסדר, הוא יעבור. לא... אני מכיר פה את הרוח, זה    מר השי רובין:

 

 הייתה ועדת בחינה ושאלו אותו שאלות?   מר חנניה אווקרט: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

הספציפי.  מר תמיר בוקובזה:  המועמד  לגבי  לא  כללית,  שאלה  אשאל  ועדת   אני  כשיש 

 איתור כזאת, ועדת בחינה, לא מגיעים מספר מועמדים? 
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 היו הרבה.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, למליאה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא.    גב' דנה אדמון: 

 

 שלישי?  –שני  –שאומרים, כאילו, לפי מדרג, זה הראשון   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, בשביל זה יש ועדה.     גב' דנה אדמון: 

 

הוא    מר ניר ים: שמבחינתה  המועמד  את  לבחור  תפקידה  הבחינה,  ועדת  לא. 

 המועדף על פני כל השאר, והוא זה שבסופו של דבר נבחר. 

יש בסך הכול מקרים בודדים, שבהם הבחירה צריכה להיות מאושרת גם במליאה, וזה רק תפקידים  

אומרת   זאת  נ  –סטטוטוריים,  עד  אגף  ממנהל  תפקיד  כל  כולם  בגדול,  תחבורה,  במחלקת  הג 

במק הנבחרת.  או  הנבחר,  מי  שקובעת  זאת  היא  בחינה.  ועדת  דרך  תפקידים מתקבלים  שזה  רים 

 מהנדס, מבקר, גזבר/ית, חבר'ה כאלה, רק אז זה מגיע לאישור המליאה.  –סטטוטוריים 

 

חלופות,   : רוויטל דג'אווי בן יעקב שתי  בחרנו  הבחינה,  בוועדת  שכן  ניר,  לציין,  שני  רק 

מועמדים, אותו, ומועמד גם בחרנו חלופי, אם מאיזושהי סיבה הוא לא ייקח את התפקיד, או הוא לא 

 יתקבל. 

 

כן. אבל זה רק אם הוא, מסיבות אובייקטיביות, סובייקטיביות שלו    מר ניר ים:

 לא יוכל להגיע.  

על כל התהליך מההתחל ואז חוזרים  לו,  יכולה להגיד  ה, לא חוזרים בחזרה  עכשיו, כמובן המליאה 

 לאותה ועדת בחינה.  
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 שאישרתם?  2אם המליאה עכשיו אומרת לו, לא עוברים למספר   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ועדת בחינה חדשה.  -לא. הולכים להליך חדש, נוסף, פרסום, מכרז ו   מר ניר ים:

 

 בגדול אין סיבה. אם הוועדה...    גב' דנה אדמון: 

 

 אישרנו.   בנושא הזה   מר ניר ים:

 

 את יכולה לספר לנו קצת על הוועדה, רוויטל?     גב' דנה אדמון: 

 

 כן, חנניה?    מר ניר ים:

 

זה   מר חנניה אווקרט:  לדוגמא,  וגזבר,  שמבקר  חושב  אני  השי,  של  לשאלה  בהקשר 

 תפקידים מקצועיים.  

 

 נכון.    מר השי רובין:

 

אופן    מר חנניה אווקרט:  את  להכיר  צריך  לא  את הוא  לעשות  בשביל  המועצה  התנהלות 

הוא מבקר, עושה תפקיד מקצועי. בסופו של דבר, גם  התפקיד שלו. אני חושב שזה לא משנה, מבקר  

את   עבר  והוא  מתאימה,  המקצועית  שהרמה  וככל  ודו"חות.  ונתונים,  במספרים  מתעסקת  גזברות 

 הנתונים האלה, ועדת הבחינה, זה הראה שהכול בסדר. 

 

 אם ועדת הבחינה החליטה שהוא בסדר, אז הוא בסדר.   רומנו:  גב' רונית בן

 

 לא שומעים אותך.    מר תמיר בוקובזה: 
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הן    גב' רונית בן רומנו:  זה  בשביל  הבחינה,  ועדות  על  גם  לסמוך  שצריך  אומרת  אני 

 קיימות, זאת דעתי.  

 

 כן.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני רוצה להעיר עוד הערה.    מר השי רובין:

 

 כן?    ר ניר ים:מ

 

 רגע.  שנשמע אותך השי.    מר תמיר בוקובזה: 

 

כל     מר השי רובין: את  אבל  הזה,  לאיש  מחמאות  לחלק  רוצה  כל  קודם  אני  שוב, 

הקריירה שלו הוא עשה במשרד האוצר, זאת חממה מאוד מעניינת. מועצה אזורית ומשרד האוצר, 

רוכה שלי, היא לא יכולה להיות כל כך ארוכה, כי בקריירה הא  –זה שני עולמות. אז מילא היה אומר  

 הוא איש צעיר, זה לזכותו דרך אגב, אבל איש צעיר לא יכול לצבור ניסיון. 

, מכיר את המטריה המיוחדת הזאת, X  Yכן, הייתי במועצה אזורית    –אז אילו הוא היה בא ואומר  

ועד סופ  זה לא המצב. הוא כל הקריירה הזאת, מתחילתה  ה, מפורט כתוב, הכול בסדר.  ניחא. אבל 

 משרד האוצר, זה מגרש אחר לגמרי. 

 

יכול להיות שהשיטות והכלים, יכולים לאפשר לנו להיות ארגון יותר    מר דודי אלון:

 לומד ויותר מתקדם.  

 

 לא, לא, בוא, אל תגזים.     מר השי רובין:

 

 שירשם בפרוטוקול, אה, בה, בוא.    מר דודי אלון:
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של     מר ניר ים: קטן  לא  מספר  הגיע  בחינה,  ועדת  הייתה  חברים,  טוב  זהו, 

מועמדים, דיברנו עם כולם, ראינו את הנתונים ואת קורות החיים, את הכיוון שכל אחד הצביע שהוא  

 אז זהו.  רוצה ללכת בו, והוא, כמובן, היה המועדף מבין כולם.

 

הוא  מר תמיר בוקובזה:  זמן  לכמה  כזה,  מינוי  כללי,  זה  באופן  לשנים?  הוא  לתמיד?   ?

 מוגבל בזמן? 

 

 לא, המינוי לא מוגבל בזמן.    מר ניר ים:

 

 הוא גם בשנתיים ניסיון, כמו כל עובד חדש במועצה?      דובר:

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 מה זה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

ברשויות יש את המצב של שנתיים ראשונות, הן כביכול עוד מוגדרות    מר ניר ים:

 ניסיון. רק אחריהן זה נחשב כעובד קבוע, אוקיי?  כ

 

 הוא מחויב בחפיפה עם המבקר הקודם? או ש...      מר אמיר פלג:

 

את     מר ניר ים: יסיים  הקודם  המבקר  חפיפה,  שתהיה  רצוי  ככה,  נאמר  בוא 

ב בדיוק  עם  31.12-תפקידו  שמתנהלות  מועצות  ראיתי  אני  גם  יספיקו.  לחפוף,  יספיקו  שהם  כמה   ,

מערכות ביקורת שלא עברו חפיפה. אני גם מכיר מועצות שמתנהלות בלי מבקר בכלל, אוקיי? אבל זה  

 כבר סיפור אחר. זאת אומרת, זה אפשרי.

כל אחד בא עם השיטות שלו, עם הדרכים שלו, הביקורת של שנה שעברה, כמעט לא קשורה לביקורת  

 תנאי.   של השנה שבאה אחריה, אז אין פה הרבה המשכיות. זה לא
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 לא, בסדר.     מר אמיר פלג:

 

 אם הוא ימשיך לבדוק את משאיות האשפה, אז הוא בסדר.    מר יובל בר:

 

להצביע?   מר ניר ים: בעד לאשר   חברים, אנחנו מוכנים  מי  לי?  מתן, אתה תעזור 

המועצה?   כמבקר  אודי  מתנגדים?    18את  יש  אין.  נמנעים?  יש  לאודי 1בעד,  שיהיה  אז  אוקיי.   .  

 בהצלחה. 

 

 מבקר המועצה דנינו ל ו של מר אודי מינוימתנגד( לאשר את  1בעד,  18: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 

אני, ברשותכם, קוטע את הנושא של התב"רים, אנחנו נחזור אליהם,    מר ניר ים:

 כדי לתת לעופר להסביר את הנושא של התחייבות דיה. בבקשה, עופר.  

 

 פרויקט דיהאישור כתב התחייבות ל. 8

 

. טוב, הנושא, בעצם, אנחנו רוצים  14ערב טוב. יש לכם את זה בעמוד    מר עופר מימון: 

 מול הקרן לניקיון. ככה, הקרן לניקיון,  לאשר את כתב ההתחייבות שהמועצה נדרשת לחתום עליו, 

 

 הקרן לניקיון, תגיד להם למה אתה מתכוון?     מר גדי ירקוני: 

 

 מה?   מר עופר מימון: 

 

 תגיד להם, הקרן לניקיון...    מר גדי ירקוני: 

 

כתבתי, הכול בסדר. אז ככה, הקרן לניקיון, בעצם בשביל לתת לנו את    מר עופר מימון: 
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מיליון    60-אותו מענק גם להקמה, את הקליחה שלהם, גם להקמה וגם לשוטף מאה מיליון להקמה, ו

 תום על מסמך. שקלים לטון, בעצם מחייבת אותנו, דורשת שנח ₪150, 

, הקרן לניקיון היא בעצם, מי שממנה אותה זה המשרד להגנת  14עכשיו, מי זה הקרן לניקיון? בעמוד  

מהאוצר   נציגים  ממשרדו,  נציגים  שני  עוד  הסביבה,  להגנת  המשרד  ממנכ"ל  מורכבת  היא  הסביבה. 

 ונציגי ציבור. 

לע יותר  להכיר  לראות,  שרוצה  מי  הקישור,  את  כאן  גם  לכם  להבין  הצגתי  צריך  בגדול,  אבל  ומק. 

כל   על  שלה,  המטרה  ובעצם  סביבתי,  אינטרס  הוא  שלה  האינטרס  היא,  כן  כשמה  לניקיון,  שהקרן 

 שקל שהיא תומכת בפרויקט כזה או אחר, זה שמירה על איכות הסביבה, ועל הגנת הסביבה. 

המועצה, שלכל גוף    עכשיו, בפרויקט הזה, הצגתי אותו יותר מפעם אחת, יש כמה גופים, ביניהם זה

 יש את האינטרסים שהוא רוצה להגן עליהם.  

אז באמת, מבחינת הקרן, המיקסום שלה, האינטרס שלה זה בעצם מיקסום ההשקעה שלה, על כל  

שקל שהיא שמה, לקבל, בעצם, מקסימום פרויקט. וכשמדברים על מקסימום פרויקט, מדברים על  

ובעצם, כל סבסוד של המדינה, הוא נועד לכוון התנהגות. פרויקט שהוא יציב, שלא יקרוס אחרי שנה.  

ירוקים  שהם  בפרויקטים  ותומכים  אחד,  מצד  הטמנה,  היטל  מטילים  בקרן  שאם  אומרת,  זאת 

מי  אטיל,  אני  להטמין,  לכם  ישתלם  לא  לגורמים,  או  לרשות  אומרים  הם  בעצם  אז  סביבתיים, 

י, אני אקח את הכסף מההטמנה ואני אעביר שמטמין, אני אטיל עליו כסף, ומי שיעשה פתרון סביבת

 אליו. 

שלה.  האינטרס  וזה  ישראל.  במדינת  ולאזרחים  האוכלוסייה  של  התנהגות  מכוונים  בעצם,  וכך, 

אנחנו   הזה,  מהפרויקט  מחפשים  אנחנו  מה  על  מדברים  כשאנחנו  בעצם,  המועצה,  של  האינטרס 

סב פרויקט  רוצים  שאנחנו  הכול,  בסך  פרויקט  זה  מקור  מזכירים,  וכן  מטרד,  יהווה  שלא  יבתי, 

 הכנסה, מקור רווח ולשנים רבות. 

הקבלן, שהוא עוד שחקן, הקבלן, הזכיין, בעצם מבחינתו, הוא רוצה פרויקט שיהיה כלכלי, שיכניס  

לו כסף לתקופה ארוכה. ומשרד הפנים, כגוף שנותן לנו מענקי איזון, היה רוצה לתת לנו, באמת, את  

פרויקטים שהם יציבים. זאת אומרת, הוא לא היה רוצה שנכנס להרפתקאות החכות, והוא תומך ב

 לפרויקט שהוא מסוכן.  

זכיינות, פחות BOTולכן, גם משרד הפנים בדרך כלל, אוהב פרויקטים מסוג   , פרויקטים מסוג של 
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פרויקטים של שותפויות של תאגידים עירוניים, שבהם בעצם יש סכנה אמיתית כמו כל מיזם. זאת  

 קבל את הרנטה שלך, את הזיכיון שלך, ואל תיקח סיכונים, עד כמה שניתן. –מרת או

. עכשיו, צריך להבין, אנחנו עשינו משא ומתן ארוך מאוד עם הקרן לניקיון. קודם כל,  15אני בעמוד  

אז   למועצה.  הכסף  את  לתת  הכוח  את  נותנות  שבעצם  ממשלה,  החלטות  אותן  את  להפוך  בעצם 

ומים ואיך בעצם יגיע ומה הם דורשים, זה המשא ומתן שהיה מספר חודשים עם  התרגום, בעצם, לסכ

 הקרן.

הסעיף    100-ה ברורה.  מאוד  הייתה  הממשלה  החלטת  גם  ברורים,  די  היו  יחסית  להקמה,  מיליון 

לשון   כאשר  לשוטף,  סבסוד  אותו  בעצם  היה  זה  ומתן,  במשא  מבחינתנו  מאתגר  או  קשה,  שהיה 

על דיברה  הממשלה,  ברורה.   החלטת  בצורה  לא  שנים,  ולכמה  טון  כמה  על  לדבר  בלי  לטון,  סבסוד 

 ואנחנו, בעצם, רצינו למקסם.

למשך   המענק  את  לתת  רצתה  לניקיון  ולאותם    5הקרן  לטפל  טון    120,000שנים,  מחויבים  שאנחנו 

 מיליון ₪, לחמש שנים במצטבר.  37.5בהם. זאת אומרת, עשיתי לכם את המכפלה 

אחרי המשא ומתן והרבה, גם שיחות עם נציגי האוצר, החשב הכללי, אותם גופים  אז עכשיו באמת,  

 שדיברתי עליהם, שהצגתי אותם, השחקנים במיזם הזה, הגענו בעצם,  

 

 ... 50-עופר, זה כסף למועצה? ה    מר אמיר פלג:

 

 זה הסבסוד של השוטף.      דוברת:

 

לפרויק  מר עופר מימון:  זה  בעצם,  טובה.  שאלה  זה לא,  אופרטיבית  אומרת,  זאת  ט. 

יזמים   עם  מתעסקת  לא  אוהבת,  המדינה  בעיקרון  הרי  כי  זה,  את  תעביר  והמועצה  למועצה,  יעבור 

 פרטיים.

זאת אומרת, כשאנחנו כמועצה נקבל את הזיכיון, נעביר את זה ליזם, וזה בק טו בק על כל שקל. אין  

 פה תקורות בנושא הזה.  

 

 מיליון ₪?   100מה עולה הפרויקט, שנייה, כ  מר תמיר בוקובזה: 
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למטה, הפרויקט מוערך,   13לא, כתבתי. תראו בשקף הראשון בעמוד    מר עופר מימון: 

 מיליון מסבסדת הקרן, תומכת,  100מיליון סך הכול, מתוכם  250עלות ההקמה 

 

 שזה בלי קשר לשוטף הזה שדיברנו.   מר תמיר בוקובזה: 

 

בעצם  מר עופר מימון:  בעצם,  ולשוטף,  אומרת  המדינה  לתפעל,  תפעולי,  סכום  אותו   ,

 ₪ לכל טון, ממני, כדי שהפרויקט הזה יהיה יותר רווחי.   50אני שמה עוד 

 

 אז כל טון שיכנס פנימה,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.   מר עופר מימון: 

 

 ₪.   50המדינה משלמת   מר תמיר בוקובזה: 

 

 השנים הראשונות.   7-ב   גב' דנה אדמון: 

 

 זאת אומרת, יש מאה מיליון של הקרן, הנוספים,  150-יופי. ה  מר תמיר בוקובזה: 

 

 של ההקמה.   מר עופר מימון: 

 

 של ההקמה, מאיפה הם באים?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מהיזם.   מר עופר מימון: 

 

 היזם בעצם...   מר תמיר בוקובזה: 
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  היזם גם גורם מממן וגם גורם מפעיל.  מר עופר מימון: 

 

 כגורם מפעיל, זה לתקופה של כמה שנים?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ותקופת הקמה.   שנה 25  מר עופר מימון: 

 

 . BOTזה בעצם   מר תמיר בוקובזה: 

 

 פחות בחודש.    מר עופר מימון: 

 

 , שהוא מפעיל, הוא מרוויח את ההכנסות שלו. BOTזה מודל   מר תמיר בוקובזה: 

 

שדיברנו עליו יותר מפעם אחת, אפילו   BOTא מקים, במודל  נכון. הו  מר עופר מימון: 

. הוא מתכנן, הוא בונה, הוא מתפעל והוא עושה Design Build Operate Transferזה    –  DBOTזה  

 שנה.  25בסוף טרנספר אחרי 

 

 ₪ לטון, לטובת מה הם באים?   50-יופי. וה  מר תמיר בוקובזה: 

 

₪ לצורך העניין? עולה לטפל,    200ה, אוקיי? נניח  בעצם, יש מחיר כניס  מר עופר מימון: 

₪ רווח לפני מע"מ... פה   150? אז אם לא הייתה תמיכה, אז היזם היה שם בצד  150סתם לדוגמא,  

 ₪, כי אני שמה עוד חמישים...   100המדינה אומרת, אתה אמור להרוויח חמישים? לא, אתה תרוויח 

 

 ₪?   50עצה, שהוא מרוויח עוד ומה זה תורם לנו כמו  מר תמיר בוקובזה: 
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ככל שהפרויקט, אני אסביר. אנחנו בסוף, בפרויקט הזה אנחנו באים,   מר עופר מימון: 

אנחנו באים עם איזושהי נדוניה. במכרז שלנו אנחנו באים, למה בעצם היזם צריך  אני מזכיר לכולם,  

אותנו כי אנחנו מביאים את    אותנו? היזם צריך אותנו כי אנחנו מביאים את המקרקעין, היזם צריך

חשמל   מכסת  אותה  את  הבאנו  אנחנו  כי  אותנו,  צריך  היזם  של    6התב"ע,  מחיר  עם  וואט,   54מגה 

 אגורות, זה אסט, זה נכס. 

אומרים   אנחנו  תקבל    –עכשיו  אתה  גם,  בזכותנו  אנחנו,  זה,  רק  אתה    100לא  וגם  להקמה,  מיליון 

עוד   ליון לעלות השוטפת. כל הסיפור הזה, בסוף, מבחינת מי  60תכניס, במשך שבע שנים במצטבר, 

היזם, ההוצאה שלו, שזו הוצאה שנקראת דמי זיכיון למועצה, וככל שהתשואה העודפת תהיה גבוהה  

לדוגמא,   סתם  עליה,  לבקש  יכול  אני  שאולי  התשואה  בעצם  הוא    10%יותר,  הפרויקט.  על  תשואה 

 .10%, שם כסף הוא רוצה 10%רוצה 

הפרויקט, יהיה  בזכות     אם  כלכליים,  פיננסיים,  נתונים  אותם  אותם  15%כל  זה  יכול    5%,  שהוא 

התשואה  בעצם  הרווח,  זה  על  אז  פחות.  להעביר  יכול  הוא  אז  פחות,  יהיה  אם  למועצה.  להעביר 

העודפת, זה מה שהוא שווה לו להעביר למועצה. אז ככל שנבוא עם נדוניה יותר עשירה, ככה ישתלם  

 עצה תוציא יותר כסף מהסיפור.  ליזם, וככה המו

 

 אז זו בעצם נקודת פתיחה טובה יותר למשא ומתן, או למכרז שיצא,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 להצעה, שורה תחתונה, להצעה.   מר עופר מימון: 

 

 להצעה שתינתן לפני...    מר תמיר בוקובזה: 

 

את    מר עופר מימון:  יש  לכולם  עכשיו,  עושה  שאני  מתמטיקה  אותה  האקסלים  את 

שלהם, זה להבדיל מחנות פלאפל שפעם כן, פעם לא, פה המספרים הם מאוד מאוד קשיחים. משא  

מאוד   יחסית  הוא  מטילה,  שהמדינה  וההיטל  ודאי,  מאוד  קשיח,  מאוד  זה  חשמל,  חברת  מול  ומתן 

 ודאי.

עושה לא שאין סיכונים גם בפרויקט, כמו בכל פרויקט, אבל יחסית הוא עושה את האקסלים, הוא  
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 מה שווים דמי הזיכיון שלו, כמה הוא יכול להשיג.  את המספרים, וככה הוא יודע

 

 התמורה למועצה בנויה מהתשואה שתהיה במפעל?    מר חנניה אווקרט: 

 

 התמורה, עוד פעם, שוב? לא שמעתי.   מר עופר מימון: 

 

 בעקיפין.    מר גדי ירקוני: 

 

 למועצה תהיה בנויה על...   אם היא תלויה, התמורה  מר חנניה אווקרט: 

 

 לא , לא, לא,   מר עופר מימון: 

 

 על התשואה של המפעל?    מר חנניה אווקרט: 

 

לא, לא, לא לא לא. הוא, את כל המספרים האלה, יותר מזה. הוא את    מר עופר מימון: 

את   עושה  הוא  להיכנס,  אמור  מה  נכנס,  מה  כרגע,  נתונים  לו  שיש  ממה  עושה,  שלו  המספרים  כל 

 התוכנית ואת הסקירה הפיננסית שלו.

,  20%עכשיו, אם לצורך העניין, אותם מעכלים שמייצרים חשמל, לא ייצרו שישה מגה, ייצרו פחות,  

כי לוקח זמן עד שהמעכלים יודעים לייצר את האנרגיה, או מה שזה לא יהיה, הוא צריך לקחת את זה 

יכיון לא מותנה ברווח. הדבר היחיד שיכול  בחשבון, והוא לוקח לעצמו את מרווח הביטחון שלו. הז

ויגיד   ישים את המפתחות  יכול, אני    –לקרות, לצורך העניין, זה קטסטרופה, שהוא  חבר'ה, אני לא 

לא   זה  אבל  זה.  שאין  בקטסטרופה  הולך.  אני  המפתחות,  את  לכם    –שם  משלם  אני  לי,  הולך  לא 

 .  זה לא חלוט..פחות. 

 

 נתי מה התמורה למועצה. לא הב אני  מר חנניה אווקרט: 
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כדי   מר עופר מימון:  הזכיין,  הזוכה,  הקבלן,  זיכיון.  דמי  אותם  זה  למועצה  התמורה 

כמה הוא מוכן לשלם, כמה הוא    –לקבל את המכרז, הוא צריך, בשורה התחתונה, לרשום שורה אחת  

 מתחייב לשלם למועצה דמי זיכיון, כששמנו אותו כרגע על מינימום שישה מיליון. 

 

 לשנה.     מר אמיר פלג:

 

 לשנה. אגב,   מר עופר מימון: 

 

 לא קשור לאמנה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, לא קשור לאמנה. הארנונה היא בתוספת.    מר עופר מימון: 

 

 רק זיכיון.   מר תמיר בוקובזה: 

 

פה, המת  מר עופר מימון:  עכשיו, אנחנו  זיכיון.  היועצים דמי  כל  ועם  מטיקה שעשינו, 

מצב  ו להיות  יכול  אבל  בסדר?  מיליון,  שישה  אותם  את  לשים  לו  שמשתלם  זה  ועניינים,  השוק 

אנחנו שמים מינימום שישה מיליון. יכול להיות שיהיו   –תיאורטי, שלא יהיו מציעים. שמישהו יגיד  

למה נתתם לשוק? תנו לכל האנשים, כל אחד למרבה במחיר, שים שקל, שים יותר,   –אנשים שיגידו  

 . 20והוא ישים  2ישים  הוא

אנחנו שמנו את זה שישה מיליון כמינימום, מחשש שיהיה איזשהו תיאום בין הזוכים, אנחנו אמרנו  

האוצר    – משרד  ופתאום  מיליון,  שמונה  בהתחלה  רצינו  אגב,  מיליון,  שישה  שלפחות  יודעים  אנחנו 

מ לשישה  זה  את  להוריד  רצו  ומתן,  משא  מאותו  כחלק  לניקיון,  שיהיו  ומהקרן  רצו  הם  כי  יליון. 

לניקיון   הקרן  של  אינטרסים  לאותם  נצמד  אני  אבל  הזה,  לכל  אתכם  מכניס  לא  אני  אז  זוכים. 

 והאוצר, והפנים, ומה שדיברנו באותו משא ומתן. 

 

 כמה יעלה ליישובים?    גב' סילביה גרין: 
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 סליחה?   מר עופר מימון: 

 

 כמה יעלה ליישובים.    גב' סילביה גרין: 

 

 יעלה ליישובים?    ופר מימון: מר ע

 

 ליישובים לא יעלה כלום.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני, הפסולת,   מר עופר מימון: 

 

 לפנות את כל זה?    גב' סילביה גרין: 

 

 לפסולת לא הביתית, בטח שיעלה.     דובר:

 

 רק פסולת ביתית... זה המועצה משלמת.    מר גדי ירקוני: 

 

שניי  מר עופר מימון:  אחד  לא,  אותם    –ה.  מדבר,  שאני  בשנה,   150מה  טון  אלף 

אלף סך הכול, זה לא פסולת שלנו. הרוב המוחלט הוא מה    120-שהמשרד, הקרן מבקשת להוריד ל

שנקרא, אגן הפסולת של אותו... הפוטנציאל של הפסולת, זרם הפסולת שמגיע, מדובר על אגם, מה  

ממוינת, זה יכול להגיע למקום אחר. אבל בגדול,  שנקרא הדרומי. זה יכול להגיע מדודאים כפסולת  

הלקוחות העיקריים שלנו, זה מתקן מיון, שאת החלק האורגני של הפסולת, הוא לא יודע להתמודד 

 איתה, להטמין אותה, הקרן לניקיון לא רוצה, זה מפגע. 

לנו   אומרת  במליא  –והיא  זה  את  הצגתי  פעמים,  כמה  שדיברתי  פאזל  באותו  בפאזל,  של אתם,  ה, 

תכנון הקרן לניקיון, יש מתקנים תרמיים ויהיו מתקנים כאלה ואחרים, אתם, מועצה אזורית אשכול  

 בפאזל הזה, מתאים לי שאתם תביאו את הרכיב האורגני שמגיע מהמרחב הדרומי.
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פה במועצה, אנחנו כן שמנו במכרז, אגב רצינו בהתחלה לשים את זה, מה שנקרא    לגבי הפסולת שלנו,

ך, תטפלו לנו בפסולת בחינם. מבחינת רשויות המס, אין דבר כזה. מי שמבין במיסים, יש פה  על הדר

את   לי  תעשה  בוא  או  אותי,  תספר  בוא  הדרך,  על  למישהו  הרחבה  לתת  כזה  דבר  אין  מס.  אירוע 

 הפסולת.

ר אז אנחנו עשינו מחיר מוסכם, שהיזם מחויב לטפל בפסולת שלנו, הוא לא יכול להגיד לא, זה מחי

 מקובע. 

 

 החקלאית, הפסולת החקלאית.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, אני מדבר על הפסולת הביתית.   מר עופר מימון: 

 

 הביתית.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אז איך הוא יטפל בזה, אם זה מופרד? הוא יצטרך לטפל בזה...     מר אמיר פלג:

 

  לא, לא, לא, יש לו מתקן נפרד לזה.   מר גדי ירקוני: 

 

של    מר עופר מימון:  הגודל  בסדר  לא  גדול,  לא  מיון,  מתקן  מיני  יש  טובה,  שאלה 

 דודאים, זה לא עשרות דונמים כמו בדודאים שמקימים, אבל יהיה מתקן מיון קטן לפסולת שלנו.  

 

 של אשכול.     מר אמיר פלג:

 

 של אשכול בלבד, וזה באחוזים בודדים, כן.    מר עופר מימון: 

 

חייב    וני: מר גדי ירק הגזם, מתקן שהוא  לו חובה לקלוט את  יש  ולפסולת האורגנית 

 לקלוט את הגזם, אם תגיע או לא. אנחנו לא מחויבים להביא אותו.  
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 אוקיי.     מר אמיר פלג:

 

הגזם, בעצם, מבחינת המתקן, זה עוזר לאוורר את המעכלים, זה עוזר    מר עופר מימון: 

 להם... זה לא... 

 

 זה מייצר עוד שוק לגזם, שזה טוב.    ילי: מר דני ברז

 

אז ברשותכם אני אמשיך. אז בעצם, הייתה תקופה ארוכה של משא   מר עופר מימון: 

להבין   צריך  ההתחלה,  על  מסתכל  אני  אם  ובעצם,  היא    –ומתן,  אם  מדברת,  עושה,  לניקיון  הקרן 

משחקים בלי  בנקאית,  ערבות  מבקשת  היא  אוקיי?  פרטי,  יזם  עם  מאיתנו,  מדברת  דרשו  עוד  הם   .

בהתחלה, להפריש בעצם את דמי הזיכיון שלנו, מסל מסוים של רשת ביטחון, שבמקרה ויהיה קשה  

אחד, אין דבר כזה יהיה קשה ליזם, תמיד היזמים יבכו כי עוד  –ליזם, במקרה ש... אמרנו שני דברים 

אין דבר כזה קשה לי,   –מרנו  פעם, האינטרס של היזם להרוויח כמה שיותר, ותמיד הוא יבכה. אז א

 [ אלא או שאתה עובד, או שאתה שם את המפתחות, זה דבר ראשון. 1:55:54]

שני   מקור    –דבר  בסוף  זה  שאמרתי,  כמו  המועצה  של  האינטרס  הפרויקט,  של  המהות  כל  אמרנו, 

  הכנסה. ואם אני אשים שלושה מיליון כל שנה לרשת ביטחון, אז בעצם אנחנו מצמצמים משמעותית

בפתרון השני שלנו אמרו   לזה.  אז לא הסכמנו  דמי הזיכיון,  אוקיי, אל תשימו    –את המשמעות של 

 בצד, אבל תעמידו הוראה, 

 

 ערבות בנקאית.   מר חנניה אווקרט: 

 

 ערבות בנקאית,    מר עופר מימון: 

 

 לא, לא ערבות בנקאית.     מר גדי ירקוני: 
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ערבות    מר עופר מימון:  אמרו  בהתחלה  מיליון. שנייה,  עשרים  של  סך  על  בנקאית 

 ערבות בנקאית, מי שיודע, זה אובליגו, זה לשים כסף בצד, וזה מעמיס על... כולל את המועצה.  

 

 זה עולה כסף.    מר חנניה אווקרט: 

 

האתגר  מר עופר מימון:  ומתן,  המשא  בעצם,  אותם   ולכן,  לשכנע  היה  ביותר  הגדול 

נחנו מבינים את האינטרס שלכם, אתם רוצים שאנחנו נקיים  אוקיי, אתם רוצים שאנחנו, א  –להגיד  

את המיזם כמו שצריך, בתקופה שאתם רוצים? אבל בואו נהפוך את זה להוראה בלתי חוזרת. זאת 

אומרת, זו התחייבות חוזית, אבל לא צריך לשים כסף בצד, לא מעמיס על האובליגו, וזה היה ההישג  

 הגדול שלנו. 

 

זה אז      מר אמיר פלג: מה  טיפונת  פעם  עוד  להסביר  יכול  אתה  בזה,  נגעת  אם  עופר, 

 הוראה בלתי חוזרת?  

 

 הוראה בלתי חוזרת, יכול להיות שאין להם כסף בחשבון?   מר חנניה אווקרט: 

 

 אז אני אסביר.    מר עופר מימון: 

 

 זה לנו, אנחנו נותנים את ההוראה. אנחנו נותנים להם שטר חוב.   מר תמיר בוקובזה: 

 

ככה    מר עופר מימון:  אומר  שאני  חוזרת,  בלתי  הוראה  עומד    –בעצם  לא  אני  אם 

, אם אני לא עומד בזה, אני מרשה 1,2,3בתנאים שלי, אני ואתה עושים איזשהו חוזה, יחליטו כולם  

שמגיעים   איזון  מענקי  מאותם  לקזז  אישור  להם  נתנו  בעצם,  זה  הזה  המשהו  משהו.  לעשות  לך 

 וראה.למועצה. זו בעצם הה

ונגמר   נותן לך הוראה, אני מרשה לך לקחת כסף ממני, ואני אסור לי לחזור ממה שהתחייבתי,  אני 

 הסיפור. אז זו הוראה בלתי חוזרת, בצורה הכי פשוטה שאפשר להגיד. עכשיו,  
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 באיזו סיטואציה נגיע לזה שיחלטו לנו כסף?      מר אמיר פלג:

 

רגע.    מר תמיר בוקובזה:  שנייה  חוזרת, שנייה,  בלתי  שההוראה  אמרת  שנייה,  פה  עצור 

 ₪ לטון, הבנתי נכון?   50-הכתב התחייבות, זה קיזוז מהמענקים של ה

 

 לא, לא, לא.   מר עופר מימון: 

 

 מהמענקי איזון.      מר אמיר פלג:

 

 מאותם מענקי איזון.    מר עופר מימון: 

 

 מענקי איזון של המועצה ממשרד הפנים.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, ממשרד הפנים.    מר עופר מימון: 

 

 אוקיי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

מה יקרה אם, חלילה. ובדקתי   –עכשיו, נשאלתי בהנהלה, לגבי באמת    מר עופר מימון: 

שוב את המספרים, בדקתי את המכרז וכבר בהנהלה אמרתי שיש לנו כל מיני מנגנוני הגנה מול היזם, 

 תיקחו.  –להגיד ובעצם לא להגיע לשוקת שבורה ו

אין מענקי איזון, תלכו הביתה, מפרקים   –אז כאן באמת אני לא, אף אחד לא יסגור בתי ספר ויגיד  

יש   ביותר,  ברורה  בצורה  כתוב  במכרז  לכך,  מעבר  אבל  הרשות.  דורשים  את  שאנחנו  תפעול  ערבות 

ל מע"מ, אז אנחנו  הערבות שלנו היא כולבתוספת מע"מ כחוק,    16מיליון,    20-מהיזם, שהיא קרוב ל

מיליון.    19מיליון שאנחנו מתחייבים כהוראה בלתי חוזרת, יש לנו ערבות בנקאית של    20על אותם  

 זאת אומרת, אנחנו מכוסים... 
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 מהיזם?     מר אמיר פלג:

 

 מהיזם.   מר עופר מימון: 

 

 שנה מוחזקת במועצה?  20שנה?  25-ל  מר תמיר בוקובזה: 

 

 מתחדשת כל חמש שנים. ככה זה במכרז.  כן, ו  מר עופר מימון: 

 

 שנה, היא מתחדשת...    20-אין בעיה. אבל היא ל  מר תמיר בוקובזה: 

 

 שנה, כן.   25-לכל תקופת החוזה, ל  מר עופר מימון: 

 

 זאת אומרת,   מר תמיר בוקובזה: 

 

שנה, מתוכן יש    25-לא, לא, רגע אני אדייק, תקופת ההתקשרות היא ל  מר עופר מימון: 

מיליון, ואחרי שהוא מסיים, הוא מחליף ערבות,    12.5-קופת הקמה, אז יש ערבות ביצוע להקמה בת

 מיליון.  16-מחליף אותה ב  12.5-את ה

 

 פלוס מע"מ.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 פלוס מע"מ. ערבות תפעול.   מר עופר מימון: 

 

 זה אומר, שבעצם המועצה חשופה פה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 תוספת מע"מ, כן.    מון: מר עופר מי
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המועצה חשופה פה, לצורך העניין, באזור מיליון ₪ תיאורטיים, כי זה   מר תמיר בוקובזה: 

 שנה.   25-וזה עשרים, אבל זו החשיפה ל 19

 

אבל אני מזכיר שבסוף השנה הראשונה, אנחנו אמורים לשים    לא,  כן.  מר עופר מימון: 

 , נשרוד את השנה הראשונה ואנחנו בסדר. בצד שישה מיליון, אז אנחנו, מה שנקרא

 

 שישה מיליון רווח, מהזיכיון.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה?   מר עופר מימון: 

 

 שישה מיליון רווח מהזיכיון?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מהזיכיון.   מר עופר מימון: 

 

 לא, לא, בסדר.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 נים נוספים, רצית לשאול משהו? עכשיו, יש שם עוד מנגנו  מר עופר מימון: 

 

 לא, אמרתי שחוץ מהארנונה, אז יהיה עוד רווח.      דוברת:

 

 זה לא ארנונה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

בסוף,    מר עופר מימון:  כי מארנונה,  רווח,  לזה  לקרוא  יכול  לא  אני  כן, אנחנו ארנונה 

אפשר להגיד שארנונה זה רווח. זו כן    מורידים מענקי איזון, אני לא רוצה להיכנס לדיון הזה. אבל אי

 הכנסה שאנחנו רוצים להגיע לשם, להיות מועצה איתנה, אבל זה לא רווח. 
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תנסה לתת, אחרי עשר שנים, את הסצנריו הזה שאנחנו צריכים לשים     מר יובל בר:

 את הכסף כי הוא, קרה לו משהו. 

 

 אז אני אומר,    מר עופר מימון: 

 

 קורה? כי יכול להיות שיבוא גם אחד במקומו...  איך זה   מר יובל בר:

 

 יבוא במקומו, אז לא קורה כלום.    מר גדי ירקוני: 

 

אותם    מר עופר מימון:  על  מנגנונים,  שני  על  דיברתי  אני  אז  מע"מ,   16כן.  בתוספת 

מן טבלת סילוק. מן סעיף כזה במכרז, של  לנו  יש  נוסף,  דבר  עוד  יש  הזיכיון.  עניין  על  מה    ודיברתי 

 הוא עוזב, מה קורה בשנה... לאורך כל תקופת ההתקשרות.  Xקורה אם בשנה 

ל תחזיר  שהמועצה  שאומר  סעיף  יש  אנחנו,  שם,  אבלאותו  תמיד  ההקמה,  עלות  את  בקיזוז    יזם 

 הפסדים של המועצה, בגין אותה הפרה יסודית של היזם.

כמעט,   19יש לנו את אותם    –מר  עכשיו, בעצם אפילו בשנה הראשונה, אם יש קטסטרופה, אז אני או

ויש את הזה. אז הנה, לצורך העניין, ביום הראשון שהוא שם את ה... הוא קורס, אז אנחנו מדברים  

 על באמת, על נקודת קצה כזו, שאולי יש שם פערים, אבל כבר בשנה הראשונה אנחנו בסדר.  

המפת את  שם  פשוט  הוא  משנה,  לא  שלו,  יסודית  בהפרה  עוזב  היזם  אותם  אם  זה  מיליון   19חות, 

חושב  אני  אז  חוזרת.  בלתי  הוראה  מאותה  להבדיל  בנקאית,  ערבות  זה  ואצלנו  בק,  טו  בק  שאנחנו 

אתם   חבר'ה,  במשרדים?  לניקיון  בקרן  לנו  אמרו  איך  בסוף,  בסוף  בסוף  להבין,  וצריך  שאנחנו, 

 סיכום אפסי.מקבלים את זה ואת זה ואת זה, תראו קצת סיכון. וכמעט ואין לנו סיכון, 

 

מיום   מר תמיר בוקובזה:  או  במכרז?  הזכייה  מיום  זיכיון,  לשלם  מתחילים  ממתי 

 ההפעלה? 
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 מיום ההפעלה.     מר גדי ירקוני: 

 

 מיום ההפעלה, בעצם,    מר עופר מימון: 

 

 זאת אומרת יש לו חמש שנים,   מר תמיר בוקובזה: 

 

זכי  Onetime paymentיש    מר עופר מימון:  דמי  מיליון כזה,  עשרה  אותם  של  יה 

 מההוצאות שהוצאנו, או כמה... שדיברנו אם לכסות את כל ההוצאות או יותר 

 

 .  12.5זה תשלום העשרה מיליון? אמרת ערבות של   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא קשור.    מר גדי ירקוני: 

 

 מיליון דמי זכייה?    10לא קשור. הוא משלם   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.   מר עופר מימון: 

 

 ערבות לתקופת ההקמה?  12.5או אותם   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.   מר עופר מימון: 

 

 העשרה מיליון זה לכל התקופה, עד ההפעלה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 איזה עשרה מיליון?    מר עופר מימון: 

 

 של הדמי זכייה.    מר תמיר בוקובזה: 
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 נגמר הסיפור.  –את הכסף שמים   –עשרה מיליון, מקבלים   מר עופר מימון: 

 

 כן, אבל הוא לא עושה את זה מעמד ההפעלה, נכון?    מר תמיר בוקובזה: 

 

זכית, זה דמי הכניסה שלך, שמת?    –לא רלוונטי. זה ההוצאות שלנו    מר עופר מימון: 

 נגמר הסיפור. זהו, לא קשור גם אם הוא עוזב, גם אם הוא יוצא. 

 

 לו יהיה ביום ההפעלה, אני מבין נכון? התשלום הבא ש  מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה יהיה?   מר עופר מימון: 

 

 התשלום הבא שמי שזוכה ישלם, יהיה ברגע שהוא הפעיל את המתקן.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון.   מר עופר מימון: 

 

 את השישה מיליון או כמה שיהיה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון.   מר עופר מימון: 

 

 אין לו תשלומים באמצע שהוא משלם.   : מר תמיר בוקובזה

 

 לא, זהו.   מר עופר מימון: 

 

  טוב.  מר תמיר בוקובזה: 
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יש לי רק הערת ביניים קטנה, סתם להשכלה כללית. לפי הפרסומים   מר אריק דניאל: 

 מיליארד ₪, שלא יוצאים לשום מקום.   4.5בתקשורת, הקרן לניקיון מחזיקה היום סדר גודל של מעל 

 

 מה זה קשור?    די ירקוני: מר ג

 

 אז אנחנו...   מר עופר מימון: 

 

 שדיברנו מקודם, זה של הקרן לניקיון.   34-גם ה   מר גדי ירקוני: 

 

 אם יש שאלות... אם לא, שחררו אותי.    מר עופר מימון: 

 

של     מר אמיר פלג: הוא  פה  הלוגו  אותך.  מעכב  שאני  מצטער  קצרה,  שאלה  עופר, 

 ? הוא מעורב בזה? הדירקטוריון סך הכול אשכול והחברה, איפה  החברה הכלכלית,

 

 זה של המועצה, זה לא של האשכול. הערבויות והכול פה, זה למועצה.     מר גדי ירקוני: 

 

 כל זה שייך למועצה בעצם.     מר אמיר פלג:

 

 כן, אז אני הסברתי גם בפעם שעברה,   מר עופר מימון: 

 

 ר, זה לא חשוב.  עזוב עופ   מר גדי ירקוני: 

 

 לא, אני אשמח להסביר בקצרה.   מר עופר מימון: 

 

 בקצרה?    מר גדי ירקוני: 
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 כן.   מר עופר מימון: 

 

הפרויקט בסוף מנוהל על ידי החברה הכלכלית בשביל המועצה, בגלל    מר גדי ירקוני: 

 שיקולי מיסוי והכול, הפרויקט כולו מנוהל במועצה.  

 

 , מי ש...  החסות  מר עופר מימון: 

 

 מי שחותם זה המועצה, לא החברה הכלכלית.     מר אמיר פלג:

 

 המועצה. כל הכסף עובר דרך המועצה, כל הזה, חוץ מההוצאות.    מר גדי ירקוני: 

 

 בקיצור, אני פראייר, אני עובד ולא רואה שקל.    מר עופר מימון: 

 

ח   מר גדי ירקוני:  הכלכלית  החברה  דרך  שעשינו  ההוצאות  ברק  אליה,   10-וזרות 

 מיליון ₪. שגם שם, המועצה שמה את הכסף בהלוואה לחברה הכלכלית.  

 

לפרויקט     גב' דנה אדמון:  קשורה  לא  היא  לעופר,  שקשורה  שאלה  לא  איזו    –זו 

 של החברה הכלכלית, אם זה המנגנון? אולי לא צריך אותה?  לדירקטוריון משמעות יש 

 

 ם שם? אז למה הם יושבי    מר אמיר פלג:

 

שאני   הדירקטוריון   מר עופר מימון:  בפרויקטים  גם  מחליט  הכלכלית,  החברה  של 

מבצע כזרוע ביצועית. גם בשביל הליכה אנחנו לא עושים כסף, והדירקטוריון מעורב בזה ומחליט, כי  

פרויקטים   הדירקטוריון בעצם   ביצירת  השאר  בין  הכלכלית,  החברה  של  הפעילות  על  מחליט 

 פרויקטים שמניבים בסוף ארנונה, כמקור הכנסה, וגם כפרויקטים כזרוע ביצועית.   מניבים ויצירת

הוא זה שאמון עליי, ואמון על הפעילות של החברה הכלכלית, ולא כל פרויקט שאני    הדירקטוריון 
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מבצע, רואים אותו בשורת הרווח של החברה הכלכלית. זה לא אומר שהוא לא מעורב ולא מחליט.  

להחלי יכול  לא  הוא  הכנסה,  מקור  שאין  זה  החלטה.  כל  עושה...  לא  ואני  שביל,  עושה  לא  שאני  ט 

 אומר שלדירקטוריון אין הישג. הוא לא...  

 

 לכן שאלתי את זה.      מר אמיר פלג:

 

לא, לכן אמרתם שלא. התשובה של גדי הייתה שזה לא קשור אליהם,     גב' דנה אדמון: 

 זה קשור למועצה.  

 

 , לא, אני אסביר, לא.  לא  מר עופר מימון: 

 

 זה דיון אחר, חבל, אני לא רוצה להכביד על ה...     גב' דנה אדמון: 

 

לצורך העניין, באותה מידה אם רשות המס הייתה אומרת לנו   –אחד    מר עופר מימון: 

למשל אם היינו מקימים תאגיד משותף, אפרופו סיכונים, היה נכון לעשות את זה דרך החברה  שנכון,  

תאגיד עירוני שעושה, ולא המועצה, כי המועצה לא יכולה לתפעל גופים    –ת כתאגיד משותף  הכלכלי

 פרטיים, לפרויקטים מהירי רווח, אז רק תאגיד עירוני יכול.

  ... זה  את  לעשות  נכון  הכי  מיסוי,  שמבחינת  לנו  הסתבר  המיסים,  רשות  עם  בדיקה  שעשינו  אחרי 

בה התקורות  כל  את  למועצה.  זה  את  בחברה להכניס  זה  את  לעשות  יכולים  היינו  הפרויקט,  קמה 

דמי  ואת  ההוצאות  את  בעצם,  לי,  משלם  היזם  יזם.  לאותו  זה  את  מעביר  אני  ובסוף  הכלכלית, 

 הזיכיון. זה כל הסיפור מסביב. 

 

 תודה.     מר אמיר פלג:

 

על     מר ניר ים: החתימה  אישור  על  להצבעה  ניגש  אז  לא.  נוספים?  דברים  זהו? 

 הזו. ברשותכם, מי בעד? ירים את היד... מתן, אתה איתי?   הערבות
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 . 17  מר מתן שטרית: 

 

 , נמנעים? אחד אני רואה, 17   מר ניר ים:

 

 שניים.    גב' דנה אדמון: 

 

 שניים אני רואה. מתנגדים?   מר ניר ים:

 

 עופר?   גב' רונית בן רומנו: 

 

 כן?   מר עופר מימון: 

 

ייה לפני שאתה הולך, אני רוצה ממש להגיד תודה. כל פעם שאתה שנ  גב' רונית בן רומנו: 

 מביא פרויקט, אתה מסביר אותו כמו שצריך, עם כל המידע וזה מאוד מאוד ברור. באמת, תודה.  

 

 תודה רבה, עונג.    מר עופר מימון: 

 

 חג שמח, עופר.    מר אמיר פלג:

 

 חג שמח.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מח. חג ש   גב' דנה אדמון: 

 

 מתנגדים? אין.     מר ניר ים:
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 התחייבות לפרויקט דיההכתב נמנעים ( לאשר את  2בעד,  17: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 

 

 

 האמירה הכי מוסכמת, נס חנוכה.    מר חנניה אווקרט: 

 

 עוד לא הגענו לתקציב.     גב' דנה אדמון: 

 

 נר רביעי? עוד לא.    מר חנניה אווקרט: 

 

 נעבור לתקציב?    ניק: גב' כבי שקול

 

 כן. כן.    מר ניר ים:

 

 )המשך( אישור תב"רים. 7

 

דילגנו על התב"ר של  אנחנו נרגענו מהתב"רים, אנחנו חוזרים אליהם.     מר ניר ים:

 בני נצרים, אנחנו מדברים על התב"ר של רעים.  

 

הם קיבלו   יחידות ברעים.  54-פיתוח תשתיות ל  –  1308אוקיי. תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

בגובה ההקצבה של משרד   להוריד את ההשתתפות שלהם  הקצבה של משרד השיכון, הם מבקשים 

 ? 1508השיכון. מי בעד השינוי בתב"ר 

 

 מה זה, אתם מכפילים את הישוב?   מר חנניה אווקרט: 

 

 , סליחה, טעות שלי.  1308  גב' כבי שקולניק: 
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 שוב? ניר, אתם מכפילים את היי  מר חנניה אווקרט: 

 

 יחידות.  54   מר ניר ים:

 

 בעד.  19  מר מתן שטרית: 

 

 בעד. נגד? נמנעים? אושר. 19  גב' כבי שקולניק: 

 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  תב"ר    19:  עדכון  את  לאשר  ל  –  רעים  -  1308בעד(  תשתיות   54-פיתוח 

 יחידות ברעים.

 

  -כון, הגדלת התב"ר בהשתתפות של משרד השי  –נירים    –  1310תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

 אלף ₪, מי בעד הגדלת התב"ר?  585

 

 רגע, דילגת על נווה.     מר ניר ים:

 

תב"ר    גב' כבי שקולניק:  בעד  מי  אחזור.  תיכף  אותם  1310אני  להצביע.  נגד?  19?   .

 נמנעים? 

 

)החלטה עדכון תב"ר    19: הוחלט פה אחד  ל  –נירים    -  1310בעד( לאשר את  ופיתוח    12-תשתיות 

 ידות בנירים.יח

 

מגרשים בנווה, הגדלה    24-תשתיות ל  1309  –סליחה, דילגתי על נווה    גב' כבי שקולניק: 

 של משרד השיכון, מי בעד? אוקיי. בזה גמרנו.  
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)החלטה עדכון תב"ר    19: הוחלט פה אחד  ל  –נווה    –  1309בעד( לאשר את  מגרשים   24-תשתיות 

 בנוה 

 

 תב"רים של משרד הפנים, יובאו למליאה הבאה.  שני  יש לנו, האמת,  גב' כבי שקולניק: 

 

 שני תב"רים?    מר גדי ירקוני: 

 

 שניים נוספים.    גב' כבי שקולניק: 

 

 נירים עשינו?     מר אמיר פלג:

 

 2022קריאה ראשונה לתקציב . 9

 

די    גב' כבי שקולניק:  אליכם  נשלח  שהחומר  חושבת  אני  לתקציב.  נעבור  אנחנו  אוקיי, 

 ן מראש. אני בעד, הרבה זמ

 

 יש לי הערה שקשורה לתקציב. מאחר שלא,     מר משה טל:

 

 זו לא הצבעה עוד על התקציב.     מר אמיר פלג:

 

 לא, קריאה ראשונה.     דובר:

 

לא,   מר משה טל: חושב    לא,  אני  התקציב,  במסגרת  דיון  שום  נעשה  שלא  מאחר 

ה לא נכון. זה שהמינהלה, המחלקות, הציגו את  שמה שחברים חושבים כאן, שזה היה דיון תקציבי, ז 

 מה שקרה במחלקה, זה דבר טוב וחשוב,  
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 משה, לא שומעים אותך.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 מדברים פה ולא שומעים אותו.     מר אמיר פלג:

 

מה שמנהלי המחלקות הציגו, האגפים, זה דבר חשוב, זה דבר מעניין,    מר משה טל:

היה   חסר  עדיין  מי אבל  היה  לא  עכשיו  שעד  משום  עכשיו,  עד  זה  את  העליתי  לא  אני  עכשיו,  ועד 

 שיוודא שדברים יתנהלו שם.

לצערי, ההיסטוריה שלי הייתה חברות במליאות של בודה, ושל מלצ'ר, ואחר כך הגעתי לתקופה של 

א לעשות  הדרך  את  מצא  חיים  מקום,  באיזשהו  כנראה,  זה  וכאן  גדי,  של  זה  ואחרי  ילין  ת  חיים 

 , ולא שותפות כל כך. תהמליאות אפאטיו

היום, למה אני חושב שזמן להזכיר את זה? היום יש לנו כבר כמה ועדות פעילות, בנוסף למה שהיה  

עם הוועדה היחידה שפעלה בכל השנים האחרונות, של איכות הסביבה. יש עכשיו ועדות נוספות. אני  

ך שלא הייתה, שוועדת החינוך תמליץ על אישור  חושב שראוי עכשיו, כשיש, בתור דוגמא, ועדת חינו 

 התקציב של אגף החינוך. 

ה... דרך אגב, ועדות אפשר לעשות גם ועדות משנה לוועדות האלה, בתוך הוועדה. לא דווקא את כל  

 אותו הדבר במקומות אחרים.

, אז הייתה עכשיו, דבר שאני העליתי כבר בתחילת הקדנציה של גדי, וזה איכשהו, עוד פעם, אני מציין

מליאה אפאטית אני חושב. היום המליאה מאוד פעילה, מאוד ערה. אז ההצעה עברה לדיון בהנהלה,  

במועצות   החוק  אגב,  דרך  כספים.  ועדת  צריך  שלא  אמרה  ההנהלה  ממנה.  שגם  ועדה  זו  שההנהלה 

 אזוריות, זה שאותה ועדה, יש לה שני כובעים. 

זוכרי ההנהלה  שחברי  חושב  לא  אני  שיש  עכשיו,  חושב  לא  אני  כספים.  הנהלת  חברי  שהם  תמיד  ם 

תביא  שהיא  כספים,  בוועדת  שתקום  להצעה  חוזר  אני  בזה.  להתעסק  הראש  ואת  זמן  את  גם  להם 

 בסופו של דבר את ההמלצה שתומכת, ההצעה של הגזברית, הגזבר שיהיה, לאשר את זה. 

חו אני  אבל  בהם.  לעסוק  שניתן  חושב  שאני  נתונים  ישנם  לוועדת עכשיו,  מציע  הייתי  שאני  שב 

יודעים מה קרה בשנה שעברה.   ולא  בכלל,  פירוט  להם  גדולים שאין  לבדוק כאן תקציבים  הכספים 

במה   שותפים  להיות  יכולים  המליאה  חברי  ואז,  מוסיפים?  למה  חוסרים?  היום  עודפים?  נשארו 
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 שנעשה.

ופוזיציה, ועדת הכספים היא אני מזכיר לכם, תעקבו אחרי מה שקורה בכנסת, יש שם קואליציה וא

השנים  כל  אוטומאט.  הולך  זה  ואצלנו  דברים,  משנים  שם  דבר,  כל  בודקים  הם  שם  פעילה.  מאוד 

 האחרונות, מביאים לנו דברים, ואנחנו אומרים כן או לא, ובזה נגמר הסיפור. 

ם האלה, אני לא רוצה לחזור למחדלים שהיו, אבל אם תהיה ועדת כספים, אז תהיה גם כתובת לדברי

מהם   תמנע  אבל  בזה,  ראש  מקל  לא  אני  קשה,  עבודה  שעושים  מאנשים  ימנע  גם  שזה  חושב  ואני 

המליאה.   של  רשות  עוד  לעבור  צריך  היה  זה  אם  אותם,  למנוע  היה  שאפשר  בדברים  להסתבך 

ולמליאה יש כוח, כמו שלהנהלה יש את הכוח, הכוח היחיד שלפי החוק, לפחות, זה לאשר סדר יום,  

הנ כדי  אז  שלהם,  השינויים  שלהם,  הווטו  בזכות  גם  להשתמש  יכולים  חכמים,  וחברים  חכמה  הלה 

גם להתחשב קצת במה שהם חושבים.   וגם את אנשי המועצה,  לשכנע את חברי המליאה האחרים, 

 אותו הדבר, ועדת כספים. 

המליאה.    ועדת הכספים תהיה מינוי של המליאה, היא תהיה חייבת בדו"ח למליאה, והגיבוי שלה זה

השנה,  סוף  לקראת  אושר  התקציב  בהצלחה,  זה  את  עשתה  תמיד  וכבי  כלל,  שבדרך  נכון  עכשיו, 

שום בדצמבר.   יקרה  ולא  בדברים,  מעורבת  להיות  לבדוק,  שיכולה  מליאה  אנחנו  שהיום  חושב  אני 

אני  נעים, אבל  לא  למרות שזה  או אפילו מרץ.  פברואר,  בינואר,  יהיה  זה    אסון אם במקום דצמבר 

כמו   גומי  חותמת  יהיו  ולא  התקציב,  עם  מה שנעשה  לכל  ערים  יהיו  המליאה  שחברי  שחשוב  חושב 

שלמעשה עד עכשיו. אני חושב שגם אני הייתי מצביע בשנים האחרונות, בגלל שלא הייתי רוצה להיות  

 יוצא דופן.

אם תקבלו את   היום יש לנו מליאה פעילה, שיכולה להיות מעורבת. עוד פעם, לא צריכים כולם, וגם

אלא  משהו,  או  קהילתי  בסיס  על  לא  אנשים,  להיות  צריכים  הם  כספים,  ועדת  לבחור  שלי  ההצעה 

כל   את  ולא  בדיעבד  דברים  לבדוק  רק  זה  שבינתיים  חושש  ואני  דברים  לבדוק  שיודעים  אנשים 

 הדברים, אבל לקראת השנה הבאה, יהיה יותר פיקוח.

לכבי  גם  בוודאות,  לומר  יכול  אני  ועדת כספים,    היום  הייתה  אני אומר, שאם  בוודאות  ולניר, היום 

   היה נחסך מחדל מאוד גדול שיש לשותפים כאן, בחדר הזה. אז אני מציע לדחות את הדיון הזה,

 

 איזה מחדל?     דובר:
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איזה מחדל? אני לא רוצה עכשיו לחזור על זה, אני יכול לציין. נעשו     מר משה טל:

לא   כספים  העברות  את  כאן  צריכים  צריך,  שזה  חושב  ואני  מהחלטות,  התעלמות  נעשתה  נכונות, 

השותפות של אנשי המליאה, ואני חושב ששותפות, מה שחשוב בתקציב, זה העברת כספים. אז אני  

כמו   לוועדה  בחירות  לגבי  וגם  כספים,  ועדת  בדחיפות  לבחור  הזה,  הדיון  את  לדחות  ועדת  מציע 

לאנשים   לאפשר  יהיה  אפשר  הבחירה  שביום  חושב  אני  חשוב.  מאוד  דבר  זה  הקורא  הקול  כספים, 

 ל... משום שמדובר כאן במיליונים.להוסיף את עצמם 

יודע   אני  שלי,  הזוג  לבת  בבית,  חושב  אני  היום,  אמרתי  כבר  אני  מנסה,  אני  ממש  רוצה,  לא  ואני 

המלך החדשים. אז אני במקרה הזה, רואה את עצמי    שרובכם צעירים, אבל ודאי קראתם את בגדי

עוד מעט, שאומר שבמקרה הזה, במקרה של התקציב, הניהול הכספי, המלך ערום. ואני   84כילד בן  

 חושב שאנחנו צריכים מכאן לפתוח דף חדש, ולעשות בצורה יותר מסודרת.  

 

 אני חושב שמשה חייב כאילו טיפה לרדת לפרטים.     מר ניר ים:

 

 לרדת?    משה טל: מר

 

 רגע, רגע.    מר ניר ים:

 

 בבקשה.    מר משה טל:

 

נעשו     מר ניר ים: איפה  לנו  ולהגיד  המועצה,  הנהלת  ומול  המליאה  חברי  מול 

 לפחות בנקודה, שיהיה לנו איזה... על מה אתה מדבר. העברות כספים שלא כדין. 

 

אני מתכוון. קודם כל, ברור לי הנקודה, ואני חושב שכבי יודעת על מה    מר משה טל:

 שקודם כל בתקציבים,  
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 תן לנו מקרה, תן לנו...     מר ניר ים:

 

 כביש משהו.     מר אמיר פלג:

 

 דרך המילוט.     מר משה טל:

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

 שזה עשרות אלפי שקלים.     מר משה טל:

 

 דקה,    מר ניר ים:

 

 ולא ברור,    מר משה טל:

 

 לא, אני עוצר אותך, אני אגיד לך למה אני עוצר אותך.    ם:מר ניר י

 

 יש עוד.    מר משה טל:

 

הנהלת     מר ניר ים: המליאה,  חברי  בואו,  תקשיבו,  אותך.  עוצר  אני  משה, 

החלטות.  קיבלנו  במליאות,  הרבה  די  עליה  דיברנו  המילוט,  דרך  מזמנכם.  אחת  דקה  המועצה, 

שהוחלט כפי  בדיוק  בוצעו  במליאות,    ההחלטות  טל  עליהן  משה  של  המלאה  זכותו  וזו  מנע,  לא  זה 

 לפנות למשרד הפנים לקובלנה על מה שקורה בדרך המילוט.

טל.   משה  של  טענתו  מאחורי  ולא  המועצה,  מאחורי  עומד  הפנים  וזו משרד  טל,  משה  עם  לא...  זה 

את רוח הדברים.    זכותו לפנות למבקר המדינה. מבקר המדינה עדיין לא השיב למשה טל, אני מבין

 זאת אומרת, אין סימוכין, לצורך העניין,  
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 על סימוכין אני אומר לך,     מר משה טל:

 

 דקה, דקה, דקה. אין סימוכין, יש דעות,     מר ניר ים:

 

 רק...    מר משה טל:

 

משה, לא הפרעתי לך, אל תפריע לי. יש תחושות, אבל זה לא מספיק     מר ניר ים:

 יך להספיק למשה טל. אז בוא, הבנו על מה מדובר.  לי, וזה גם לא צר

 

 עוד לא, לא הבנו... זה דבר לא נכון שאמרת.     מר משה טל:

 

 בוא נתקדם.    מר ניר ים:

 

מספר     מר משה טל: מה 18מליאה  לבין  ותומלל,  שהוקלט  מה  בין  קשר  שום  אין   ,

 שאתה כתבת בפרוטוקול שנשלח למשרד הפנים.  

 

 נו לא נכנסים לזה. בוא ניתן למשרד הפנים להשיב, אנח   מר ניר ים:

 

 לא, אז המליאה לא החליטה את זה.    מר משה טל:

 

 בוא ניתן למבקר המדינה להשיב, למה לנהל את הדיון הזה?    מר ניר ים:

 

אני אומר לך. אני פניתי, מבקר המדינה הציעו לי, שמאחר שאני חבר     מר משה טל:

ל  יש להם קשיים  אז הם  מליאה,  אני אתפטר מהמליאה,  לי שכאזרח, אם  זה. הם הציעו  עשות את 

 יהיו חופשיים לחקור את זה כמו שצריך. אני לא בער לי שום דבר, אני חושב שבינתיים הכול נעשה.  
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 טוב, חבל על הדיבורים. עזוב, זה הכול סיפורים.     מר ניר ים:

 

 י לעוד גורם, וכאן אני, הרגיע אותך, אני פניתאני רק רוצה ל   מר משה טל:

 

 בסדר גמור, משה, עזוב, זה לא עניינינו כרגע.     מר ניר ים:

 

 אבל המליאה לא החליטה לוותר על דרך המילוט.    מר משה טל:

 

 אף אחד לא החליט, משה, תקשיב רגע,    מר ניר ים:

 

 מישהו כאן זוכר שהוא ויתר על דרך המילוט?     מר משה טל:

 

 שה, אתה דבק בעמדה שלך, אתה דבק באמונה שלך, מ   מר ניר ים:

 

 אני...    מר משה טל:

 

רעיון להערצה. אבל     מר ניר ים: זה  ציניות,  בלי  זה במשך שנים,  עושה את  אתה 

הפנים, הבאת אותו למבקר   הזה, הבאת אותו למשרד  הנושא  רגע שלקחת את  לדעת שבאותו  צריך 

 הם, כי זה כבר לא במגרש הזה. המדינה, עכשיו תן להם להגיד את הסיי של

עכשיו, באותו רגע שכבר הוצאת אותו מהמגרש הזה, אז עזוב, תן לדברים להתנהל במקומות שהם  

 צריכים להתנהל בהם.  

 

 לא, זה לא, אני רוצה לחסוך מכם. יש לי בכל זאת,     מר משה טל:

 

 בסדר...    מר ניר ים:
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אן, ואני רוצה לחסוך את זה. אני חושב יש לי אנשים שאני כן מעריך כ   מר משה טל:

והמחדלים, מעכשיו    שצריך להקים ועדת כספים ולבדוק מעכשיו. אני לא מדבר על מה שהיה בעבר

 שיהיה מסודר. עכשיו, כשאי אפשר להעביר תב"ר, שיראו מה קורה. 

אלנו, יש  דבר נוסף? תקציב ההנהלה ויושב הראש הזה, זה מדובר במיליונים. עכשיו, שנים קודמות ש

פעילות, ברור שעושים עם זה משהו. אבל מה עושים עם זה? באיזה פיקוח? איזה גוף מאשר את זה?  

כאן זו קופה קטנה שעושים בה מה שרוצים, ואין שום גוף של המליאה, שהיא למעשה ממונה על כל  

 יליונים.  ה... שמעורב בזה. גם תקציב המנכ"ל וגם תקציב היו"ר, זה מדובר במיליונים, הרבה מ

 

אוקיי. אני רוצה להגיד משהו, לפני שאנחנו עוברים לסדר היום. אני    גב' כבי שקולניק: 

אמרתי  לא  בחיים  אני  לי,  יצא  הוא  מאיפה  יודעת  לא  שאני  משפט  רתיחה  של  ברגע  קודם  אמרתי 

שמע. אני לא יודעת אם ההתנצלות שלי תתקבל או לא, אני ממש   –משפט כזה לאף אחד. מי ששמע  

 צטערת על המשפט הזה שאמרתי.מ

מעבר לזה, מה שיש לי להגיד בכל הנושא, וכל הדרך שהמליאה מתייחסת אלינו, אל בעלי התפקידים  

 במועצה, אני אדבר בפעם אחרת. אוקיי, ניר, איך מתקדמים?

 

עושים    מר ניר ים: ככה. מה שאנחנו  אני מציע שנתקדם  לפחות  ככה,  מתקדמים 

עושים   למעשה,  בתקציב  עכשיו,  בתקציב,  ראשונים  ואולי  2022דיון  תובנות,  להוציא  כוונה  מתוך   ,

שנצליח   ככל  אחריה,  הבאה  או  הבאה,  במליאה  לאישור  להביא  כדי  תובנות,  בעיקר  אבל  החלטות, 

לעשות את זה מהר יותר, להביא תקציב לאישור המליאה. אחרי שיתוקן וישונה, אם יידרש בנקודות  

 שיידרש.

שהדיון הזה על התקציב, עבר בהנהלה, ועלו בהנהלה שני סעיפים, אני אגע בהם, ואם    אני יכול להגיד

 אני ארד לפרטים בשלב יותר מאוחר.  צריך

להקצות  הגיע נושא של בקשה משותפת של ועדה חקלאית יחד עם הוועדה לאיכות הסביבה,    –אחד  

 תייחסות בהנהלה. שלושה מיליון ₪ לניקיון יישובים. זה נושא אחד שעלה, וניתנה לו ה

הוא מיקד את הצורך לבדיקה ולהסקת מסקנות של מה קורה במערך   –הנושא השני שעלה בהנהלה  

הנקודות   שתי  אלה  מושבים.  לילדי  ביחס  קיבוצים,  ילדי  של  גן  עלויות  בין  ההבדל  על  ועמד  הגנים, 
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 שעלו בהנהלה.

שימו לב, בסוף בסוף בסוף,  מעבר לזה, הנושא השלישי שמחייב את תשומת לב המליאה, זה שאם ת

₪, שלמעשה נרשמים כגירעון, והם לא יכולים   1,140,000בשורה האחרונה לגמרי, זרוקים שם איזה  

להישאר שם כשהתקציב יאושר. צריך לראות מה עושים עם הגירעון הזה, איך מכסים אותו, לצורך  

 לה. מפה... העניין. אז אלה, למעשה, שלוש הנקודות המרכזיות שדובר עליהן בהנה

 

פספסתי משהו, המיליון מאה האלה, הגירעון כביכול, זה אחרי השני    מר תמיר בוקובזה: 

 מיליון? 

 

 לא, לפני.    גב' דנה אדמון: 

 

זה לפני השלושה מיליון שהתבקשו, אם אתם רוצים אני אכנס כרגע     מר ניר ים:

 כבר לנושא, אבל בוא...  

 

 זה לפני או אחרי.  לא, לא, רק אם  מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, זה לפני.    מר ניר ים:

 

 הוא שם שני מיליון.  לפני. זאת אומרת, צריך בפועל להוריד? הבנתי ש  מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

מיליון,     מר ניר ים: של  גירעון  יש  כרגע  במלואה,  הבקשה  את  לוקח  אני  אם 

שלושה על  דיברה  הוועדות  שתי  של  מיליון   הבקשה  השלושה  כל  את  לוקחים  שאנחנו  נגיד  מיליון, 

 .   4,140,000זה ראוי, אנחנו נמצאים בגירעון של ארבעה מיליון ₪,  –ואומרים 
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 אבל אנחנו מחליטים שזה צריך לצאת מהקרנות.     גב' דנה אדמון: 

 )מדברים ביחד(   

 

 חבר'ה, תנו לו רגע לגמור.     מר גדי ירקוני: 

 

המליאה  אנ   מר ניר ים: של  ההצעה  חופשית.  בשפה  שנקרא,  מה  זה,  את  אומר  י 

להקצות לניקיון יישובים, להקצות שני מיליון ₪, ביחס לשלושה שהתבקשו, זה    –אומרת דבר כזה  

 נושא אחד.

ואז, לקחת את השני מיליון ₪ האלה, מיליון אחד על חשבון הקרנות, מיליון שני על חשבון קיצוץ  

כ  רוחבי  תקציב,  אז  בסעיפי  תקציב.  בכל  לגעת  יהיה  ניתן  תמיד  לא  אבל  האפשר,  עשה  כל   ...

 דיפרנציאציה, ויהיו תקציבים שניגע בהם יותר עמוק.

איכות   בין  שתקום  משותפת  ועדה  שתקום,  ועדה  תהיה  זו  בו,  שישתמש  מי  למעשה,  הזה,  התקציב 

שקל שהמועצה   הסביבה והוועדה החקלאית. היא תקבע את דרכי השימוש בכספים האלה. כנגד כל

תשים בניקיון היישובים, היישובים/חקלאים, ישימו שני ₪, מותנה. זאת אומרת, הכסף של המועצה, 

 והכסף האחרון. 

זאת   ואז המועצה תוסיף את הכסף שלה.  שני ₪,  על אותם  יתחייבו  יתחייבו, החקלאים  היישובים 

 אומרת... 

 

 שניים?  מי קבע את המאצ'ינג הזה של השקל ל  מר איתן אהרון: 

 

 זו ההצעה של ההנהלה?    מר איתן אהרון: 

 

את    מר ניר ים: שנשמע  אחרי  לויכוח  נכנס  בואו  כלום.  קובעים  לא  עוד  אנחנו 

 הדברים. עוד לא קבענו,  

 

 זאת ההצעה.   מר תמיר בוקובזה: 
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  2-זאת הצעת ההנהלה. זאת אומרת, אנחנו, אם אנחנו לוקחים את ה   מר ניר ים:

מיליון ₪, שתשמש בשנה   6פלוס עוד ארבעה, אנחנו מדברים על קופה בסדר גודל של  מיליון האלה,  

 הקרובה לניקיון היישובים, זה כבר לא מעט כסף. 

כספים, אם יתקבלו במהלך השנה, ויהיו מוגדרים כעודפים, למעשה ברירת המחדל זה להזרים אותם 

 חושב ששכחתי משהו. קודם כל בחזרה לקרנות, ומה עוד שכחתי בהקשר הזה? אני לא 

 

 באישור מליאה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 בלי אישור מליאה.    מר ניר ים:

 

  למה לקרנות ולא לתקציב?ניר, אין העדפה להחזיר לתקציב?     מר אמיר פלג:

 

 למה? הוא אמר לך גם.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, הוא אמר שקודם כל לקרנות.     מר אמיר פלג:

 

ראה, כי מהקרנות, אנחנו נכנסים כרגע במיליון ₪ לתוך הקרנות. אז  ת   מר ניר ים:

אומר   אני  אז  לנו.  מחכה  שעוד  המיליון,  של  הגירעון  על  דיברתי  לא  השלמת    –עוד  ראשון,  שלב 

 הקרנות. אחר כך...  

 

 מיליון ₪ שדיברנו קודם?   3עכשיו אתה מדבר על הכספים שיכנסו, זה   מר תמיר בוקובזה: 

 

 שני מיליון מהתקציב, מיליון מהקרנות, זו ההצעה.    לניק: גב' כבי שקו

 

אותם     מר ניר ים: עכשיו,  בשורה    1,140,000נכון.  רשומים  כרגע  שנמצאים 
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צריכה  רשומים.  שכרגע  תקציב  סעיפי  חשבון  על  התקציב,  לבסיס  יכנס  הזה  המיליון  התחתונה, 

 להיעשות עבודה, איפה אפשר לקצץ.

₪   2,140,000כחי, צריך לקצץ כדי ליישם את התוכנית הזאת, צריך לתת  זאת אומרת, מהתקציב הנו

 מסעיפי תקציב, ומיליון על חשבון הקרנות. זה הסידור שאותו מציעה ההנהלה לאמץ. 

 

 להגיד משהו?  אפשר   גב' רונית בן רומנו: 

 

 כן, כן .    מר ניר ים:

 

 אני...   גב' רונית בן רומנו: 

 

 יקרופון?  איפה המ    מר אמיר פלג:

 

 אני אקח... אל תכעסו עליי, אבל אני חוזרת לסיפור של ה...   גב' רונית בן רומנו: 

 

 לא שומעים אותך.    מר תמיר בוקובזה: 

 

מצוינת   גב' רונית בן רומנו:  היא  היישובים,  של  הניקיון  את  לתקצב  ההצעה  כל,  קודם 

ן המאצ'ינג, והייתי רוצה להציע, שוב,  מבחינתי. אני הייתי רוצה להחזיר אותנו שנייה אחורה לעניי

חשיבה   תעשה  האלה  ושביישובים  זה,  ולא  מתוגמלים  לא  שהם  היישובים  של  לסיפור  חוזרת  אני 

 ? שוב, אני משאירה את זה פתוח.1:1? או אולי 1:2נוספת. האם היחס שם הוא יהיה 

אולי אותו,  לעשות  הזמן  הגיע  מצוין,  רעיון  הוא  עצמו  שהרעיון  חושבת  תהיה    אני  שלנו  הדרך  זאת 

 לפצות טיפה את היישובים האלה על הדרך, זה הכול. 

 

 חברים נוספים?     מר ניר ים:
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 כן.    מר יובל בר:

 

 כן, יובל?    מר ניר ים:

 

בתור אחד שהעלה את העניין הזה של הגנים, אני חושב שזה דבר, כמו     מר יובל בר:

ואסור שהוא יחזור בשנה הבאה. כי אם הוא יחזור    שאמרת, צריך לעשות עליו עבודה בשנה הזאת, 

 לפחות מבחינתי, תהיה חד משמעית, להשוות את ה...  –בשנה הבאה, אז הדרישה  

 

 אפשר להכניס אותנו לדיון? אנחנו לא יודעים על מה מדובר.     מר אמיר פלג:

 

 כן, שנייה אני...   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ,  אתה מדבר על משהו    מר אמיר פלג:

 

ראוי   מר תמיר בוקובזה:  שהוא  חושב  שאני  במשפט,  אותו  שאמרתם  נושא  איזשהו  על 

 להיות דיון בפני עצמו במליאה. 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

 לא בתקציב.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה לא יכול, אין, זה...     גב' דנה אדמון: 

 

 בלי שום נתונים. אנחנו לא מבינים על מה מדובר, כאילו,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני אתן רקע.     מר ניר ים:
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 זה רקע מגמתי, זה לא לעניין.    גב' דנה אדמון: 

 

כשלוקחים   אני אתן רקע, יובל ימשיך. תראו, מה שנקרא אריתמטית,   מר ניר ים:

מוצאים  אוקיי?  בגנים,  שנמצאים  הילדים  במספר  אותם  ומחלקים  לגנים  שמופנים  התקציבים  את 

גן במושבים.  שוני מאוד   ילד  גן כפי שהמועצה מתקצבת בקיבוצים, לבין עלות  ילד  בין עלות  קיצוני 

 ואולי יותר מזה. במושבים העלויות. 3-4בסדרי גודל של פי 

איך מטפלים בנושא. אז    –זה דבר שצריך לראות למה זה קורה, האם נכון שזה יקרה ככה, ואם לא  

, זה שמי שייקח את הבדיקה הזאת, זו תהיה ועדת  אני אתן רק במשפט אחד, שמה שמסוכם בהנהלה

 החינוך, אוקיי? שתעשה על זה עבודה, תוביל את הבדיקה. מפה יובל ימשיך.  

 

נהוג    מר יובל בר: שהיה  רחוק,  הרחוק  לעבר  טיפה  כל,  קודם  אחזור  אני  טוב, 

א מקבל  השני  הסקטור  אז  הספר,  בבתי  או  בגנים,  חורג  אחד  סקטור  ושאם  מצב  זה,  במועצה  ת 

 משלימים לו את זה. וזה איכשהו תמיד יצא שהקיבוצים קיבלו את הכסף כהשלמה. 

 

הכנסתם אותנו לתוך נושא, שאין לי אני לא מבין, אני מתנצל שנייה.    מר תמיר בוקובזה: 

 מושג על מה אתה מדבר כשאתה אומר סקטור והשלמות... 

 

 אוקיי.    מר יובל בר:

 

 באמת אני...   אני לא,  מר תמיר בוקובזה: 

 

 ,90שורה    מר יובל בר:

 

 אני חושב שזה ראוי שזה יהיה דיון. ולא ככה.    מר תמיר בוקובזה: 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 29.11.2021, שני מיום, מן המניין מליאהישיבת 

 

 95 
 

לא, לא, אני רק מעלה את זה, אני לא אומר מה יעשו, ואני לא אומר    מר יובל בר:

בשורה   אבל  זה.  ברגע  להיות  צריך  למספר  90שזה  התקציב  את  מחלקים  אם  לראות,  תוכלו  אם   ,

ובשורה   כמו    95הילדים,  זה. אבל  כמו  בדיוק  לא  זה קצת  הילדים,  שמחלקים את התקציב במספר 

 שניר אמר, זה יוצא פי שלושה או פי ארבעה.  

 

 פי שלושה לטובת מי?     דוברת:

 

שמתחנכים     מר אמיר פלג: מושבים  ילדים  סופרים  זה  כשבתוך  המושבים,  לטובת 

 בקיבוצים? יש הרי עשרות כאלה. 

 

 אני מדבר על כמה ילדים,     ר יובל בר:מ

 

 אם מנהלים על זה דיון...     גב' דנה אדמון: 

 

חינוך    מר דודי אלון: לוועדת  עבודה  ניתנה  דבר.  של  לעומקו  לרדת  כרגע  נכון  לא 

לעשות עבודה מסודרת. ניר העלה את זה כאיזושהי סוגיה שעלתה בהנהלה, לצד ההצעה הרלוונטית  

 שא הזה ילך לבדיקה מסודרת. נראה לי לא מתאים עכשיו. לתקציב. סוכם שהנו

 

על בעיה חשבונאית או אריתמטית, אנחנו מדברים פה  לא מדובר פה     גב' דנה אדמון: 

 על משהו הרבה יותר גדול. 

 

 .  22יותר גדול, אני מקווה שהוא ייפתר לקראת שנת    מר יובל בר:

 

 היפתר. מה הבדיקה שאני ביקשתי? כרגע לא נראה שהוא הולך ל   מר גדי ירקוני: 

 

 חשבתי שאין יותר סקטורים.     דוברת:
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 יש, תמיד יהיו.     מר דודי אלון:

 

 לא, אין יותר סקטורים, כי תיקחי למשל את הגן בכרם שלום,    גב' דנה אדמון: 

 

 יובל,  –רגע, א'    מר גדי ירקוני: 

 

 ם. מתוקצב אותו הדבר כמו גן מושבי   גב' דנה אדמון: 

 

מה שיובל העלה, זה   –רגע, אנשים מדברים, אני מחכה שיפסיקו. א'     מר גדי ירקוני: 

ברור, לא תהיה   דבר אחד  בישיבה של ההנהלה.  אותו  יובל העלה  ראינו אותו.  דבר שעלה בתקציב, 

 תוספת תקציב. מה שיובל אומר, שיוסיפו לקיבוצים, לא יוסיפו. 

תם רואים שאנחנו בגירעון. עכשיו, אי אפשר לגעת בזה עכשיו,  עכשיו, שיהיה לנו מאיפה להוסיף, א

בגלל שכנראה, לא כנראה, כבר התחלנו לבדוק בגדול מה זה. מספרי גנים עם מעט מאוד ילדים, וכל 

 מיני בעיות כאלה. 

בספטמבר   בספטמבר.  זה  את  לפתור  צריכים  השנה,  במהלך  עכשיו  זה  את  לפתור  אפשר  אי  צריך, 

צריך,   הדבר  החינוך  הבא.  ועדת  לקחת,  צריכים  ודודי  אני  צריך,  שאני  חשבתי  אני  החינוך,  ועדת 

זה  לי המלצה אחרי שהיא תבדוק את  ועדת החינוך צריכה להביא  על עצמה,  זה  ביקשה לקחת את 

הסוגיה   את  פותרים  איך  המלצות,  רק  מביאה  היא  החלטה.  לא  המלצה,  לי  להביא  האגף,  עם  יחד 

פחות או יותר, עולים אותו הדבר, או אם לא עולים, למה הם לא עולים  הזאת, שכל הילדים באשכול,  

 אותו הדבר, ואיך להצדיק את זה. 

נרשמים  שבאפריל  בגלל  במרץ,  הנה  להגיע  צריכה  והיא  הנה,  להגיע  צריכה  תהיה  ההמלצה  בסוף, 

 נכון? אני צודק שבאפריל נרשמים? בגנים? לשנה הבאה. 

 

 לעשות בדיקה. הוועדה אמורה    מר דודי אלון:

 



 אזורית אשכול מועצה 
 29.11.2021, שני מיום, מן המניין מליאהישיבת 

 

 97 
 

אם    מר גדי ירקוני:  בפברואר,  כבר  זה  את  לקבל  צריך  אני  בדיקה.  לעשות  אמורה 

ככה, שבמרץ המליאה תקבל החלטה, מה שלא יהיה. בגלל שאם רוצים לשנות רישומי אזור, או כל  

מיני דברים כאלה, אני מעלה עכשיו אלף דברים שאני לא יודע מה, המליאה תהיה צריכה לקבל על 

אני  ז לה,  יש  החלטה  כל  הילדים.  את  רושמים  הם  איך  לדעת  צריכים  יהיו  ההורים  ואז  החלטה.  ה 

הורה,    –אומר   שכל  בגלל  להורה,  הורה  בין  הסקטורים,  בין  מסובך  עבר  זה  מורכב,  מאוד  דבר  זה 

 הדבר הכי חשוב שלו, זה איפה הילד שלו יהיה בגן, ושבגן שלו יהיו לו את התנאים הכי טובים.  

ל זה, גם בסוף, אם נהיה צריכים להגיד לכל הורה אם הוא יכול לשלוח את הילד לגן א', או גן ב', ובגל

הדבר הזה יהיה צריך להיות מגובה על ידי החלטת מליאה. בגלל זה, ועדת החינוך רצתה להביא לי  

אותה   להביא  צריכים  צריכים,  שבסוף  ברור  פה  לא,  וגם  לקבל  יכולים  המלצה  ההמלצה,  את 

 .וארבפבר

הפנימי   שהצוות  אחרי  בה,  לדון  לפחות  חודש  לנו  יהיה  במליאה,  שאנחנו,  מנת  על  בפרוטוקול,  וזה 

וזהירה כמה   נכונה  פה החלטה, שקולה,  כן למליאה  גם  ויביא  ויראה,  ידון בהמלצה הזאת  במועצה 

בל אמר, שיותר, ואני לא יודע להגיד מה הבדיקה הזאת תעלה. לא יודע. אני רק יודע להגיד שמה שיו

 שיוסיפו תקציבים, לא יוסיפו תקציבים. מפני שהם...

 

 .  23 -, התכוונתי כמובן ל22בטעות אמרתי    מר יובל בר:

 

 לא, לא, אנחנו התכוונו לספטמבר ה...    מר גדי ירקוני: 

 

 . 22   מר דודי אלון:

 

א   גב' דנה אדמון:  נכון.  יוגדר  גם  שזה  לי  חשוב  ממש  שאני  להגיד  רוצה  נחנו  אני 

ציבורי, או פחות ציבורי.    –מדברים פה על הבדלים, לא סקטוריאליים, אלא על הבדלים בסוג החינוך  

שלום,   כרם  גם  סקטורים.  של  עניין  לא  זה  גדולה,  מורכבות  פה  אותי  יש  תקנו  טועה,  לא  אני  אם 

 בבקשה, מנהלי המועצה, כרם שלום היום זה גן ציבורי, שמתוקצב כמו גן במושב.
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 אבל הלופ הזה,     ל בר:מר יוב

 

יותר    גב' דנה אדמון:  מקבלים  והמושבים  סקטוריאלי,  עניין  שזה  להדהד  להמשיך 

 מהקיבוצים, אני חושבת שזה שגוי. אבל אנחנו ניגש לבדיקה הזאת.  

 

 לכן הבדיקה.     מר יובל בר:

 

 . אבל כשמציגים את זה באור הזה, אז לי חשוב לדייק, זה הכול   גב' דנה אדמון: 

 

פה    מר יובל בר: ויש  רישום,  אזורי  פה  יש  נגד ההגדרה הספציפית.  יצאתי  אני  גם 

 העדפת הורים,  

 

 יש אזורי רישום, יש חינוך ציבורי, יש חינוך שהוא קצת פחות ציבורי,     גב' דנה אדמון: 

 

 כולו ציבורי.     מר גדי ירקוני: 

 

 מה?    גב' דנה אדמון: 

 

 ני רוצה להגיד, זה לא מעונות. בגנים כולו ציבורי, הגנים, א   מר גדי ירקוני: 

 

בגן     גב' דנה אדמון:  היום  שלי  הילד  את  להכניס  רוצה  אני  אם  ציבורי?  כולו  איך 

 לקיבוץ נירים, אני יכולה?  

 

 אם יש מקום, כן.     מר גדי ירקוני: 

 

 אם יש מקום?    גב' דנה אדמון: 
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 ומשלמת.    מר גדי ירקוני: 

 

 ומשלמת.    ן: גב' דנה אדמו

 

 אז זה לא ציבורי, זה פרטי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אז זה לא חינוך ציבורי.     גב' דנה אדמון: 

 

 הוא מוכר על ידי משרד החינוך.    מר גדי ירקוני: 

 

 מורכבות גדולה.  יש פה    גב' דנה אדמון: 

 

 הכרה על ידי משרד החינוך, לא אומרת שהוא ציבורי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אמרנו שלא נריב היום.     מר דודי אלון:

 

 בסדר, אבל אי אפשר להציג את זה מגמתי.     גב' דנה אדמון: 

 

עד שעושים תהליך כזה יפה, יש נושא כזה חשוב, תגיע לוועדה, תעשה     מר דודי אלון:

 בדיקה, תביא המלצה...  

 

   מעולה, אז לא להציג את הדברים בצורה מגמתית.   גב' דנה אדמון: 

 

פה מורכבות     מר ניר ים: יש  בדיקה,  בנושא הזה שיש פה אישיו שמחייב  סיכמנו 

 שכבר מצביעה על זה שהבדיקה לא תהיה פשוטה, יש הרבה היבטים בנושא הזה, יש ועדת חינוך,  
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 וגם לצפות שבחודשיים כבר תהיה תשובה, שנוכל לדון עליה, זה גם...     גב' דנה אדמון: 

 

 ועדת חינוך, יו"רית, אז זה העניין.   ישנה   מר ניר ים:

 

 ההערה העקרונית הייתה חשובה.   מר חנניה אווקרט: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 מושבים, אלא סוגים שונים של גנים.  –שזה לא קיבוצים   מר חנניה אווקרט: 

 

 נושאים נוספים לתקציב, כן, תמיר?  אוקיי.    מר ניר ים:

 

 מה מיוחד בהם?ת בנפרד? למה החלוציו   גב' דנה אדמון: 

 

 איפה החלוציות נכנס?    מר חנניה אווקרט: 

 

חוזר שוב על משהו שהתחיל מהתקציב האחרון, וממשיך להבנתי גם   מר תמיר בוקובזה: 

אני   הטמנה,  היטל  דיה.  לאתר  כניסה  היתר  פלוס  ההטמנה,  היטל  קורה.  מה  להבין  מנסה  ואני  פה, 

 מבין שזה... 

 

 ה שורה זה?  איז    מר אמיר פלג:

 

 .  21בעמוד  31... סעיף 21בעמוד הראשון,  31סעיף   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה מופיע...יש לי תשובה לזה.   גב' כבי שקולניק: 
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 אבל עוד לא שאלתי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 העבירו לי תא השאלה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אנחנו רוצים לדעת מה השאלה.   מר חנניה אווקרט: 

 

 בסדר, סליחה סליחה.    בי שקולניק: גב' כ

 

סעיף    מר תמיר בוקובזה:  דיה,   31אז  לאתר  כניסה  היטל  פלוס  הטמנה  היטל  בתקציב, 

למועצה   אין  טון.  פר  שמשלמים  תשלום  להבנתי,  הסביבה,  לאיכות  למשרד  הולך  זה  הטמנה  היטל 

 שיקול דעת.

לקיבוץ צאלים, בלי מכרז, בלי חוות   דמי הכניסה לאתר דיה, אם אני מבין נכון, זה שוב סכום שהולך

דעת של יועץ משפטי, בלי אישור, בניגוד לכל הכללים, ודיברנו על זה גם כן במהלך השנה הנוכחית,  

כן לא הועבר סכום כזה.  21-כשזו השנה ה , היא השנה הראשונה שסכום כזה מועבר לצאלים. לפני 

 , זו השנה הראשונה שמועבר סכום כזה.  21שנת 

 

 מה זה סכום כזה?     ה אדמון: גב' דנ

 

 חצי מיליון ₪.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 גם שנה שעברה לא עבר.     גב' דנה אדמון: 

 

רגע, רגע, תשלים את השאלה, כי אתה לא מדייק בנתונים, אז תשלים    גב' כבי שקולניק: 

 את השאלה. 
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תשלום לקיבוץ , היא השנה הראשונה שהועבר  2021בסדר גמור. שנת    מר תמיר בוקובזה: 

 צאלים, כדמי כניסה לאתר דיה. 

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

 לפני כן לא שולם הסכום הזה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

דעת   מר תמיר בוקובזה:  חוות  שהתקבלה  בלי  מכרז,  שבוצע  בלי  הוחלט,  הזה  הסכום 

, ופה, אם  2021ה שהיא קורית בתקציב של  משפטית שמותר לבצע את ההעברה הזאת, ופעם ראשונ

 אלף ₪ בתקציב.   90אני מבין נכון, יש הגדלה של 

 

 זה בגלל ההגדלה של הכמות.    מר גדי ירקוני: 

 

 אבל זה היה בסעיף נפרד בתקציב הקודם.     גב' דנה אדמון: 

 

 אני רוצה לדייק רגע את הנתונים.   גב' כבי שקולניק: 

 

מיועדיי  מר תמיר בוקובזה:  חצי  זה  גדי,  אומר,  שאתה  מה  לפי  ועדיין  שנייה,  ₪,  ן,  ליון 

 .  2022 -עדיין, שמועברים לצאלים, גם השנה. ב

 

 תן לי רגע לדייק את הנתונים.   גב' כבי שקולניק: 

 

 בבקשה.   מר תמיר בוקובזה: 
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לשתי   גב' כבי שקולניק:  מופרד  ולא  אחת,  בשורה  גם  פה  מופיע  שזה  הסיבה  אנחנו, 

זה שהכול מגיע אלינו בחשבונית של צאלים. מכיוון שהשאלה הזאת הגיעה לפתחי היום, אז  שורות,  

נושא אחד, זו הטמנה של    –אנחנו משלמים לצאלים עבור ארבעה נושאים    –בדקנו את זה. ראינו ככה 

המועצה,   של  הזבל  של  היה,    40המועצה,  תמיד  צה"ל,  מחנות  של  הטמנה  זה  נוסף,  נושא  לטון.   ₪

 למנו לצאלים על זה. תמיד שי

 

 היטל הטמנה.  מר תמיר בוקובזה: 

 

לא היטל הטמנה. הטמנה של הזבל של מחנות צה"ל, של האשפה של    גב' כבי שקולניק: 

מחנות צה"ל, תמיד היה, תמיד שולם לצאלים, ובאותה חשבונית מופיע היטל הטמנה בגין ההטמנה 

הטמנה   בגין  הטמנה  והיטל  אשכול,  אזורית  מועצה  ארבע של  יש  אומרת,  זאת  צה"ל.  מחנות  של 

 שורות. השורה הנוספת, החדשה, שעליה אתה מדבר ואני לא אענה עניינית, אני רק אגיד עקרונית,  

 

 אז תני לי לדבר עליה,     מר גדי ירקוני: 

 

   רגע, תן לי להסביר!  גב' כבי שקולניק: 

 

 תן לה רגע, נו.     מר ניר ים:

 

 ₪ לחודש,   20בממוצע,   ₪21 לטון, ומה שיוצא/יצא בשנת  40היא   גב' כבי שקולניק: 

 

 אלף.  20   מר יובל בר:

 

אלף ₪ לחודש, בממוצע. יכול להיות חודש יותר, חודש פחות, אבל    20  גב' כבי שקולניק: 

פחות או יותר, לא בדקתי על פני כל השנה, בדקתי שלושה חודשים בשנה. אלה הנתונים לגבי צאלים.  

 ו משלמים לצאלים את ההטמנה הזאת, זה גדי יסביר.  לגבי למה אנחנ
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 זאת השאלה, אגב.     מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר, תסביר.    גב' כבי שקולניק: 

 

 כל מה שההסבר לא היה...    מר גדי ירקוני: 

 

אבל גדי, רגע, עכשיו כבר לא מכניסים. מסוף השנה כבר לא מכניסים     מר יובל בר:

 כלום, 

 

 תן לי להסביר.     מר גדי ירקוני: 

 

 חוץ מאשפה ביתית.     מר יובל בר:

 

גושי    מר גדי ירקוני:  שלנו,  הגושי  הזבל  את  מכניסים  לדיה  חבר'ה,  נכון,  לא  זה 

 קוראים לו? הפח הירוק.  

 

 הביתי.    מר יובל בר:

 

 הביתי, הביתי.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה אני יודע.    מר יובל בר:

 

שנת  רגע.     מר גדי ירקוני:  בסוף  איתם  שעשינו  ומתן  בשנת  20המשא  נכון?  זו    21, 

, ירדנו, רבנו... X. רצו  Xאנחנו סוגרים, אם אתם לא תשלמו לנו    –הייתה השנה הראשונה, אמרו לנו  

על   כמו    40סגרנו  עובדים שם,  כבר  בזה הם  ללא מכרז,  אגיד הכול,  אני  ללא מכרז,  הנושא הוא   .₪
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 ה ואני כמעט נולדנו, קצת אחרי זה.  שסיפרתי לכם תמיד, כנראה משאת

 

 . 99  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אמרתי, כמעט.     מר גדי ירקוני: 

 

 אתה צעיר.   מר תמיר בוקובזה: 

 

שתי    מר גדי ירקוני:  אומר,  אני  למליאה  עכשיו,  לנו  יש  אז...  נולדתי,  בתשעים  כן, 

כשראש   שתיים.  עליהן,  תחליט  שהמליאה  אפשרויות  שלוש  לא אפשרויות,  אנחנו  נותן,  המועצה 

יוצאים למכרז. מכרז זה דבר מסוכן בדיה, אני לא יודע על מה ניפול שם, עם איזה עבר עניינים ניפול  

עד   שלוש,  שהאתר,  עד  שנתיים  עוד  מקווה,  אני  לנו,  יש  מאוד.  מסובך  נושא  הוא  הזבל  נושא  שם, 

... בגלל שאני את הערבות, אם  שהאתר החדש אם יתחיל לעבוד, יתחיל לעבוד במתקן שהיום נתנו לו

אגב,   דרך  המליאה.  של  היום,  שלנו  האלטרנטיבה  נסגר.  דיה  אתר  לעבוד,  יתחיל  וכשהוא  אומר, 

  –בהוראה שלכם, אני עושה את זה. אני חושב שזו החלטה לא מידתית ולא נכונה, לבוא ולהגיד לי  

גיע לצאלים. סע לדודאים, ₪ האלה, זה לא מוצדק ולא מ  40-גדי, אנחנו לא מוכנים שתשלם את ה

 תשלם, 

 

 יותר.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 ,  160-יותר, קרוב ל 100לא, תיכף אני אגיד לכם,    מר גדי ירקוני: 

 

 מיליון לשנה.   2.5   מר ניר ים:

 

לשנה. יש לנו שתי אפשרויות, לא נשארו לנו יותר. באמת, זה לא    2.5   מר גדי ירקוני: 

הנ את  מבין  אני  באיום.  למכרז  נצא  לא  אנחנו  הכול,  מבין  אני  החוקי,  אומר    –א'  -ושא  שאני  בגלל 
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אני   צאלים.  לבין  בינינו  המשפטי  הנושא  ישן,  ייסגר  זמן,  יותר  לנו  ייקח  שם  המשפטי  הנושא  לכם, 

 אומר לכם דברים שיקרו, יהיה יותר ארוך. 

ייתן לי שם בחינם. אז אני אנחנו לא נצא למכרז, גם בגלל שאני מפחד מי המפעיל שמחר בבוקר    –ב'  

 . 40-מציע למליאה לתת לי הוראות מה לעשות. אני חושב שצריכים להמשיך ולשלם את ה

 

 אז שנייה גדי,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 רגע, אני אסיים.     מר גדי ירקוני: 

 

 חשבתי...   מר תמיר בוקובזה: 

 

,  31.12-עד ל –לא מחר  אם אתם אומרים לי לא, נשאר לי מחר לכתוב,   מר גדי ירקוני: 

, אני סוגר עם דודאים, ובלי איומים ובלי כלום, אני לא 31.12  -כותב לצאלים מכתב שהאתר נסגר ב

 מאיים עליכם, הולך לעלות לנו במקום ארבעים,  

 

 פי ארבע.   גב' רונית בן רומנו: 

 

 ₪ לטון.   150/160   מר גדי ירקוני: 

 

 ₪ לטון זה כולל את ההיטל הטמנה?   160-ים. ה אז כמה דיוקים קטנ  מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא כולל, אוקיי.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה עם ההטמנה, בסדר?  260   מר גדי ירקוני: 
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מ  מר תמיר בוקובזה:  בעיה.  האחרונה, אין  השנה  כל  עליו  עובד  אני  הזה,  שהנושא  כיוון 

כל   את  ביקשתי  גם  זה,  את  יודע  מואתה  המסמכים,  כל  את  וקראתי  ,  2017עד    1999-המסמכים, 

זיכרוני,   המון   2017למיטב  המון  שמה  יש  אז  עליהם.  עברתי  לא  עוד  לאחרונה,  רק  קיבלתי  והלאה 

 חומר בעניין. 

, למיטב זיכרוני, זו הפעם הראשונה שצאלים העלו דרישה תקיפה שיועברו אליהם חצי מיליון 2007-ב

הפסול  ₪40,   עבור  לטון  ב ₪  מהמועצה.  שנכנסת  מועצה,  2007  -ת  ראש  שהיית  לפני  לפניך,  הרבה   ,

מ ההסכם  לפי  משמעית,  חד  תשובה  זכות    1999-קיבלו  לכם  אין  החומרים,  בתוך  נמצא  הוא  שגם 

 לדרוש את זה. אתם רוצים? תחזירו את האתר. 

ואמרו   התקפלו  בסוף  עכשיו,  האתר  את  מחזירים  שהם  איומים  מכתבי  שלחו  א  –הם  נחנו  בסדר, 

אגפים   במועצה,  ואנשים  המועצה  ראשי  ידי  על  חתום  כתוב,  ממוסמך,  הזה  החומר  כל  ממשיכים. 

 אחרים במועצה.  

 

 אמרו לנו שאין הסכם, שהוא לא קיים.    גב' דנה אדמון: 

 

 נכון. יש הסכם, הוא קיים והוא אצלי במשרד.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 איפה יש הסכם?     מר גדי ירקוני: 

 

מתוך   בוקובזה:  מר תמיר המועצה,  מתוך  צילמתי  שאני  בחומרים  אותו,  לך  אשלח  אני 

 הקלסרים שאתם הבאתם. 

 

 איזה הסכם?    מר גדי ירקוני: 

 

 בין צאלים לבין המועצה.    מר תמיר בוקובזה: 
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 על מה?    מר גדי ירקוני: 

 

כן, בעקבות    היה הליך פלילי נגד המועצה, לפני  1999-על אתר דיה, ב  מר תמיר בוקובזה: 

יותר באתר   נכנס, זה לא רלוונטי, המועצה החליטה שהיא לא רוצה לטפל  כל מיני חריגות. אני לא 

דיה, זה רשום גם כן, והציעו את זה לקיבוץ צאלים, לקחת את אתר דיה לתפעול שלהם, ללא עלויות, 

 מליאה. ללא ארנונה. ככה היה ההסכם, הוא רשום, אני אציג את כל החומרים לכל חברי ה

 

 שלח לי את ההסכם.     מר גדי ירקוני: 

 

הוא אצלך, בדף הראשון בתוך הקלסרים, הדף הראשון שקיבלתי, בלי    מר תמיר בוקובזה: 

 שחיפשתי, היה ההסכם הזה. 

 

 לא ראיתי הסכם כזה.  אני   גב' כבי שקולניק: 

 

 בסדר גמור.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 יש, כבי.     מר אמיר פלג:

 

 בסדר, אני ... שיש.    שקולניק:  גב' כבי

 

הם  2007-אני באמת אני אומר, אני... ההסכם האלה רצים במועצה, מ  מר תמיר בוקובזה: 

אתם לא    –דורשים לקבל תשלום, עד היום כל ראשי המועצה סירבו לתשלום הזה, ואמרו לצאלים  

 רוצים? הנה ההסכם, תחזירו בבקשה את האתר, אנחנו נסתדר.

באופן פעם   –עקבי אמרו    צאלים  והמשיכו לתפעל אותו.  נשארו עם האתר  ובסוף  זאב,  זאב  כן,  כן, 

זה אותו סכום מ אגב,  ודרך  ב2007-ראשונה שהמועצה הסכימה לשלם,  עכשיו  זה  זו הפעם  2021-,   ,

הראשונה שהמועצה הסכימה לשלם, בניגוד לאותו הסכם מקורי, למרות כל האיומים, אין שום סיבה 
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להעביר של    להתחיל  רווח  על  מדברים  המסמכים,  בתוך  כן  גם  עליהם,  שמדובר  הרווחים  כספים. 

שנים אחרונות,    22שנה,    20מאות אלפי שקלים בשנה לצאלים, מתוך האתר הזה במהלך כל השנים.  

 מאות אלפי שקלים שהם הרוויחו כל שנה. 

שזו הפסולת שלה,  המועצה לא צריכה לממן עוד חצי מיליון ₪ לאתר שהוא שלה, שהוא שייך לה,   

אני לוקח אתכם בשבי, או שתתנו לי עוד    –ואין שום סיבה שפתאום עכשיו יבוא הגורם המפעיל ויגיד  

ולא   מרוויח,  שאני  למה  בנוסף  בכלל,  כסף  לי  תתנו  או  הולך  כסף,  עכשיו  שאני  או  זיכיון,  משלם 

 להליכים משפטיים. 

אתר הזה שייך למועצה, צאלים לא מוכנה החלופות שיש בפני המועצה הן ממש לא ללכת לדודאים, ה

בדיוק  בדיוק  אותו  תתפעל  והמועצה  למועצה,  אותו  תחזיר  שצאלים  גמור,  בסדר  זה  אותו,  להפעיל 

 כמו שצאלים מתפעלת אותו, עם אותו קבלן, ואותו שופל, ואותו הדבר בדיוק.  

 

 המועצה לא תפעיל אתר,     מר גדי ירקוני: 

 

א צריכה לתפעל שום דבר בפועל. מי שמתפעל את האתר זה  המועצה ל  מר תמיר בוקובזה: 

יחסך   פשוט  הזה,  שהכסף  בעיה  שום  ואין  בפועל,  האתר  את  מתפעלת  לא  צאלים  חיצוני,  קבלן 

תכניס   עוד  והמועצה  שום    300למועצה,  אין  החומרים,  כל  את  אשלח  אני  מצאלים.  בנוסף   ₪ אלף 

 בעיה, זה הכול מסודר, מצולם, 

 

 עוד, רק תמיר, דקה...   יש   מר ניר ים:

 

 אז תשלם את זה לקבלן במקום לצאלים.    דובר:

 

 לא, זה הכנסות, לא הוצאות. זה הכנסות.    מר תמיר בוקובזה: 

 

תנו לי דקה, יש רגע, יש עוד נתון אחד שצריך להכניס למשוואה, וזה     מר ניר ים:

ת, המכסה הייתה ידועה, אבל גם כמויות הזבל הביתי שמותר להכניס לאתר הזה, אוקיי? זאת אומר
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 המשרד לאיכות הסביבה פתח את זה, גם היה ברור לגמרי איזה כמויות נכנסות שם. 

ומה לעשות, איכות הסביבה, וזה אגב חיובי מאוד, תופסת יותר ויותר אחריות על מה שקורה במדינת 

הייתה חדה והייתה חד   סידור החדש נעשה, ההגבלהישראל, ולכן נכון לעכשיו, ונכון לאותו זמן שה

 משמעית.

יכנסו  לא  האכיפה,  לאור  טונות  כמה  לחשב,  היה  ניתן  כמותית  וגם  לגמרי,  ברור  היה  אומרת,  זאת 

 מעכשיו והלאה לאתר, ואיזה נזק זה גורם למפעיל. וזה נלקח בחשבון. אסור לשכוח, 

 

 זה נכון.  מר תמיר בוקובזה: 

 

 טון ביום.  500, רשום שם ואם אתה מסתכל במספרים   מר גדי ירקוני: 

 

 לא, רגע, בדיוק על זה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אסור לשכוח את הנתון הזה.    מר ניר ים:

 

 טון ביום.   75-הייתה את ההקטנה ל 2007-ב  מר תמיר בוקובזה: 

 

 , תסתכל במסמכים.  500לא, נתנו להם להכניס    מר גדי ירקוני: 

 

 ני קראתי,  , א2007לא, עד   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אתה מסתכל על ההקצבה,    מר ניר ים:

 

 כולם הכניסו, עד לפני שנתיים...     מר אמיר פלג:

 

אתה מסתכל על הרישיון, ואנחנו מסתכלים על מה קורה בפועל, ועל     מר ניר ים:
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 רמת האכיפה, שהיא בסדרי גודל אחרים.  

 

 בדיוק, תסתכל מה הם הכניסו בפועל.    מר גדי ירקוני: 

 

 טון ביום,  500מי שנהנה כל השנים מההכנסות האלה של   מר תמיר בוקובזה: 

 

 בדיוק.    גב' דנה אדמון: 

 

 לא יכול היום לבוא ולהגיד לי, אני לוקח אותך בשבי.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 למה עכשיו אנחנו צריכים להיות בני ערובה?     מר אמיר פלג:

 

 כיפה.  בגלל שלא הייתה א   גב' דנה אדמון: 

 

 אני אומר לך שהוא יכול, יש לך שתי אפשרויות.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, יש לי אפשרות נוספת, שאותו קבלן ימשיך להפעיל את האתר,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה לא אותו קבלן, חבר'ה,     מר גדי ירקוני: 

 

 למה לא?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 הל את האתר מצאלים.  בגלל שיש שם מישהו שמנ    מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר שיש מנהל מצאלים, שהוא...   מר תמיר בוקובזה: 
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 האתר הוא של המועצה או של צאלים?   מר חנניה אווקרט: 

 

 של המועצה .   גב' דנה אדמון: 

 

 של המועצה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אז למה הוא מחזיק אותנו בביצים?  מר חנניה אווקרט: 

 

מה  בגלל     מר גדי ירקוני:  כל  תראו,  לא,  אני  לבד.  זבל  אתר  מפעילה  לא  שהמועצה 

שהמליאה תעשה, תצביע, אנחנו נעשה. אם המליאה הזאת חושבת שמועצה אזורית אשכול מסוגלת  

 להפעיל אתר זבל, היא טועה. 

 

 אם צאלים יכול, גם אנחנו יכולים.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

עם אותו שכיר אחד שמנהל שם את הדברים, והקבלן שעושה את זה    מר תמיר בוקובזה: 

 בדיוק אותו הדבר.  

 

שזה    תקשיב   מר גדי ירקוני:  לכם  אומר  אני  תחליטו.  אתם  איתי,  להתווכח  לא  רגע, 

 חוסר אחריות שמועצה אזורית אשכול תיקח להפעיל אתר זבל, נקודה. אבל הדיון הוא שלכם.  

 

 אפשר?    מר יובל בר:

 

 יובל, בבקשה.     ר ניר ים:מ
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קודם כל, יש באמת שינוי גדול שחל, לפחות בשנתיים האחרונות, עד     מר יובל בר:

לסוף השנה הזאת בכמויות, זה אני יודע כי אני עובד מולם, ומלפני חודש אני נאלץ לשלוח את כל מה  

 שיש לי, המעט שיש לי לדודאים, וכן, זה עולה הרבה יותר כסף. 

לאורך השנים, צאלים היו מאוד גמישים עם הלקוחות מהמועצה, וכן, נכנס להם הרבה כסף  למרות ש

 טון יום, משהו כמו עם הכפלה של...   75-לאורך השנים, כי כשמכניסים יותר מ

 

 . 500   מר גדי ירקוני: 

 

, אז יכולים גם לקחת חיצוניים, ולגבות מהם, וכולם שמחו לזה, 500   מר יובל בר:

 נו. וכולם נה

 

 יפה.     מר אמיר פלג:

 

סגרו    מר יובל בר: הם  כי  צאלים,  של  כחובב  זה  את  תראו  ואל  לעכשיו,  נכון  אבל 

 אותי, ועכשיו אני משלם יותר, וכן, הגבילו אותם בצורה כזאת, 

 

 בסדר.    גב' דנה אדמון: 

 

כמה,  שאני לא יודע אם מישהו יכול לעשות פה את ה... אם יש רווח ו   מר יובל בר:

אבל ברור שמה שגדי תיאר, זה התיאור הנכון. זאת אומרת, זה יעלה לנו יותר כסף לתקופת הזמן עד  

 שהאתר הבא, המפעל הגדול יכנס לפעולה. זה מה שצריך. 

 

האופציה    גב' דנה אדמון:  לא  זו  אבל  יחידה,  כאופציה  לזה  מתייחסים  אנחנו  אם 

 היחידה. 

 

 ת במקומו אם המועצה יכולה או לא. אני לא יכול לענו   מר יובל בר:
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נכון     גב' דנה אדמון:  שזה  יובל,  לך,  להגיד  רוצה  כן  ואני  היחידה,  האופציה  לא  זו 

לא   אחד  אף  שנים,  לאורך  הרוויחו  כשהם  אבל  וזה,  להם  לעזור  וצריך  מפסידים,  הם  שכרגע  להגיד 

 קפץ לחלוק את הרווחים.  

 

 , אני לא בטוח.  אני לא בטוח שהם מפסידים   מר יובל בר:

 

 לא יודעת, אלה הטענות.     גב' דנה אדמון: 

 

 הם בטוח לא מפסידים.      מר אמיר פלג:

 

 זה מה שגדי אמר, שאם אנחנו לא משלמים, הם מפסידים.   גב' דנה אדמון: 

 

אם מישהו חושב שהאפשרות הזאת היא ישימה, אז אני רוצה לנסות     מר ניר ים:

 אומרת,  להרגיע את מי שחושב. זאת

 

 מה זה 'האפשרות הזאת'?    מר תמיר בוקובזה: 

 

תקשיבו,   –רגע, אני אסביר. נגיד שמליאת אשכול באה ואומרת היום     מר ניר ים:

גדי, אין, מחר אתה מפעיל את דיה, בסדר? יוכל להפעיל את    תקשיב  גדי מחר לא  נדבר תכלס.  בוא 

משפטיים,   צווים  של  שורה  מול  יעמוד  מחר  גדי  בשבע דיה,  לפחות  לשם,  להתקרב  ממנו  שימנעו 

 השנים הקרובות, ואז,  

 

 למה אתם יוצאים מנקודות הנחה...    גב' דנה אדמון: 

 

 למה, על מה?     מר אמיר פלג:
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דקה, אז זה כבר לא יהיה רלוונטי, אני אסביר. האתר היום, יש אתר    מר ניר ים:

ורה כזאת או אחרת סוג של זכיינות, נקרא לו ככה.  פעיל, יש מי שמתפעל אותו, יש מי שקיבל עליו, בצ

  -על הרגליים האחוריות, זה כן מזמין  זה לא משהו שאפשר לפתור ברגע, זה משהו שכן מזמין עמידה  

 מה פתאום, סליחה, ומי סוגר את כל בעיות העבר, מי משקם את הדבר הזה? 

אפש אי  פקוחות,  בעיניים  אליו  להיכנס  אפשר  סיפור,  זה  זאת תקשיבו,  מזה.  יוצאים  איך  לדעת  ר 

ואיפה הפשרה? צריך להבין   אומרת, הנושא הזה הוא לא בכיף, זה סוג של פשרה שבאה ואומרת... 

ככה   אומרת  הפשרה  או    –אותה.  בדיה,  להמשיך  חלופות,  שתי  ויש  היה  כספית,  מבחינה  כל,  קודם 

כנראה יש עדיפות כלכלית מיליון ₪,    2.5-אלף ₪ ביחס ל  400לעבור לדודאים, אז ללא ספק לשלם  

 להמשיך את זה, גם אם זה לא יושב על בסיס משפטי כל כך ראוי, זה היבט אחד.

ההיבט השני הוא ההיבט התפעולי. זאת אומרת, היום העסק הזה עובד, ושבירת הכלים לא בהכרח  

ר  תביא למצב שהוא ימשיך לעבוד. את זה צריך לקחת בחשבון. זאת אומרת, יש פה אופציה שהאת

נכון   אז  נאלץ.  ואז  אחד,  אף  פה  להפחיד  רוצה  לא  היא,  מה  יודע  לא  שאני  זמנית  לתקופה  ייסגר, 

אותה.  ליישם  נצליח  לא  אבל  נכונה,  הכי  ההחלטה  את  לא    שקיבלנו  החיים  זה,  את  להבין  צריך 

 האפשרויות הריאליות,  פשוטים, צריך ללכת בין 

 

 מה שאני מציע,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 שנייה,    מון: גב' דנה אד

 

ההחלטה שאני מציע, לא לסגור את האתר, או לא להגיד להם שהוא    מר תמיר בוקובזה: 

עדיין   והכול.  ההיסטורי  ההסכם  על  אומר  שאתה  מה  כל  את  מבין  אני  המועצה.  של  לתפעול  עובר 

ה את  או   ₪ מיליון  החצי  את  מעבירים  שלא  להחליט  יכולה  המליאה  או  40-אפשר,  לטון,   קיי?₪ 

רוצים ללכת עם זה למלחמה, שיצאו עם זה למלחמה,   אלים יחליטו מה הם עושים כרגע, ואם הםשצ

של   מסמכים  עם  שקל,  להם  מגיע  שלא  אוקיי?  לפיו,  טוענים  שהם  זיכיון  אותו  סמך  שנים    13על 

 שמדווחים שהם רוצים את החצי מיליון ₪ האלה, ועד היום כל ראשי המועצה סירבו להם. 
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 המליאה תרים את היד. מה היא רוצה,     : מר גדי ירקוני

 

 אין  בעיה, כשהמליאה מרימה את היד,    מר תמיר בוקובזה: 

 

רגע תמיר, שנייה, אני רוצה... הוא נתן לי, אני ממשיכה אותך. בדיון    גב' דנה אדמון: 

נו  הקודם שהיה, שנה שעברה, נחה דעתם של רוב חברי המליאה והצביעו בעד הדבר הזה, כי נאמר ל

 על ידך גדי, שההסכם לא קיים. אין הסכם.  

 

 נכון, נאמר.     מר אמיר פלג:

 

 גם היום אני אומר שהוא לא קיים.    מר גדי ירקוני: 

 

 אבל הוא קיים.     גב' דנה אדמון: 

 

 אפשר עכשיו ללכת...    מר תמיר בוקובזה: 

 

 ואני אומרת,   גב' דנה אדמון: 

 )מדברים ביחד(  

 

 אתה יכול לצעוק כמה פעמים שאתה רוצה, אני לא ראיתי הסכם.     מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר, אבל הוא נמצא.     גב' דנה אדמון: 

 

אליי     מר גדי ירקוני:  באת  לא  למה  שבוע,  לפני  זה  את  ראית  אם  הנה    –אז  'גדי, 

 ההסכם'? מה, שמרת על זה בסוד? 
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 באתי לניר, וניר ישב איתי בחדר,   –א'   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ניר ראה את זה!      מר אמיר פלג:

 

 עמד איתי בחדר...    מר תמיר בוקובזה: 

 

 למה לא באת לתת לי את ההסכם?    מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא נכון, גדי.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 הבאת?    מר גדי ירקוני: 

 

 גדי,   מר תמיר בוקובזה: 

 

איכות הסב   מר גדי ירקוני:  על  רוצה לשלוח משהו  למה לא כשאתה  יודע.  יבה, אתה 

 הבאת לי את ההסכם? אני עד היום לא ידעתי,  

 

 מה? אנחנו עכשיו במריבה אישית?   גב' דנה אדמון: 

 

 תגיד למנכ"ל שלך, הוא ראה לפני חודש.      מר אמיר פלג:

 

 הוא לא זכר להגיד לי, הוא לא אמר לי.    מר גדי ירקוני: 

 

 אה, בסדר.    גב' דנה אדמון: 
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 גדי, זה לא נכון מה שאתה אומר עכשיו, מסיבה פשוטה,   ר בוקובזה: מר תמי

 

 מה לא נכון? שאני ראיתי הסכם?    מר גדי ירקוני: 

 

 לא. תקשיב,  מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה לא נכון?    מר גדי ירקוני: 

 

 מה שאתה אומר, תקשיב עד הסוף,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, מה לא נכון?     מר גדי ירקוני: 

 

רגע,   מר תמיר בוקובזה:  באותו  יום  באותו  הזה,  ההסכם  את  מצאתי  כשאני  אגיד.  אני 

לו   ואמרתי  שבע  בת  של  החדר  מול  במועצה,  פה  ישבתי  כשאני  לחדר,  נכנס  ניר  שנייה,    –באותה 

 תקשיב, יש לי פה את ההסכם, הוא הדף הראשון שהיה. ניר היה בחדר כשאמרתי את זה, 

 

 ני לא ראיתי.  אבל א   מר גדי ירקוני: 

 

החומרים    מר תמיר בוקובזה:  את  צריך  אני  רגע,  לו,  אמרתי  גם  ואני  שנייה.  רגע,  שנייה, 

שנמצאים אצלך במייל, כי אין יותר עותקים קשיחים במועצה, אוקיי? זה הכול באלקטרוני, וביקשנו  

 את החומרים האלה שעוד לא קיבלתי אותם, באותו רגע, נכון? באותה נקודת זמן. 

 

 אז מה אני מדבר לא נכון?     מר גדי ירקוני: 

 

 שנייה. שניר נחשף לזה, וכמנכ"ל המועצה,    מר תמיר בוקובזה: 
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 אני אמרתי שניר לא נחשף?    מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי. כמנכ"ל המועצה,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני אמרתי שאני לא ראיתי עד היום,    מר גדי ירקוני: 

 

 דר! אז מה זה רלוונטי? בס   גב' דנה אדמון: 

 

 הוא המנכ"ל שלך, אז תפנה למנכ"ל.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה דיון אחר, זה לא דיון תקציב.   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה דיון תקציב, כי זה לא יכול לעבור.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כבי, זה חצי מיליון ₪.     מר אמיר פלג:

 

 ..  אז תצביעו על זה.  גב' כבי שקולניק: 

 

 שנייה אחת, בואו, דקה אחת.    מר ניר ים:

 

 זה דיון עקר.    גב' כבי שקולניק: 

 

יכול להיות שניר ראה, ניר כן קישר, לא קישר, ניר לא יושב בתוך כל     מר ניר ים:

 הדברים עד הפרט האחרון, 

 

 בדיוק.    מר גדי ירקוני: 
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צא, לא הייתי ער לזה. מה לדעת בדיוק... הגביע הקדוש שסוף סוף נמ   מר ניר ים:

הנושא הזה, אני אסכם, הוא נושא עקרוני מהותי, שיכול לשנות משהו שאני אומר זה דבר כזה, אם  

מה  ונראה  ההסכם,  את  נראה  בואו  אז  בסדר,  אז  המליאה,  ושל  המועצה  ראש  של  עמדתו  בקביעת 

או לא, אם ההסכם הזה אפשר לעשות איתו, אוקיי? אני לא יודע. אני לא יודע אם זה משהו מהותי  

עמודים, אז שלח   580אפילו לא יודע... יש שם  קיים או לא קיים, ובכל מקרה תביא לי אותו, כי אני  

 לי את ההסכם, גדי יראה אותו, ומקסימום נדבר עליו. 

 

   עכשיו, לגבי חברי המליאה, גדי אתה אמרת...  מר תמיר בוקובזה: 

 

 ת ההסכם. אני גם אשמח לראות א   מר דודי אלון:

 

 אתה תקבל גם. כולם יקבלו, כל המליאה תקבל את ההסכם.   מר תמיר בוקובזה: 

 

אתם מוזמנים גם לעיין בחומרים, אני חושבת שדיברנו על זה כל כך     גב' דנה אדמון: 

 הרבה, שמישהו היה צריך לפתוח את הקלסר הזה.  

 

 ... מתי הוא נחתם?     מר ניר ים:

 

בגלל זה אני יודע את התאריכים גם, זו הסיבה היחידה שאני יודע   .99  מר תמיר בוקובזה: 

 להגיד את התאריכים.  

 

 הייתי במליאה שאישרה את זה.     מר אמיר פלג:

 

 לגבי ההצבעה על הסעיף הזה,   מר תמיר בוקובזה: 
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ואמר     מר גדי ירקוני:  קפץ  לא  אחד  ואף  הסכמים,  שאין  אמרתי  פה  פעמים   –כמה 

 ם?  ראיתי את ההסכ

 

 כי לא ידענו.     מר אמיר פלג:

 

 הנה, לידך...    מר גדי ירקוני: 

 

לא    מר תמיר בוקובזה:  היא  מכרז,  ללא  כספים  העברת  שזו  מכיוון  הזה,  הסעיף  לגבי 

 חוקית, אוקיי?  

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 נכון, היא לא חוקית. חברי המליאה, אסור להם להצביע בעד ההעברה  מר תמיר בוקובזה: 

 הזאת, 

 

 מותר להם לעשות כל מה שהם רוצים.    מר גדי ירקוני: 

 

נכון. אסור להם להצביע על ההעברה הזאת בעד, וחבר מליאה שיצביע   מר תמיר בוקובזה: 

הכספים   להחזר  החוק חשוף  לפי  חוקית,  לא  כספים  בהעברת  שיתמוך  מי  וכל  ההעברה הזאת,  בעד 

 מכספים אישיים של מי שהצביע בעד. 

 

 תפסיק להפחיד.    כבי שקולניק:  גב'

 

דקה, דקה. כבי, כל... דקה, תמיר, פה יש לך טעות. אני אגיד לך למה,     מר ניר ים:

הטעות היא ברמה הפורמאלית, אוקיי? יש פה תקציב של מאתיים ומשהו מיליון ₪, עם סעיפים כאלו 

 ,  ואחרים, חינוך
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 לא אמרת מיליון ₪....    מר תמיר בוקובזה: 

 

שאנחנו    יר ים:מר נ מה  האלה.  המספרים  בתוך  פה  יש  דברים  מיני  כל  רגע, 

מאשרים פה, אנחנו מאשרים תקציב, אוקיי? אנחנו מאשרים תקציב. אף אחד לא יורד פה לרזולוציה  

היה   לא  כי  חוקית,  לא  כספית  העברה  אישור  גם של  אומרת,  זאת  בסדר?  אחר,  או  כזה  נכון   ...

אלף ₪ בשנה, אז מאוד יכול להיות שהוא משתמש בזה    50ל תקציב של  כשנותנים, נגיד, לאגף מנכ"

לא נכון, והוא משלם את זה לספקים, בלי לעשות מכרז, ובלי לעשות הצעות מחיר, אוקיי? מאוד יכול  

 להיות. 

באישור  אין  אומרת,  זאת  אחר.  סיפור  זה  מהנוהל,  חרג  הוא  מתי  אוקיי?  בנקודה,  אותו  תפוס  אז 

 יל אחריות על חברי המליאה שמאשרים משהו לא חוקי, זה לא נכון. התקציב בכדי להט

 

 אני חולק עליך.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה לא נכון.   מר ניר ים:

 

 אני חולק עליך.    מר תמיר בוקובזה: 

 

העניין,    גב' דנה אדמון:  לצורך  היחידה,  שהדרך  להגיד  רוצה  ואני  מאוד,  חולקת  אני 

וחלי חס  עושה,  מישהו  בדיוני  אם  כך  אחר  זה  זה,  את  לראות  היחידה  הדרך  חוקי,  לא  משהו  לה, 

זה,   את  לדעת  דרך  אין  אז  המליאה,  לאישור  מובא  ולא  הקלעים,  נעשה מאחורי  זה  אם  כי  תקציב. 

 אלא אם אנחנו נוברים בתקציב. 

 

את    מר תמיר בוקובזה:  מבין  מליאה  חבר  כל  חשופים,  והדברים  לדיון,  עלה  שזה  מרגע 

 ת שיקראו את החוק, יש אחריות אישי.  המשמעויו
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 תקשיבו, היום לא מצביעים בכל מקרה.     מר גדי ירקוני: 

 

 היום מה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא מצביעים.    גב' דנה אדמון: 

 

 קריאה ראשונה.      מר אמיר פלג:

 

אז    דרך אגב, להוריד זה בכלל טוב,מי שרוצה, בכל סעיף של התקציב,     מר גדי ירקוני: 

צריכים פחות לקחת מהקרנות. יכול להביא איזו הצעה שהוא רוצה, חברי המליאה יכולים להצביע 

 איך שהם רוצים, ואני אתנהג כמו שחברי המליאה רוצים.

לא הולך להפעיל את דיה לבד. אתם רוצים?    –אני לא הולך, אני אומר לכם מה אני לא הולך לעשות  

אשלם. אתם רוצים, אני אסע לדודאים. אבל להפעיל את דיה  אני אשלם, אתם לא רוצים? אני לא  

 לבד? זה טירוף מערכות.  

 

 אם המליאה תחליט להפעיל את דיה, מה תעשה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 מי מפעיל את דודאים?     גב' דנה אדמון: 

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 אם המליאה תחליט,   מר תמיר בוקובזה: 

 

שהמועצה   גדי,  מר חנניה אווקרט:  קבלן  ידי  על  ביתית  אשפה  איסוף  האם  לי,  תסביר 

 מפעילה, פחות מורכב, פחות מסובך מאשר להפעיל את דיה על ידי קבלן?  
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 בטח.    מר גדי ירקוני: 

 

 כן? מה...?   מר חנניה אווקרט: 

 

 אתם לא יודעים מה קורה שם בדיה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני שואל.  לא, אני לא יודע,  מר חנניה אווקרט: 

 

 אתם לא יודעים מה הולך באתרים האלה.     מר גדי ירקוני: 

 

 ספר לנו.    גב' דנה אדמון: 

 

 אני גם לא רוצה לדעת הכול.    מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.    גב' דנה אדמון: 

 

 , 2020צאלים עשו שם הרבה כסף עד    מר גדי ירקוני: 

 

 סף הזה. מעולה, אז שיישארו עם הכ   גב' דנה אדמון: 

 

 בגלל שבלילות היו עובדים שם.    מר גדי ירקוני: 

 

 אז שיישארו עם הכסף הזה, ויעזבו את המועצה בשקט!    גב' דנה אדמון: 

 

 אנחנו לא צריכים לממן להם,     מר אמיר פלג:
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 אבל מה זה קשור להיום?     מר גדי ירקוני: 

 

 היום,     מר אמיר פלג:

 

 ים לא יקבלו יותר כסף. אז צאל  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אפשר להביא שמאי שיעריך את הרווחים שהיו להם.    גב' דנה אדמון: 

 

במליאה,    מר גדי ירקוני:  חמישה  אתם  מליאה.  יש  פעם,  עוד  לכם  אומר  אני  חבר'ה, 

מעבירים   שלא  תחליט  המליאה  תצביעו.  הרוב?  את  להעביר   40תביאו  אפשר  אי  לי  יגידו  מחר   ?₪

 לדודאים, לא מפעילים אותו עצמאית. לדיה, לוקחים 

 

, כמה מתוך זה מועבר לצאלים? 2,150,000  -מתוך הסכום בתקציב, ה  מר תמיר בוקובזה: 

 חצי מיליון? התקציב,  

 

 ? 560   גב' דנה אדמון: 

 

 לא, בתקציב, לא בפועל.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 .  560לפי שנה שעברה,    גב' דנה אדמון: 

 

 .  560פני שנה היה כתוב ל    מר אמיר פלג:

 

 אני לא מדבר על בפועל, אני מדבר...   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כמה טון שיש, כפול ארבעים.    מר גדי ירקוני: 
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אבל זה בפועל, אני מבין אותך ואני שואל בתקציב, מה הסכום. אתה    מר תמיר בוקובזה: 

 לא יודע מה יהיה באמת, גדי. אתה מעריך.  

 

 כמה הוגדר.     גב' דנה אדמון: 

 

 כתוב, הנה.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא כתוב.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כתוב.    מר גדי ירקוני: 

 

 אלף ₪ בשנה, בשנה האחרונה,   240כבי דיברה על    מר ניר ים:

 

 . 250אולי   גב' כבי שקולניק: 

 

 .  250בסדר, אולי    מר ניר ים:

 

 אנחנו נבדוק את זה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 הוא יכול להיות רק פחות בשנה הבאה.     מר יובל בר:

 

 למה?    גב' דנה אדמון: 

 

 בגלל הכמויות.     מר יובל בר:
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 עם מה אתם מסתבכים, על מה? תאמינו לי, תהיו לי בריאים.    מר גדי ירקוני: 

 

 טוב, אפשר להתקדם?     גב' דנה אדמון: 

 

 נו... בואו, אוקיי. אז נגענו פה, אנח   מר ניר ים:

 

 יש עוד בעיות תקציב.     גב' דנה אדמון: 

 

 יש עוד לגבי התקציב?     מר ניר ים:

 

 כן.    מר יובל בר:

 

 כן?    מר ניר ים:

 

 משהו כללי לגבי התקציב והגירעון המובנה שצריך להוריד.    מר יובל בר:

 

 כן?    מר ניר ים:

 

 .  צריך להוריד שני מיליון ומאה ארבעים   מר יובל בר:

 

 מיליון מאה ארבעים.      מר אמיר פלג:

 

 שניים.   גב' דנה אדמון: 

 

לא, שניים, כי מתחילים מהגירעון הקיים. אם מסתכלים על התקציב,    מר יובל בר:

 הוא בערך בדיוק פי מאה. זאת אומרת, שזה אחוז אחד. 
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 לא, מדובר לקצץ רק מהפעולות.    מר ניר ים:

 

 עולות, ורק מאיפה שאפשר. רק מהפ   מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר, בסדר...     מר יובל בר:

 

 מהזבל אי אפשר.     מר גדי ירקוני: 

 

פה סעיפים שהם קשיחים    מר יובל בר: ברור שיש  זה  וחצי.  אז אחוז  נכון.  בסדר. 

מאוד, והרבה, וכבי יודעת וגם אתם בטח יודעים, אנחנו פחות. אבל גם אם זה יהיה אחוז וחצי, וגם  

ז יהיה  אם  את  2ה  ולעשות  לבוא  צריך  לא  שאני  מודה  כבר  אני  אומר,  אני  כאלה,  גודל  בסדרי   ,

 העבודה, כי אני לא יודע אותה במקרה הזה, אבל זה לא בשמיים. 

 

 אז אנחנו לא יכולים עכשיו לאשר,     מר אמיר פלג:

 

מה    גב' כבי שקולניק:  אמרה  שההנהלה  אחרי  להגיב.  שנייה  לי  תן  רגע,  שהיא  אנחנו, 

שורה   לעבור  התחלנו  זה,  על  לעבוד  התחלנו  אנחנו  רוחבי,  קיצוץ  המושג  את  הזכירה  וגם    –אמרה, 

ואנחנו  ובלתי אפשרי,  שורה, להגיד מה אנחנו חושבים שכן אפשר, מה אנחנו חושבים שהוא קשוח 

מגיעים   אנחנו  אחוז,  משני  ליותר  לארבעה  –מגיעים  שלושה  בין  אבל  לא,  ומה  לוקחים  מה    תלוי 

אחוזים. אבל זאת הדרך שאנחנו נעשה את זה, נביא את זה למנהלי האגפים והמחלקות, והם יגידו,  

אלף, איך הוא מקצץ את   300אלף, או שהוא צריך לקצץ    30כל אחד בתקציבו, אם הוא צריך לקצץ  

 זה. 

 

 ואם זה משמעותי, יבוא ויגיד לך איזה פעילויות הוא לא עושה.    מר גדי ירקוני: 
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להוריד,   כבי שקולניק:  גב' בוחר  הוא  מה  ויגיד,  יבוא  הוא  אז  משמעותי,  זה  ואם  כן, 

 בשביל לאפשר את הניקיון. 

 

 אנחנו נבוא ונציג את זה. זה מה שההנהלה ביקשה, וזה מה שיהיה.     מר גדי ירקוני: 

 

 דברים נוספים? כן, אמיר?     מר ניר ים:

 

לפ  –א'      מר אמיר פלג: יותר.  כללי  הובאהמשהו  שנה  זה   ני  חנניה  מצגת,  מעין  לנו 

מפריע. לפני שנה הועברה מעין מצגת, מאוד טובה, עם מקום ללחוץ על קובץ האקסל, אולי מתן זוכר, 

 אני לא יודע אם הוא עשה את זה. 

 

 זה יהיה, זה יהיה, אנחנו לא בשלב הזה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 ס טיפה לתוך התקציב.  אה, אוקיי. ואז אפשר להיכנ    מר אמיר פלג:

 

של    מר ניר ים: גודל  בסדרי  משהו  שהוא  המחלקתי,  התקציב  שנקרא  מה  זה 

 מאות עמודים, אז כמובן אפשר רק ב... 

 

 הנה, הוא ישנו.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אה, לא,     מר אמיר פלג:

 

 אז רק במדיה אלקטרונית אפשר להיכנס אליו.     מר ניר ים:

 

 התלבטנו אם להעלות את זה כבר בשלב הזה או לא.    גב' כבי שקולניק: 
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לא, אני רק אתן דוגמא, כי אצלנו באיכות הסביבה יש סעיף של חינוך     מר אמיר פלג:

זה סביב   יורד,  הוא  עולה, כמה  הוא  בודקים כמה  פחות,   200סביבתי, שככל שאנחנו  אלף ₪, קצת 

 י, אוקיי. ושלא ראיתי את זה פה. ניסיתי לבדוק, ואז... הבנת

 

 זה הדבר הראשון שיורד.     מר ניר ים:

 

מיני     מר אמיר פלג: כל  להמשיך?  אפשר  כבר  אם  שאלות,  כמה  לי  יש  גמור.  בסדר 

 סעיפים. 

 

 אנחנו נעשה את זה לפי סדר הסעיפים? או שכל אחד...    גב' דנה אדמון: 

 

 איך שאתם רוצים.    גב' כבי שקולניק: 

 

אני    מר אמיר פלג: כי    אז  זה מהר,  וכמה הערות. אני אעשה את  לי כמה  יש  אעבור, 

  , ירידה של חצי מיליון, ממה היא נובעת?14יש ירידה של חצי מיליון, שורה   -א'

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 באיזה סעיף?    מר גדי ירקוני: 

 

 היטל ביוב.    גב' יפה בוקובזה: 

 

 איזה?   מר גדי ירקוני: 

 

היטל ביוב, זה מתוך ההיטלים אנחנו לוקחים, ואנחנו, זה מה שאנחנו    גב' כבי שקולניק: 

 קיבלנו החלטה לשים בתקציב, בתקווה שנצליח לקבל את זה השנה, בגבייה.  
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 רק שנייה,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא ברור, יש עלייה בהיטלי ביוב?    גב' דנה אדמון: 

 

 היטל ביוב זה כנגד גבייה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 היטל ביוב זה התשלום החד פעמי שמשלמים על בניה חדשה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, כן.    מר יובל בר:

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה לא התשלום החודשי השוטף.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אגרה.   מר יובל בר:

 

קודמו    מר אמיר פלג: משנים  מיליון  מחצי  פחות  שיהיה  חושבים  אתם  בעצם  ת? אז 

 עוד הכנסות? 

 

 שיהיו לנו פחות הכנסות, כן.   אנחנו חושבים  גב' כבי שקולניק: 

 

 למה?     מר אמיר פלג:

 

 אנחנו מאוד מקווים שזה מה שיהיה, כי זה מה שקורה.   גב' כבי שקולניק: 
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 בגלל הבניה המאסיבית השנה, אנחנו לא בטוחים...     מר גדי ירקוני: 

 

מה בשנים    גב' כבי שקולניק:  שזה  חוששים  אנחנו  פחות,  מקבלים  אנחנו  האחרונות 

 שיהיה, אז לכן זה מה שרשמנו. 

 

סעיף      מר אמיר פלג: קשור   20אוקיי.  זה  קיצוץ,  איזה  ראיתי  המועצה,  מבקר 

 של יהודה?  למשכורת של המבקר החדש מול המשכורת

 

 .  90, זה 95%כי הוא ירד באחוזים, יהודה היה   גב' כבי שקולניק: 

 

לו    מר ניר ים: יורד באחוזים, הוא פשוט מתחיל מיותר נמוך. יהודה יש  הוא לא 

 וותק. 

 

 כן, זה מה שהיא התכוונה.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה מה שהתכוונתי, הם מקבלים אחוז ממשרת בכירים.   גב' כבי שקולניק: 

 

 משרה?  100%-זה מותאם לעלייה הצפויה ל : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

השכר    כבי שקולניק: גב'  אחוז,  מאה  לאין  להגיע  עולה  95או    90-יכול  שנתיים  וכל   ,

 בחמישה אחוז.  

 

 לא, אחוזי משרה.     גב' דנה אדמון: 

 

 את צודקת, את צודקת.     מר ניר ים:
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 כשיבוא היום, נטפל בזה.     מר גדי ירקוני: 

 

 רוויטל צודקת,     מר ניר ים:

 

 , תעשו את זה לאט   מר יובל בר:

 

 חבר'ה, הנה, אני בעיקר מדבר לאט.    מר ניר ים:

 

 אם אני מרים דגל, זה אומר שהתמלילנית...     מר יובל בר:

 

ב    מר ניר ים: עובד  המבקר  להיום,  נכון  בחשבון.  נלקח  לא  יש  משרה,    60%-לא, 

אם זה  משרה, זו כוונה מלמעלה, מהרשויות.    100%-כוונה, היא כבר ידועה מזמן, להעלות את זה ל

 יגיע, זה ייפול עלינו כמו גזרה. 

 

 זה מגיע עם תקבולים?     גב' דנה אדמון: 

 

 נקבל על זה תקציב מילואים נגיד?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 זה מגיע עם תקבולים מהמשרד.    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, לא.    מר ניר ים:

 

 הכול עלינו?    גב' דנה אדמון: 

 

עלי   מר ניר ים: לא  הכול  המקומיות,  והרשויות  ככה,  לזה  נקרא  המועצות,  נו, 

 אוהבות את הרעיון הזה בכלל, אני לא יודע אם זה יתממש. אם זה יתממש, אז... 
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 בצ"מ. אז יש    גב' דנה אדמון: 

 

 זה יכנס לתקציב מילואים?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא תקצבנו את זה.     מר ניר ים:

 

 משרה הוא יחסוך הרבה כסף, אנחנו מקווים.  00%1-אבל ב   מר יובל בר:

 

מ  מר תמיר בוקובזה:  מורכבת  היום,  המבקר  של  ו  60%-המשרה  פניות    40%-מבקר, 

 הציבור או משהו?  

 

 לא, לא.    מר גדי ירקוני: 

 

משרה, שזה כולל את ביקורת המועצה, והוא גם משמש    60%לא, רק     מר ניר ים:

 כנציב, ניצב פניות הציבור. 

 

שורה      מר אמיר פלג: אמשיך.  אגף  35ושורה    29אני  של  מינהל  כאילו  שתיהן  הן   ,

 אגף תברואה ואחד זה איכות סביבה.  איכות סביבה, אחד זה מינהל 

 

 איכות סביבה זה הפקחים.   גב' כבי שקולניק: 

 

 למה זה מופרד?      מר אמיר פלג:

 

בס  גב' כבי שקולניק:  זה  אצלנו  כי  זה,  את  זה הפרדנו  סביבה  איכות  נפרדים.  עיפים 

 הפיקוח, אני חושבת הפיקוח, המחזור וגם ההסברה. 
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 וגם החינוך הסביבתי.    גב' יפה בוקובזה: 

 

 וגם החינוך הסביבתי.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אז עשיתם, בעצם, הפרדה בין זה לבין כל העיסוק...      מר אמיר פלג:

 

 ל, המזכירה, המנהלת, המזכירה שלה. זה המינה 29-כן. ה  גב' כבי שקולניק: 

 

 קבלן פינוי ואיסוף אשפה?   –כתוב  30בשורה     מר אמיר פלג:

 

 איסוף אשפה.   גב' כבי שקולניק: 

 

   מה זה, מה הכוונה?    מר אמיר פלג:

 

 איזו שורה?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 .  זה קבלן שמסתובב ביישובים, ואוסף את האשפה  גב' כבי שקולניק: 

 

 המשאית זבל.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 . 130לא, לא, אני מבין, אבל יש תוספת של     מר אמיר פלג:

 

לא    גב' כבי שקולניק:  אנחנו  הסביבה,  מאיכות  קיבלנו  אנחנו  הנתונים  את  תראה, 

 נכנסנו... 
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 רוצים פה עלייה, מה להגיד להם?    מר גדי ירקוני: 

 

 נו כסף, זה מה שתגיד להם. שאין ל : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 מה זה ביטחון קהילתי? מה הכוונה?   – 44שורה     מר אמיר פלג:

 

זו העבודה של ענת מורג, שהם מטפלים בכל הנושא    גב' כבי שקולניק:  ביטחון קהילתי 

מהמשרד   הכנסות  זה  רואים,  אתם  אם  מהכסף,  גדול  חלק  אלכוהול...  סמים,  של  סיכום  של  הזה 

 אלף ₪.  66הסל של המועצה פה הוא בסך הכול   לביטחון פנים.

 

 אני לא בטוחה שאני אזכור ... כדי להוריד לי.     גב' דנה אדמון: 

 

 ?  63קמפוס יובלי הבשור, פלוס הבשור, בשורה     מר אמיר פלג:

 

 זה בהכנסות...     מר גדי ירקוני: 

 

של דודי יאמר שהוא   הכוונה היא שנגדיל מאוד את ההכנסות, לזכותו  גב' כבי שקולניק: 

כבר   שם  להם  שיש  האנשים  מכל  ולגבות  הסכמים  לעשות  לגבות,  גם  יפה,  מאוד  עבודה  עושה 

 פעילויות. וגם אנחנו מקווים שיהיה את מעון השלושה, שגם שם יהיו הכנסות יפות. 

 

 אז בעצם קיצצנו מבסיס התקציב.     מר אמיר פלג:

 

ולגבו  גב' כבי שקולניק:  להקפיד  התחלנו התחלנו  מים,  שעוני  חשמל,  שעוני  עשינו  ת, 

 לנהל את זה. 

 

 אז אתם חוזים שתהיה בעצם ירידה...     מר אמיר פלג:
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 אנחנו חוזים שתהיה ירידה בהוצאה.     גב' כבי שקולניק: 

 

 דודי, כל הכבוד.      מר אמיר פלג:

 

 נכון.    גב' דנה אדמון: 

 

 יודע מה זה המילה הזאת. השתת לא  – 72מה זה שורה     מר אמיר פלג:

 

 השתתפות, השתתפות.    גב' כבי שקולניק: 

 

 השתתפות לתושבים,      מר אמיר פלג:

 

 השתתפות ליישובים צוחר, אבשלום ושלומית,    גב' כבי שקולניק: 

 

 זה למזכיר ו...?      מר אמיר פלג:

 

 שנה. אלף ₪ ב  120 -כן. אנחנו משתתפים, כל יישוב כזה, ב  גב' כבי שקולניק: 

 

 למה זה מוקדש, בעיקר?      מר אמיר פלג:

 

זה    גב' כבי שקולניק:  שונה.  קצת  זה  יישוב  בכל  שלהם.  הקהילתית  לפעילות  בעיקר  זה 

 תאורת רחוב, הגינון,  

 

 היישובים האלה נחשבים חלק בפיקוח של המועצה? או הם...     מר אמיר פלג:
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 ו... אנחנו, לאחרונה, כן. אנחנ   גב' כבי שקולניק: 

 

הקהילתיים     מר אמיר פלג: היישובים  שלא?  או  המועצה,  של  גוף  מן  נחשבים  הם 

 האלה? 

 

 זה גוף שהוא לא יכול להתקיים אם אנחנו לא משתתפים...   גב' כבי שקולניק: 

 

 יישובים קהילתיים צריכים את התמיכה של המועצה.    מר דודי אלון:

 

 מצעי ייצור. ברור, כי אין להם א  מר תמיר בוקובזה: 

 

 המיסוי שלהם...    מר דודי אלון:

 )מדברים ביחד(  

 

התשתיות    מר ניר ים: כל  תאורות  כבישים,  מים,  האחרים,  מהיישובים  להבדיל 

 שלהם, זה תשתיות של המועצה. 

 

 גם בשוטף. לא רק זה, גם את המזכירים אנחנו מחזיקים,    מר גדי ירקוני: 

 

 זכירים?  זה בנוסף למ   גב' דנה אדמון: 

 

 בנוסף?   מר דני ברזילי: 

 

 זה בנוסף הדבר הזה?     מר אמיר פלג:

 

מועצתיות,    מר ניר ים: הן  התשתיות  אמרתי,  כל,  קודם  הגדרתי.  לא.  לא,  לא, 
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 זה דבר שאתה מבדיל בעיניי... בין הקהילתיים לשאר. הדבר הנוסף,  אוקיי? 

 

 רגע, אבל האדמות של היישוב?    מר אמיר פלג:

 

 אין אדמות,...     דודי אלון: מר

 

 לא, אם עכשיו הקימו שם שכונה.     מר אמיר פלג:

 

 דקה, בסדר, אוקיי.     מר ניר ים:

 

 השכונה היא של המועצה? האדמה שלנו? של המועצה?     מר אמיר פלג:

 

 האדמה יכולה להיות של היישוב, התשתיות הן שלנו, אוקיי?    מר ניר ים:

 

 ישלמו ארנונה.   הם   מר משה טל:

 

אדיר     מר גדי ירקוני:  לחץ  יש  הקהילתיים,  ביישובים  הגדלה  להיות  הולכת  עכשיו 

 שנגדיל להם את התקצוב, זה גם כן יגיע הנה באיזשהו שלב. 

 

בואו נגיד שעד שיישוב קהילתי מצליח להגיע לאיזון תקציבי בכוחות    מר ניר ים:

גודל. עצמו, הוא צריך פה... היישובים צריכים   פי שלושה סדרי  לא להכפיל את עצמם, אלא להיות 

אין להם מקורות  צריכים להיתמך,  היישובים האלה  לעין,  הנראה  לטווח הזמן  זאת אומרת, שנכון 

רק   יכול  אני  המועצה.  על  להסתמך  צריכים  הם  שלהם,  התקציב  את  לאזן  יכולים  לא  הם  הכנסה, 

קהילתיים יישובים  אחרות,  שבמועצות  לכם  עצמם,    להגיד  את  להחזיק  הצליחו  ולא  נתמכו  שלא 

למעשה עברו, מה שנקרא, כמו שהם לרשות המועצה, ואז המועצה ניהלה את הכול, ואז זה עלה פי  

 כמה וכמה וכמה.  
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 אוקיי, תודה רבה.      מר אמיר פלג:

 

פרויקט   גב' רונית בן רומנו:  להם  נעשה  שלא  למה  פשוט,  הזה  בהקשר  שאלה,  לי  יש 

 סופו לש דבר? או אגירה, או משהו אחר, ואז תהיה להם הכנסה גם?  סולארי, ב

 

יש הרבה אנשים שחושבים על זה. באבשלום עכשיו, למשל, כן עושים    גב' כבי שקולניק: 

 פרויקט סולארי על גג, בתיאום איתנו, 

 

 אי אפשר לתת להם קרקע בינתיים.    מר גדי ירקוני: 

 

הם    גב' כבי שקולניק:  קרקעות  הכנסה. אבל  אבל  מקורות  להם  ואין  לקבל,  יכולים  לא 

 יש הרבה אנשים שחושבים על זה. 

 

לבצע   מר תמיר בוקובזה:  באבשלום  אפשרות  כרגע  בוחנים  יש,  זה,  את  הזכרת  אם  רק 

יצא לפועל, שווה לבחון   על הגדר, זה משהו אחר. ואם הדבר הזה  על הגדר עצמה.  פרויקט סולארי 

 . הוא ללא עלויות, בעיקרון. אותו בכל היישובים במועצה

 

 . את זה עכשיו כולם בוחנים   מר גדי ירקוני: 

 

 נכון, כולם בודקים את זה עכשיו.   גב' כבי שקולניק: 

 

מילה  135שורה      מר אמיר פלג: של    –,  מאוד   150קיצוץ  חינוכי  פרויקט  זה   ,₪ אלף 

 חשוב, אני אשמח להבין.  

 

 ? 150   מר דני ברזילי: 
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 , מרכז למידה מילה.  135    לג:מר אמיר פ

 

 קיצוץ?    מר גדי ירקוני: 

 

 ככה כתוב, כן.      מר אמיר פלג:

 

 לפי דעתי יש הגדלה ואחרי זה יהיה קיצוץ.     מר גדי ירקוני: 

 

 . 150לא,    גב' דנה אדמון: 

 

 כתוב מינוס מאה חמישים.     מר אמיר פלג:

 

 ה שוב, זה מהחינוך. זה מגיע מהחינוך ו...  יש פה גידול בהכנסות. ז  גב' כבי שקולניק: 

 

 מה, מה?     מר אמיר פלג:

 

 זה גידול בהכנסות.   150   מר גדי ירקוני: 

 

 צופים גידול בהכנסות.    גב' כבי שקולניק: 

 

יהיו    מר גדי ירקוני:  וההורים  מותר,  אם  יקטן,  שכנראה  תקציב  זה  מילה  אגב,  דרך 

 יהיה מותר.  צריכים לשלם יותר, אבל זה רק אם 

 

 כאילו הכנסות שהם מקבלים מה...     מר אמיר פלג:
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 כן, זה חשוב. אנחנו מהחינוך קיבלנו, אני לא...    גב' כבי שקולניק: 

 

 אוקיי, אז זה דבר חיובי בעצם.     מר אמיר פלג:

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 ? 166-באוקיי, תודה. קיצוץ בידע קול, זה אותו הדבר?     מר אמיר פלג:

 

 איפה? תגיד לי את השורה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, זה מירידה במשכורות, בשכר.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לדעתי פשוט העבירו את השכר ל...    גב' דנה אדמון: 

 

 המשכורת של הבית ספר.     מר גדי ירקוני: 

 

 הבנתי.     מר אמיר פלג:

 

 אני מעריך.    מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר גמור. ומה זה ספריית דקל, זה בדיונה?      אמיר פלג: מר

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 שם יש איזו עלייה בשכר?      מר אמיר פלג:
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 יש שם חצי משרה.    גב' כבי שקולניק: 

 

ספריית    גב' דנה אדמון:  לא  זו  זה,  את  לתקן  חשוב  אם  ימית,  ספריית  נקראת  היא 

 דקל. 

 

 צם הוסיפו שם משרה?  בע    מר אמיר פלג:

 

 יש שם חצי משרה, יש שם חצי עובד.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אבל אין ימית.      דובר:

 

המרכז     גב' דנה אדמון:  של  היא  בדיונה,  היא  אבל  לה.  קראו  ככה  לעשות?  מה 

 הקהילתי. 

 

 כתוב מעל מיליון ₪ במשכורות בד"צ? –בד"צ   179עוד שאלה,     מר אמיר פלג:

 

פקחי   י שקולניק: גב' כב זה  ביישובים,  הרבנים  זה  הבלניות,  זה  בדצ  המשכורות 

 הכשרות, 

 

 משרתים בקודש.    גב' יפה בוקובזה: 

 

 משרתים בקודש. רוב הכסף מגיע ממשרד הדתות, לא כולו.   גב' כבי שקולניק: 

 

 את הרב אנחנו משלמים פה.    מר גדי ירקוני: 

 

 מים.  את הרב אנחנו משל  גב' כבי שקולניק: 
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 כי הוא לא בתקן.     גב' דנה אדמון: 

 

 הסכום שאנחנו רואים פה, הוא בעצם חוזר אלינו?      מר אמיר פלג:

 

 אלף ₪ הכנסות, ו...   400איזו שורה זה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה הרב שלנו.   מר גדי ירקוני: 

 

 אני מבין, אבל השאר?      מר אמיר פלג:

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

סעיף      אמיר פלג:מר  יש  תודה.  אוקיי,  באיזה   –מכרזים    188כן?  הבנתי  כך  כל  לא 

 הקשר הוא? 

 

בוועדת...    גב' כבי שקולניק:  שם,  עירית  אצל  בא  זה  במכרזים,  להוצאות  תקבולים  זה 

 הגוף שאחראי היום למכרזים, הוא מוכר מכרזים, יש לו הוצאות למכרזים, הפרידו את זה.  

 

אוקיי. ושאלה, או אמירה אחרונה, לא ראיתי פה שום התייחסות לכל      מר אמיר פלג:

 נושא העסקים הקטנים, ועידוד העסקים הקטנים. אני מניח שזה בא מתב"רים, אבל... 

 

 זה באסטרטגיה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אני יודע, ולא ראיתי...     מר אמיר פלג:
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 מעברים.  זה תחת מעברים. מתוקצב על ידי    מר דודי אלון:

 

 יש משכורת שם, חצי משרה לפחות.    מר גדי ירקוני: 

 

 תראה, אין שום התייחסות...     מר אמיר פלג:

 

 אולי הורדנו את זה, זה במעברים. כנראה מעברים.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אוקיי, תודה רבה על התשובות.     מר אמיר פלג:

 

 ענינו לכולם, לא?     מר גדי ירקוני: 

 

 שאלות נוספות?    י שקולניק: גב' כב

 

 יש לי עוד. דוברת פה? יפעת עוד פעם?    גב' דנה אדמון: 

 

 כן.   גב' יפעת ליפנר: 

 

 שילשנו את התקציב.  2019-מ   גב' דנה אדמון: 

 

 שורה?   גב' יפעת ליפנר: 

 

  , מה הוא מכיל?2019. שילשנו את התקציב מאז 18שורה, סליחה,    גב' דנה אדמון: 

 

 ככה, קודם כל אנחנו מוציאים את מגזין אשכול...    עת ליפנר: גב' יפ
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 מזל שאת פה.    מר גדי ירקוני: 

 

המגזין    גב' יפעת ליפנר:  האשכול  TVגם   ,TV    לו יש  יחסית  שהוא  החדש,  הפורמט 

חדש משהו  זה  לב,    עלויות,  שמתם  אם  יודעת  לא  אני  האחרונה,  בשנה  הוספנו  אנחנו  שהתווסף. 

יש שילוט  גם לאורך כל כביש הגישה לבתי הספר,    שלטים.  עכשיו במועצה, גם לאורך טיילת צוחר, 

ואנחנו מתכננים גם בפתחת שלום, זה משהו שמאוד גם הוכיח את עצמו, וכל דבר כזה זה עלויות, גם  

הגרפיקה, גם התליה. כל העבודות הגרפיות, כל השנים האחרונות, כלומר, עבדנו ממש בתקציב מאוד 

 לי, וכל הזמן היינו צריכים לקושש. וזהו, רצינו לעשות שינוי.  מאוד מינימא

 

 זה לפני הקיצוץ.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, אבל זה כולל גם עיתון, לא?   גב' כבי שקולניק: 

 

 מגזים.    גב' דנה אדמון: 

 

 עיתון רק פעם ברבעון.     מר גדי ירקוני: 

 

 כן, אנחנו מורידים.    גב' יפעת ליפנר: 

 

 . 196שורה    בר: מר יובל

 

 רגע, סיימת?     מר אמיר פלג:

 

 . 196-לא, לא סיימתי, אבל אני מכבדת את יובל, אני אקפוץ ל   גב' דנה אדמון: 

 

 פנסיה, זה לא היה אמור לרדת הפנסיה הזאת עם השנים?    מר יובל בר:
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 נה. לא כשיוצאים בשנה אחת ארבעה אנשים שעבדו פה חמישים ש  גב' כבי שקולניק: 

 

 אבל זה בסוף זה, אמור...     מר יובל בר:

 

 בסוף זה ירד.     מר גדי ירקוני: 

 

  מיליארד ₪, וגם הוא ירד יום אחד.  800גם למדינה יש חוב של   מר תמיר בוקובזה: 

 

נפטר    גב' כבי שקולניק:  למשל  היום  אבל  המשפחה,  בצער  משתתפים  באמת  אנחנו 

 גמלאי. 

 

 זה נכנס לתקציב? סתם. רגע,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 שהיה בתחבורה. מצוחר, לא?   מר איתן אהרון: 

 

באמת     מר ניר ים: אנחנו  אז  אוקיי?  ארגון,  לכל  עונש  זה  תקציבית  פנסיה  בכלל, 

 נענשנו קשות. אבל זהו, למעשה אני לא זוכר כבר ממתי, הפסקנו עם הפנסיה התקציבית, 

 

 פנסיות, יהיה לנו מלא כסף.  אני אומרת בואו נקצץ ב   גב' דנה אדמון: 

 

 בדיוק מה שאי אפשר לעשות.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אבל יש לנו עוד...     מר ניר ים:

 

 תקציב שהולך וקטן עם השנים.  – 19מעמד האישה? זה שורה    גב' דנה אדמון: 
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 אלף ₪ שנים.   30למה?    מר גדי ירקוני: 

 

ב   גב' דנה אדמון:  השאר  63היה    2019  -לא,  בקיצור,   2020,  משנה,  לא  לדעתי...  היה 

 הולך וקטן. 

 

... השנה זה פעילות שהיא עושה... היא עושה פעילות מאוד יפה, היא   גב' כבי שקולניק: 

 עושה הרבה איגום משאבים עם הבריאות, עם המרכז הקהילתי, עם כל מיני גופים אחרים. 

 

 ע? בתוכניות העבודה, זה הופי   גב' דנה אדמון: 

 

 ברח לנו.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא הופיע.    גב' דנה אדמון: 

 

אותה,   גב' כבי שקולניק:  רואה  אני  שנה  כל  עבודה,  תוכנית  לה  יש  אבל  הופיע,  לא  זה 

 היא משודרת.  

 

 עושה?    גב' דנה אדמון: 

 

 היא עושה, ברח לה.     מר גדי ירקוני: 

 

 תי, בגלל זה. לא, אני זוכרת שלא ראי   גב' דנה אדמון: 

 

   יכול להיות, כי זו מחלקה מאוד קטנה.   גב' כבי שקולניק: 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 29.11.2021, שני מיום, מן המניין מליאהישיבת 

 

 149 
 

 ככל שהשוויון המגדרי עולה, התקציב יורד.     מר דודי אלון:

 

 מחשוב.    גב' דנה אדמון: 

 

 מחשוב זה ... בזכות.    גב' כבי שקולניק: 

 

 הייתה עלייה מטורפת, מאז שניר נכנס.   22-ב   גב' דנה אדמון: 

 

הייתה עלייה מטורפת כי אגמנו את כל ההוצאות של המחשוב של כל    כבי שקולניק:  גב'

של כל הקריה. אם את רואה, יש פה מתחתיו, יש תקציב עזר למחשוב במינוס, כי אנחנו  בתי הספר,  

 מחייבים את הגופים האלה. 

 

 אוקיי. אז העלייה הייתה כבר בשנה שעברה.     גב' דנה אדמון: 

 

 נכון.   יק: גב' כבי שקולנ

 

  העלייה הנוכחית עכשיו, היא? עודף?   גב' דנה אדמון: 

 

 זו לא עלייה.   מר גדי ירקוני: 

 

 את מגיעה לאותו תקציב.  500-ואת ה  622-אם את לוקחת את ה   מר דודי אלון:

 

 , פיקוח וטרינרי?  39הבנתי. אוקיי. זה שאלת, שורה    גב' דנה אדמון: 

 

 באשכול.  אנחנו    מר גדי ירקוני: 
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לפני    גב' כבי שקולניק:  במחיר  מאוד  קפצנו  אנחנו  זה.  את  עושים  האשכול  דרך  אנחנו 

 שנה, אבל כולם מאוד מרוצים מהשירות. 

 

 גם החתולים.    מר גדי ירקוני: 

 

נגב    גב' כבי שקולניק:  מאשכול  מהאשכול,  מקבלים  אנחנו  השירות  וטרינרים,  לנו  אין 

 מערבי. 

 

 גם השירות החדש הזה של הסירוס ועיקור חתולים ש...? ו   גב' דנה אדמון: 

 

 כן, כן.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה השתתפות עם תושבים בעצם?     מר אמיר פלג:

 

 לא יודע.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה זה? מה עושים?     גב' דנה אדמון: 

 

 כי בדיוק שאלו אותי על זה.     מר אמיר פלג:

 

 ות, כן.  יש השתתפ   מר דודי אלון:

 

סירוס   מר תמיר בוקובזה:  לגבי  הסביבה,  לאיכות  המשרד  של  המדינה,  של  החלטה  יש 

 ועיקור חתולים.  

 

 אבל הכסף עוד לא ירד למטה.   גב' כבי שקולניק: 
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 אלף ₪?   35-לא, אני שואל, זו הכוונה פה ב  מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה.  כל השנים יש תב"רים לטובת העניין ה  גב' כבי שקולניק: 

 

 מה שקורה בעיקור בחתוליאדה הזאת,    מר ניר ים:

 

 אז מה ההגדלה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה שמי שיוצא במכרז,     מר ניר ים:

 

 זה לא פרטי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מאה שקל ליישוב, צריכים להשתתף מאה שקל לחתול.   מר איתן אהרון: 

 

 יש קבלן לעיקור חתולים.     מר ניר ים:

 

 חתולי בית, או רחוב?      ר אמיר פלג:מ

 

 רחוב.    גב' דנה אדמון: 

 

חתול     מר ניר ים: של  גורלו  זה  לרחוב,  נזרקים  הם  כך  אחר  בבית,  הם  בהתחלה 

כזה. כשהוא קטן הוא בבית, כשהוא גדול הוא עף לחצר. בכל אופן, מי שאחראי על הדבר הזה, זה  

 על ידי אשכול נגב מערבי, ובאים לפה...  יםהנגב מערבי, השירותים הווטרינריים שמופעל

 

 שנתיים, עשינו שינוי ומאז זה שם.  –אתם זוכרים, לפני שנה וחצי    מר גדי ירקוני: 
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 )מדברים ביחד( 

 

 ₪ לחתול. חתול רחוב, כן? 100צריך להזמין אותו, ולשלם   מר איתן אהרון: 

 

 שאלות נוספות, חבר'ה? כבר תשע.  גב' כבי שקולניק: 

 

 העלייה נובעת ממשהו ספציפי?  –מוקד ביטחון עירוני    דנה אדמון:  גב'

 

רגע,     מר גדי ירקוני:  לנו.  ואין  מימון  לנו  שיהיה  חשבנו  משכורות.  לא,  משכורות. 

 חשבנו שיהיה לנו מימון חיצוני ואין לנו.  

 

 מה שרצינו אז את המוקד מטרה, ולהכניס...?     גב' דנה אדמון: 

 

 לא, לא,    מר גדי ירקוני: 

 

 אין מוקד מטרה.    גב' כבי שקולניק: 

 

אז שרצינו, לא, לא, לא. המוקד הוא שלנו, אבל רצינו שמשרד הפנים,    מר גדי ירקוני: 

אני  הצלחנו.  לא  עזה  בעוטף  זה,  את  להכניס  נצליח  הממשלה  שבתוכנית  חשבנו  מזה,  חוץ  לא,  לא, 

 ₪ יתנו לנו, ולא נתנו לנו.  אלף  400-מקווה שבתוכנית הבאה נצליח. הבטיחו לנו ש

 

 שירותי החברה הכלכלית, על איזה שירותים מדובר?  74שורה    גב' דנה אדמון: 

 

 זו המשכורת של עופר.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה ההוצאות של החברה הכלכלית.   גב' כבי שקולניק: 
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 זה לא שירותים.     גב' דנה אדמון: 

 

זה בצורה של החזר הוצאות, אנחנו מחזירים שמה   אנחנו נותנים את  גב' כבי שקולניק: 

הוחלט   לאחרונה  עכשיו  שלו,  המזכירה  עופר  מים,  גינון,  של  הוצאות  שמירה,  של  ההוצאות  את 

 להוסיף שם אפילו עוד זה,  

 

המועצה     מר גדי ירקוני:  ראית,  שמקודם  כמו  המועצה,  הכלכלית  החברה  את  בסוף 

המועצה משלמת, הוא גם עושה שירותים למועצה, המועצה  אין לה הכנסות משלה לחברה הכלכלית.  

 משלמת כל עוד יהיו הכנסות. 

 

שינהלו    גב' דנה אדמון:  בשביל  הכלכלית,  החברה  של  השירותים  את  קונים  הם  אם 

 את הפרויקטים...  

 

 לא בדיוק, משלמים את ההוצאות של החברה הכלכלית.    מר גדי ירקוני: 

 

שי   מר דודי אלון: שלושה  כנראה  ההכנסות    –ומיים  שצריך,  כמו  ייסגר  הכול  אם 

 יכנסו לשמה. 

 

 בדיוק.    מר גדי ירקוני: 

 

 החוזה יהיה מול החברה הכלכלית.    מר דודי אלון:

 

 שום דבר בסעיף השכר? אבל למה אין  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 
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 ת עופר, את המזכירה... למה השכר ריק? אמרתם שזה כולל א : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 כי זה פעולות. מבחינתנו זה פעולות, הוא מקבל את השכר ואת הכול,    גב' כבי שקולניק: 

 

 כפעולות. בגלל שאנחנו מעבירים את זה    מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו לא מוציאים את התלוש.    גב' דנה אדמון: 

 

בסעיף  מר תמיר בוקובזה:  הזה,  בהקשר  מבין 51  אז  שאני  בעצם  חדש  סעיף  זה  נוסף,   ,

 אלף ₪,   160שהוא לא היה בתקציב קודם, מניעת פשיעה חקלאית 

 

 כן, רוצים להביא פקח.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אנחנו רוצים,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 צריך להבין מה שאמרתי, יש קצת בעיה עם פרוטקשן,    מר גדי ירקוני: 

 

 . אני שואל, האם זה לא אמור להיכנס תחת החברה הכלכלית?  מכיר  מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 כי היא זאת שאחראית על אזור התעשייה אבשלום.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, בגלל שזה...    מר גדי ירקוני: 
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 פקח לכל פעילות המועצה.  אזור התעשייה אבשלום, זהרק זה לא   גב' כבי שקולניק: 

 

 פקח ושמירה,  –לא, רשום בהסברים   ר תמיר בוקובזה: מ

 

 בין היתר, בין היתר.    גב' כבי שקולניק: 

 

 באזור התעשייה אבשלום.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, לא, זה שירות של המועצה.    מר גדי ירקוני: 

 

התעשייה.    גב' כבי שקולניק:  רק באזור  לא  זה  אבל  התעשייה,  באזור  ושמירה  פקח  זה 

וונה היא שיהיה פה פקח שיסתובב פה כל היום. אפילו, אני למשל בגבייה צריכה לפעמים פקח,  הכ

שילך לבדוק, אם כל מיני אנשים מערערים, שילך לצלם את העסק שלהם, לראות מה יש שם. אנחנו, 

מי שמאוד לוחץ על זה, כמובן, זה הביטחון, והם אלה שיחזיקו חסרה לנו הפונקציה הזאת במועצה.  

  ותו.א

 

 זה יהיה תחת המועצה, ולא תחת החברה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 תחת המועצה.    גב' כבי שקולניק: 

 

אותה שאלה לגבי מעמד האישה, יש תוכנית? זה   –תיירות    –  81שורה     גב' דנה אדמון: 

 מופיע באסטרטגיה בצורה ברורה? אני לא זוכרת...  

 

 זה...   גב' כבי שקולניק: 

 

 מי מנהל את התיירות במועצה?    ן: גב' דנה אדמו
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יש   גב' כבי שקולניק:  שבתיירות  יודעת  אני  לדקלה.  להעביר  שצריך  שאלה  זו  דקלה. 

 עכשיו שינויים . 

 

 מה? סליחה, לא שמעתי.     מר גדי ירקוני: 

 

 תיירות, מי מנהל את התיירות במועצה?  – 81שאלתי לגבי שורה    גב' דנה אדמון: 

 

 דקלה.    מר גדי ירקוני: 

 

 והאם יש תוכנית...     גב' דנה אדמון: 

 

נראה    25%דקלה מנהלת את התיירות, עד עכשיו היא עשתה את זה    גב' כבי שקולניק: 

לי על חשבוננו, והיתר על חשבון העמותה. עכשיו היא התפטרה מהעמותה, היא חוזרת למועצה. אני  

 ושל העבודה שלה.  יודעת שדקלה עכשיו בונה את כל המערך הזה של התיירות 

 

 אבל מה ההגדלה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אין פה שינוי.    גב' כבי שקולניק: 

 

 לא הגדלה, הקטנה.     מר גדי ירקוני: 

 

לא, יש פה קצת הגדלה, כי אין את ההכנסה שהייתה מהעמותה. בעבר   גב' כבי שקולניק: 

 העמותה השתתפה בשכר שלה. 

 

ד   מר גדי ירקוני:  רכז ישובים, ואחת קלה רצתה שתי משרות, אחת זה  חבר'ה, בסוף 
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לא  עוד  אנחנו  מהם.  אחד  יהיה  שניהם,  את  יהיה  לא  בתקציב,  הצמצומים  בגלל  תיירות.  רכז  זה 

יודעים בדיוק, ויכול להיות שאת השני נשיג מימון חיצוני כשנשיג. רכז יישובים, כנראה, יותר בוער 

נרא אנחנו  התיירות  ואת  לפני  יהיה  והוא  התיירות  לה  של  בזה  גם  שאנחנו  לזכור  צריך  לנו,  יש  ה, 

במעברים,   שעובדת  זאת  איך  לראות  צריכים  נהיה  חלק...  איזה  לנו  יש  וגם  בעמותה  וגם  העמותה, 

לנו   ובסוף צריך לעשות איזה קומפרומיס, כדי שיהיה  נותנת איזו עזרה שם,  שהיא בעסקים קטנים 

ח כסף  להשיג  שנצליח  נקווה  משרות.  לשתי  פעם  כסף  זו  לחוץ.  מאוד  שהתקציב  לכם  אמרנו  יצוני. 

תרתי   החי,  בבשר  אוכלים  נושכים...  זה  גירעוני,  יהיה  לא  לפה.  גירעוני  תקציב  שהבאנו  ראשונה 

 משמע. 

 

 אנחנו צריכים להחליט מה יותר חשוב.     גב' דנה אדמון: 

 

צוות     מר דודי אלון: מן  עושים  אנחנו  מוזנח,  לא  זה  בתיירות  גם  גם    –כרגע  דקלה, 

 אושרה, גם אני, את הדברים המאקרו, הגדולים. אני מקווה שיהיה רלוונטי, יותר בשר... 

 

אנחנו יודעים כמה זה חשוב, ומצד שני, כמה התקציב קשה. אנחנו לא     מר גדי ירקוני: 

 סתם אמרנו שהורדנו בבשר החי. 

 

פסטיבל  82שורה     גב' דנה אדמון:  איזה  על  בפסטיבלים?  מדובר?  השתתפות    200ים 

 אלף ₪? 

 

 שוב, זו אותה תוכנית. מדובר בהשתתפות, היה פה גם אינדינגב,   גב' כבי שקולניק: 

 

 אינדינגב ודרום אדום.     מר דודי אלון:

 

השתתפות    גב' כבי שקולניק:  העמותה.  של  לא  שהם  מקומיים,  פסטיבלים  כמה  היו 

 אלף ₪,  50-בדרום אדום, אנחנו משתתפים כל שנה ב
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 דרום אדום זה לא אנחנו, זה לעמותה.    מר גדי ירקוני: 

 

מיני    גב' כבי שקולניק:  כל  עוד  ויש  הזה.  וזה סעיף  לעמותה,  זה  נותנים את  אבל אנחנו 

 פרויקטים, אבל זה חלק מההערכות שלנו, החדשה. עוד משהו?

 

אפשר    , לא מפורט בשום צורה. איפה159כן. המרכז הקהילתי, שורה     גב' דנה אדמון: 

 לראות את זה?  

 

יותר     מר גדי ירקוני:  תבוא  היא  והנה  התקציב,  את  שלה  בהנהלה  מציגה  מיכל  שם 

נבקש ממנה פעם אחת לבוא להציג את התקציב, אחרי שנאשר  מאוחר, אחרי שיעבור בהנהלה שלנו,  

עוד אותו אנחנו מעבירים למרכז הקהילתי שורה אחת, אמנם שתי שורות במקרה, גם שם זה יעבור  

קיצוץ, בגלל שהחיתוך הרוחבי כן עובד שם. גם פה וגם בנושא של היישובים, שני תקציבים גדולים,  

 שהחיתוך הרוחבי, לא החיתוך, הקיצוץ הרוחבי,  

 

 יפגע גם בזה.    מר ניר ים:

 

 יפגע קשה שם, בגלל שהוא תקציבים גדולים.    מר גדי ירקוני: 

 

 ל שאלה. טוב, דנה, תני להשחי  מר אריק דניאל: 

 

 אין שום בעיה, אמרו לרוץ ככה, אז אני רצה.     גב' דנה אדמון: 

 

 רגע, אני בעד שאחד אחד, יותר פשוט.   גב' כבי שקולניק: 

 

 בכל זאת, מדובר הנוער הוא נפרד מהמרכז הקהילתי, מאיזו סיבה?     גב' דנה אדמון: 
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החינ  גב' כבי שקולניק:  ממשרד  הכסף  את  מקבלים  שאנחנו  להיות בגלל  חייב  זה  וך, 

 רשום אצלנו. אנחנו מעבירים את זה הלאה למרכז הקהילתי. 

 

 אז הוא רק צינור תקציבי.     גב' דנה אדמון: 

 

חייבת    גב' כבי שקולניק:  היא  הנוער,  מדור  של  המנהלת  נוער,  מדור  של  העובדת  כן, 

 להיות עובדת מועצה.  

 

 החינוך, אני לא מבינה כלום. חייבת להגיד שמכל הסעיפים של    גב' דנה אדמון: 

 

 כמו שנועם גל אמר במליאה הקודמת, מאוד קשה בחינוך להבין.      מר אמיר פלג:

 

 מאיזו סיבה החלוציות מופרדות בתקציבי החינוך?     גב' דנה אדמון: 

 

בגלל שזה כמו שהחינוך הקיבוצי מופרד, והמושבי, שם גם יש דברים    מר גדי ירקוני: 

 רד.  שהתקציב שם מופ

 

 למה? הם מושב או קיבוץ, אז...    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, בגלל שהמוסדות שמה.    מר גדי ירקוני: 

 

 סמלי מוסד שונים, אולי בגלל זה.    מר דודי אלון:

 

 המוסדות שמה.     מר גדי ירקוני: 
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 זו רק צורת הגשה בנייר הזה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 מקבלים את אותו תקציב.   המוסדות שמה, הם   מר גדי ירקוני: 

 

אפשר להגיש את זה איך שרוצים. אפשר להגיש את זה איך שרוצים,    גב' כבי שקולניק: 

שרוצים,   אגריגרציות  בבתי  באיזה  והיום  הפרדה,  הספר  בבתי  גם  לנו  היה  בעבר  חיבור.  או  הפרדה 

 הספר כבר אין הפרדה.  

 

 בגלל שהם ביחד.     מר גדי ירקוני: 

 

 למה, יש פה בנפרד, שחר...    מר דודי אלון:

 

כל מוסד    גב' כבי שקולניק:  כי  בעיה,  אין שום  מה שקורה, שמבחינת הנהלת חשבונות, 

כזה יש לו את כרטיס ההוצאות וההכנסות שלו, בצורה מאוד ברורה. אפשר לקבל החלטה להציג את  

 זה אחרת.  

 

י... תעשי הפסקה רגע, לא, לא, זה טוב ככה. כשזה יהיה ביחד תשאל  מר אריק דניאל: 

 אני רוצה שאלה. 

 

 בבקשה.    גב' דנה אדמון: 

 

 כבי,   מר אריק דניאל: 

 

 אני עושה מה שאומרים.     גב' דנה אדמון: 

 

 חשמל סולארי, יש ירידה בהכנסות.   – 193שורה   מר אריק דניאל: 
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היו.   תראו, בשנה שעברה לקחנו הכנסות יותר ממה שבסופו של דבר  גב' כבי שקולניק: 

 .  2021הייתה לנו טעות בחישוב, השנה אנחנו מתיישרים לפי התוצאה של 

 

גדול    מר גדי ירקוני:  שינוי  יהיה  שיתכונן.  סולארי,  לו  שיש  מי  לכל  להגיד  רוצה  אני 

 בתעוז, עוד השנה, בינואר. יהיו תעריפים אחרים לגמרי של מי שיש לו חשמל... 

 

 שנה.  25-אנשים חתומים ל  מר איתן אהרון: 

 

תעוז זה תעריפים שונים במהלך היום. ונכון להיום יש תעריפים, אני    גב' כבי שקולניק: 

קיץ   העונות,  לפי  אבל  להגיד,  רוצה  לא  אני  בדיוק,  זוכרת  חורף    –לא  אחד,  קיץ  ואביב סתיו.  חורף 

 אחד ואביב סתיו אחד, שעות שפל פסגה וגבע.  

ל ופסגה, שרוב היום יהיה שפל. עכשיו, ברגע שרוב היום  השינוי שהולך להיות עכשיו, זה שיהיו רק שפ

השפל  במחירי  תהיה  שלנו,  החשמל  ייצור  עבור  החשמל  מחברת  נקבל  שאנחנו  התמורה  שפל,  יהיה 

 האלה. 

נטו.   מונה  עם  יותר מתקנים  יש הרבה  ולנו  נטו,  לו מונה  יותר מנוחה ממי שיש  זאת אומרת, תהיה 

 נסות לעבור לעבוד בשיטה אחרת.  אנחנו מודעים לזה, אנחנו מנסים ל

 

 לא נצליח. הלאה.     מר גדי ירקוני: 

 

אחד,   גב' כבי שקולניק:  דבר  אומרת  ימין  יד  הסביבה,  להגנת  שהמשרד  אומר  שזה  מה 

 ויד שמאל אומרת דבר אחר, והם סותרים אחד את השני. 

 

לנ   מר גדי ירקוני:  אין  הגגות,  על  רק  מתקנים  יש  למועצה  לך,  אגיד  קרקעיים אני  ו 

 בכלל. קרקע זה של היישובים. 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 29.11.2021, שני מיום, מן המניין מליאהישיבת 

 

 162 
 

 לא, הכוונה שלי הייתה, זה לא מחירים מובטחים במכרז?   מר אריק דניאל: 

 

 חלקם כן, וחלקם לא.     מר גדי ירקוני: 

 

זה לפי המונה    גב' כבי שקולניק:  נטו  זה לא תעריפים. תעריפים זה מחיר מופרד. מונה 

 בשעה שייצרת.  

 

 אחת, שאלה    מר משה טל:

 

 כן?   גב' כבי שקולניק: 

 

 בעצם שתיים.    מר משה טל:

 

 באיזו שורה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 מה החלקה,    מר משה טל:

 

 לא, לא, תגיד איזו שורה.    גב' כבי שקולניק: 

 

בין שכר לבין  21ושורה    17סליחה, שורה     מר משה טל: , שתי שורות. מה החלוקה 

 אני לא סיכמתי.  פעילות? יש סך הכול כללי, 

 

 מה זאת אומרת? שכר זה שכר, פעילות זה פעילות.    גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, מה הסכומים.     מר גדי ירקוני: 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 29.11.2021, שני מיום, מן המניין מליאהישיבת 

 

 163 
 

 מה זאת אומרת? לא הבנתי את השאלה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 איזו הקצבה יש לפעילות?     מר משה טל:

 

 . 878   גב' דנה אדמון: 

 

 מה?    מר משה טל:

 

 . 878   ה אדמון: גב' דנ

 

 . 17בוא נדבר על שורה, איזו שורה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 . 17שורה    מר משה טל:

 

 , 2,628,000השכר הולך להיות  – 17בשורה   גב' כבי שקולניק: 

 

 והפעילות?    מר משה טל:

 

 . 878והפעילות   גב' כבי שקולניק: 

 

 אוקיי.    מר משה טל:

 

 לות אין שינוי.  בפעי  גב' כבי שקולניק: 

 

 . 878   מר משה טל:
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 . 2,074,000והפעילות  2,050,000במזכירות, השכר הולך להיות   גב' כבי שקולניק: 

 

 . 2,074,000   מר משה טל:

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 על מה זה הולך, הפעילות?    מר משה טל:

 

 ניר, אתה יכול...    גב' כבי שקולניק: 

 

 ן כללי, לא...  באופ   מר משה טל:

 

 תסתכלי רגע במחלקתי, הנה,   גב' כבי שקולניק: 

 

 מחר ישלח לכם פירוט.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא ,  גב' כבי שקולניק: 

 

 זו פעילות כתובה,     מר משה טל:

 

 זה מה שיש בקבצים האלה.     מר אמיר פלג:

 

 כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 כן, כן.    מר גדי ירקוני: 
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 ניר, זו פעילות כתובה, או דברים שגם נעשים...     ל:מר משה ט

 

 מה זאת אומרת פעילות כתובה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 ₪ הולך ל...   100-כתוב ש   מר משה טל:

 

 אין הוצאה במועצה שלא רשומה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 לא רשומה לאחר מעשה, בזמן התכנון.    מר משה טל:

 

 לך פה, בכתובים האלה, שישלחו המפורטים.  כן, כתוב    מר אמיר פלג:

 

   לא קיבלנו את הכול.    גב' דנה אדמון: 

 

 כל סעיף יש לו כותרת.     מר דודי אלון:

 

 אוקיי, אז לא ראיתי.     מר משה טל:

 

אני יכולה להגיד לך, הנה תקציב, אני מדברת על תקציב, בוא נלך על   גב' כבי שקולניק: 

אלף ₪. הוצאות משפטיות    480אוטומאטי, זה המערכות של השכר בעיקר,    עיבוד נתונים  –הגדולים  

 אלף ₪.  315

 

 כבי, זה מזכירות או הנהלה?    מר משה טל:

 

 מזכירות, שאלת על המזכירות.   גב' כבי שקולניק: 
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 אוקיי.    מר משה טל:

 

מיוחדות,    גב' כבי שקולניק:  כן,200נסיעות  גם  איזה  פה  יש  עובדים,  הסעות  אני    . 

 אלף ₪.   400חושבת, 

 

 כבי, ישלחו לו פירוט.     מר גדי ירקוני: 

 

רשום   גב' כבי שקולניק:  זה  מתוקצב.  והכול  מדויק,  פירוט  יש  זה.  את  לך  נשלח 

 בתקציבים. 

 

 רווחת העובד, השתלמויות...   גב' יפה בוקובזה: 

 

זכאי    גב' כבי שקולניק:  במועצה  עובד  כל  למשל.  בארגונים,  חבר  ארגונים  דמי  לשני 

 שהוא נחשב בהם כחבר, המועצה מממנת את זה. שאלות נוספות, חברים? כן?  

 

אני רואה שאין שינוי בתקציב בכלל, האם   –בתי קברות    –  67סעיף    מר תמיר בוקובזה: 

 יש איזושהי כוונה לפתח את בית הקברות באבשלום, ברמה של חשמל? כי זה משהו שעכשיו עולה,  

 

אנחנו    ק: גב' כבי שקולני קברות,  כזאת,  בתי  בקשה  יש  בתב"רים.  זה  קברות  בבתי   ...

 צריך לפנות לרב להגיד לו,  

 

 אני לא יודע, אבל זה בתב"רים.    מר גדי ירקוני: 

 

 תב"רים.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אני הייתי בלוויה השבוע, זה היה מתחת לכל ביקורת.    גב' דנה אדמון: 
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 לדעתי.  4שר שם טופס לא מאו  מר תמיר בוקובזה: 

 

 שנייה, אישרנו תקנון או שמאשרים תקנון, אני כבר לא זוכר.    מר דודי אלון:

 

 לא, היא אמרה שיש לה הערות.    מר גדי ירקוני: 

 

 עוד לא אישרנו.     גב' דנה אדמון: 

 

 אנחנו צריכים לאשר אותו. סיימנו, עשינו צוות, אפשר להתקדם.   מר דודי אלון:

יון שם זה גם הכנסות נוספות, דרך התקנון הזה, כדי שאפשר יהיה להשקיע ב... לא קשור חלק מהרע

 רק לתב"רים. תאורה ודברים בסיסיים שצריך לעשות. 

 

 יש בתקנון גם עניין של קבורה אזרחית?     מר משה טל:

 

 ליישובים יש, בכל קיבוץ יש. אני לא יודע מה...     מר גדי ירקוני: 

 

 צריך להיות.     גב' דנה אדמון: 

 

 אני לא יודע.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה חובה, והעלינו את זה. העלינו את זה, אני לא יודעת אם התייחסת.     גב' דנה אדמון: 

 

 בקיבוצים, אני לא יודע...     מר גדי ירקוני: 

 

 לגבי הבריכה.    מר איתן אהרון: 
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 כן, מה?   גב' כבי שקולניק: 

 

גם,   –  701סעיף    מר איתן אהרון:  חיפשתי  כי  זה  לגבי  לא  בגבולות,  מחוממת  בריכה 

 הייתה בריכת צוחר.  

 

 יש.    מר גדי ירקוני: 

 

 נכון?   מר איתן אהרון: 

 

 יש אותה.    מר גדי ירקוני: 

 

 יש תקציב, יש כאן תקציב.   גב' כבי שקולניק: 

 

 לא ראיתי.   מר איתן אהרון: 

 

 תסתכל, היא מופיעה.     מר גדי ירקוני: 

 

 הבריכה של חבל שלום.     גב' דנה אדמון: 

 

 לא מופיעה.    מר גדי ירקוני: 

 

 .  66צוחר זה בסעיף   גב' כבי שקולניק: 

 

 בריכות ציבוריות.    מר איתן אהרון: 
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 למה בריכת צוחר מקבלת מימון, אם בריכת חבל שלום לא.    גב' דנה אדמון: 

 

 ה ציבורית ופרטית,  מפני שאנחנו לא נותנים לבריכ   מר גדי ירקוני: 

 

 לפני שנייה אמרת שאתה נותן לשתי בריכות ציבוריות.    גב' דנה אדמון: 

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

 אז לא הבנתי את התשובה.    גב' דנה אדמון: 

 

 לא התשובה. אנחנו גם כתוב בהסכם, וגם אנחנו...  –כן, ב'  –א'    מר גדי ירקוני: 

 

  כם יש עם בריכת צוחר, שאתם נותנים להם?איזה הס   גב' דנה אדמון: 

 

 בריכת צוחר אין לה מפעיל, אנחנו...   גב' כבי שקולניק: 

 

בריכת     מר גדי ירקוני:  עם  הסכם  לנו  אין  המועצה.  ראש  את  שאלה  היא  כבי,  רגע, 

 צוחר. 

 

 יש.    גב' דנה אדמון: 

 

 י מה יש, אוקיי? רגע, אני עונה לך מה אין לנו, אחרי זה תגיד   מר גדי ירקוני: 

 

 טוב.    גב' דנה אדמון: 

 

 יש זכיין שזכה במכרז.     מר דודי אלון:
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עוד     מר גדי ירקוני:  לעשות  הזה, צריך  דעתי, את  לפי  גמר,  הוא  אגב  זכיין, שדרך  יש 

נוכל להפעיל אותה בשנה הבאה. גם הסכום  פעם מכרז. אם לא יהיה לנו תקציב לבריכת צוחר, לא 

ומשהו אלף ₪ על שירותים שהיינו   200כלל קטן. בשנה שעברה, לפי דעתי, הוצאנו    הזה, הוא בדרך

 צריכים לתת בבריכה, על מנת לשפץ אותה קצת וכל מיני דברים.  

 

 בטח, הרבה יותר.     גב' דנה אדמון: 

 

 ההסכם היה שזה ההסכם.    מר דודי אלון:

 

ע   מר גדי ירקוני:  לכם  אומר  אני  אשכול,  מליאת  לא עכשיו,  אשכול  מליאת  פעם,  וד 

חושבים שצריכים לתת לבריכת צוחר, שהיא משרתת שם שבעה יישובים שכבר עשרות שנים נותנים  

 להם את הבריכה שם?  

 

 שישה.   מר איתן אהרון: 

 

 שישה, סליחה.     מר גדי ירקוני: 

 

 שבעה.    גב' דנה אדמון: 

 

 שדה ניצן יש להם בריכה.    מר איתן אהרון: 

 

תבקשו להוריד את התקציב הזה, הוא ירד אם תצביעו    –אז תגידו לי     קוני: מר גדי יר

 ולא תהיה בריכה.  

 

גדי, אבל מה זה משרתת? אם עושים את זה בצורה טובה, והתושבים    גב' דנה אדמון: 



 אזורית אשכול מועצה 
 29.11.2021, שני מיום, מן המניין מליאהישיבת 

 

 171 
 

 נהנים, מעולה. המצב הוא שהתושבים לא נהנים.  

 

 הם לא מגיעים.       מר אמיר פלג:

 

 לא מגיעים, ומי שמגיע, אז זה תושבים מרהט ומזה. ו   גב' דנה אדמון: 

 

 זה אנשים מבחוץ.      מר אמיר פלג:

 

 ולכן, בשנה הבאה, אם לא יהיה,    מר דודי אלון:

 

אני מצטערת, אני לא מבינה מה ההבדל    –רגע, אני אסיים. ודבר שני     גב' דנה אדמון: 

יים, למה קיבוץ גבולות כן צריך לקבל, כשהיא בין קיבוץ גבולות, למה קיבוץ גבולות כן צריך? אני אס

 בריכה פרטית, שמשרתת גם את בית המלון, וגם מנויים פרטיים שמשלמים, איזו סיבה יש...?  

 

 יש שם גם חוגים.    מר איתן אהרון: 

 

קורסי     גב' דנה אדמון:  יותר  בקיץ,  חוגים  יותר  היו  השנה  שלום  בחבל  חוגים.  אין 

 .שחייה ממה שהיו בגבולות 

 

 לא, עכשיו הבנתי שנכנס חוג שחייה שבמועצה,    מר איתן אהרון: 

 

משתתפים,     גב' דנה אדמון:  כן  אנחנו  פרטי  בקיבוץ  למה  מבינה  לא  אני  אסיים,  אני 

ובבריכה שמשרתת שבעה יישובים, ומשלמים התושבים מכיסם הפרטי, משך שנים המון כסף בשביל  

ה, ושמשרתת את התושבים, לא כמו שקורה פה, אני  להחזיק את הבריכה הזאת בצורה באמת ראוי

 לא מבינה איך המועצה עושה איפה ואיפה.  
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אז אני אתן תשובה, חבר'ה רגע, דודי תיכף ייתן מה הוא מתכנן בשנה    מר גדי ירקוני: 

 הבאה, אם וכאשר, ואני קודם אתן את התשובה הכללית על גבולות.

 דה פה באזור. כל עוד לא יקום פה הקאונטרי ש... חבר'ה, גבולות זו הבריכה המחוממת היחי

 

 עד הקאונטרי.    גב' רונית בן רומנו: 

 

החימום     מר גדי ירקוני:  על  משלמים  אנחנו  המחוממת,  הבריכה  זו  עוד  כל  בדיוק. 

וגם. כשלא    80בחורף,   גם  כדי. לא משלמים  תוך  בחוגים  על השימוש  וגם  חימום,  על  אלף ₪ בשנה 

 שלמו, וכנראה גם לא צריכים שם חוגים.צריך חימום, לא י

פעם, אנחנו רוצים   ועוד  בבריכה המחוממת הזאת, מתושבי אשכול.  יש אנשים שמשתמשים  אנחנו, 

 לתת את השירות הזה, של חימום, ובגלל זה משתמשים. 

 

  לא הבנתי איזה שירות אנחנו נותנים. הם קונים מנוי.    גב' דנה אדמון: 

 

 ות לא מספיק.  העל   מר גדי ירקוני: 

 

 התושבים קונים מנויים, זה לא...    גב' דנה אדמון: 

 

 אני אומר לך, אבא שלי גם קונה מנוי.    מר גדי ירקוני: 

 

 נו?    גב' דנה אדמון: 

 

 זה לא מספיק בשביל להחזיק את החימום.     מר גדי ירקוני: 

 

 מספיק. בסדר, גם אצלי זה לא מספיק. גם בצוחר זה לא    גב' דנה אדמון: 
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 רגע! תני לגמור את התשובה!    מר גדי ירקוני: 

 

 סליחה, סליחה.     גב' דנה אדמון: 

 

אנחנו     מר גדי ירקוני:  זה,  את  כותבים  אנחנו  זה,  את  מחביאים  לא  אנחנו  עכשיו, 

בה.  להשתמש  יוכלו  שאנשים  במועצה,  אחת  מחוממת  בריכה  שתהיה  שחשוב  זה,  את  אומרים 

זה, הבריכה הזאת לא תהיה מחוממת, מפני שאין מספיק שחיינים שבאים  וכנראה, ללא התשלום ה

 אלף ₪ בתקציב.  80לשם. אז אנחנו משקיעים מהמועצה, 

 אם, עוד פעם, חברי המליאה חושבים שזה לא נכון, תגידו לנו, נוריד את התקציב הזה. 

 

שוו   גב' דנה אדמון:  להיות  צריך  שזה  חושבים  חושבת,  אני  המליאה,  יוני  חברי 

 באיזושהי צורה.  

 
 אני חושב ש...     מר גדי ירקוני: 

 

 צריך להביא את זה לדיון, כי כל פעם זה עולה.      מר אמיר פלג:

 

 הנה, בתקציב, זה הזמן.    מר גדי ירקוני: 

 

גבולות   מר תמיר בוקובזה:  של  ההכנסות  מה  יודעים  אתם  האם  זה,  לגבי  אשאל  אני  אז 

 מהבריכה? 

 
 לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 אין מושג.  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני אברר.    מר ניר ים:
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 אז זה יהיה נתון מאוד מאוד חשוב.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 הדבר היותר חשוב לדעת זה את הכמויות. אם יש לזה הצדקה...    מר יובל בר:

 

 זה מה שאני אומר,    מר תמיר בוקובזה: 

 

ה   מר דודי אלון: להם  יש  שלום  תוקף  חבל  פג  שאמנם  למדתי,   –סכם,  עכשיו  זה 

שבועיים האחרונים, שהוא פג תוקפו, ויכול להיות שהם רוצים לעשות הסכם חדש, על כל   –בשבוע  

מה שמשתמע מזה. וכל עוד היה להם הסכם חתום, שהם בעצם מפעילים, ויש תנאים ברורים בהסכם  

 אז זה התנאים בהסכם.   –

 

 א רלוונטי.  דודי, זה ל   גב' דנה אדמון: 

 

 שאלת שאלה.    מר דודי אלון:

 

 לא, בבקשה,   גב' דנה אדמון: 

 

 דודי, אתה תושב החבל, אבל היה עוד הסכם.     מר משה טל:

 

 במקרה אני בקיאה, שנייה משה,   גב' דנה אדמון: 

 

 היה הסכם עם המועצה,     מר משה טל:

 

הבקשה...   גב' דנה אדמון:  בקיאה,  אני  במ  במקרה  והבקשה  משה,  בקיאה,  אני  קרה 

שעם  כמו  ההסכם.  אחרי  היא  להשתתפות  המועצה  של  וההסכמה  ההסכם,  אחרי  היא  להשתתפות 
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גבולות אין שום הסכם, וכמו שבצוחר אין שום הסכם, ועדיין הייתה השתתפות. לא רלוונטי ההסכם  

 הזה, להשתתפות של המועצה בדיון. 

 

 הבריכה בצוחר, ובגבולות... המועצה לא משתתפת חוץ מ   מר גדי ירקוני: 

 

 הן הבריכות הציבוריות היחידות.    גב' דנה אדמון: 

 

 בגלל שיש עוד, אי אפשר להחליט מה זה חברה פרטית, ומה זה...    מר גדי ירקוני: 

 

 בטח שיש, יש כללים.     גב' דנה אדמון: 

 

 שהיא פרטית שלהם.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא.    גב' דנה אדמון: 

 

 היא פרטית של החבל.     ירקוני:  מר גדי

 

 לא.    גב' דנה אדמון: 

 

 היא פרטית של החבל.     מר גדי ירקוני: 

 

 למה אתה אומר את זה? זה נכס של המועצה.    מר תמיר בוקובזה: 

 )מדברים ביחד(  

 
 ועדת הקצאות... גדי...   מר תמיר בוקובזה: 

 

מועצה שמה שם הרבה כסף, גם כששיפצנו את הבריכה בחבל שלום, ה  גב' כבי שקולניק: 
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ממפעל הפיס, וגם מקרנות המועצה, כי זה היה מסוג השיפוצים שיודעים איך מתחילים, ולא יודעים  

 איך ממשיכים. ואחרי זה, עשינו הסכם של הקצאה.  

 

 נכון, בוועדת הקצאות.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 שנייה.    מר דודי אלון:

 

להש  גב' כבי שקולניק:  תן  את  שנייה,  שלום  חבל  לעמותת  הקצתה  המועצה  לים. 

מלהשתתף   כפטורה  עצמה  את  ראתה  העמותה  וגם  עצמה,  את  ראתה  המועצה  ובזה  הבריכה, 

 בהוצאות הנוספות של בריכת חבל שלום.

אלף ₪ שהיו השנה, ובשנים קודמות היה קצת   65-הכסף הזה של ה  –רגע, אני רוצה להוסיף משהו  

הא מתוך  נבע  פחות,  קצת  בריכה, יותר,  להן  הייתה  שלא  החלוציות  ישובי  של  השתתפות  של  מירה 

 בבריכה בחבל שלום. 

את   להם  לתת  מחויב  היה  לא  היישוב  אבל  מרצונם,  אולי  לפחות  או  השתתפו,  לא  כבר  הם  השנה 

אוקיי, אז חוזרים בחזרה למה שהיה לפני הימים ואת השעות שהם נתנו להם שחייה נפרדת. ולכן,  

או ארבע, אני כבר לא זוכרת. ולכן, לא משתתפים בהוצאות הבריכה של חבל   שנתיים, שלוש שנים,

 שלום, נקודה.

מושכלת  בצורה  אפשר  ההחלטות?  את  לשנות  רוצים  להשלים.  לי  תנו  אחת  שנייה  רגע,  עכשיו, 

 ומסודרת, לשנות את ההחלטות, זה הכול.  

 
 אני מבקש לרענן את הזיכרון של כבי, וגם...     מר משה טל:

 

שלושה    כבי שקולניק:  גב' של  בריכה  להם  שיש  החלוציות  יבואו  בבוקר  מחר  אבל 

 יישובים, 

 

 כולם יבואו.    מר גדי ירקוני: 
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 ומחרתיים יבואו...    גב' כבי שקולניק: 

 

 של שלושה יישובים? אמרתם שזו בריכה ציבורית.     גב' דנה אדמון: 

 

 הזיכרון,    מר משה טל:

 

רק  מר תמיר בוקובזה:  ב  אז  גדי.  הזיכרון,  את  ראש  2014  -לרענן  להיות  שנכנסת  לפני   ,

 מועצה, הייתה ועדת הקצאות של המועצה, שהקצתה את הבריכה לאגודת חבל שלום, 

 

 לעמותה.    גב' דנה אדמון: 

 

 לעמותת חבל שלום. אוקיי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

ק עכשיו את הנושא, וגם רציתי להגיד שאתה צודק. כשהתחלנו לבדו  גב' כבי שקולניק: 

 ראינו שהסכם ההקצאות פג תוקף וצריך לחדש אותו. 

 

פרטית,    מר תמיר בוקובזה:  לא  והיא  המועצה,  של  נכס  היא  שהבריכה  אומר  וזה  מצוין. 

וככזה, היא הופכת אותה לבריכה ציבורית ששווה להשקיע   בניגוד למה שאמרת, היא של המועצה. 

 , אוקיי?  בה למועצה, כנכס שהיא משביחה אותו

 

 אבל היה לנו הסכם.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אני רוצה, רגע גדי,     מר משה טל:

 

 אני לא אקבע כמה יעלה שם מינוי.    מר גדי ירקוני: 
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אם אתה תפעיל אותה כמועצה, בהחלט. אם אתה כוועדת הקצאות,    מר תמיר בוקובזה: 

 לפי התנאים של ההסכם, כי ככה זה עובד.  תחליט לתת אותה עוד פעם לעמותת חבל שלום, אז גם כן, 

 
 אני רוצה לרענן את הזיכרון...    מר משה טל:

 

 בזמן שהמועצה... זה היה נראה כמו צוחר.     גב' דנה אדמון: 

 

 אני רוצה לרענן את הזיכרון, גדי.    מר משה טל:

 

 לא, לא, אל תתחילו על הבריכה.    מר גדי ירקוני: 

 

 צאה של מפעל הפיס. הייתה הק   מר משה טל:

 

 הכול אני יודע, אני לא מתחיל את הדיון הזה עכשיו.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני בכוונה לא שאלתי.     גב' דנה אדמון: 

 

 שזה מחומם, ולכן...     מר משה טל:

 

 לא יעזור, אני לא מתחיל את הדיון הזה עכשיו.     מר גדי ירקוני: 

 

הכ    מר משה טל: את  הקפיאו  היה,  מישהו  זה  גייסתי  שאני  עד  למועצה,  גם  סף 

 שביטל את העצירה של הכספים. אבל חבל שלום,  

 
 חבר'ה, אני לא נכנס עכשיו...    מר גדי ירקוני: 

 

 חברים, שאלות נוספות?    גב' כבי שקולניק: 
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 , חינוך מיוחד, יש שם זינוק בהוצאה. 151-150לגבי סעיפים   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כל ילד שצריך...    מר גדי ירקוני: 

 

 זה משהו חדש?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כל ילד שצריך, יש ועדות השמה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אין בעיה, אני שואל...    מר תמיר בוקובזה: 

 

עולות,   גב' כבי שקולניק:  יורדת, העלויות  חינוך מיוחד זה כל הזמן השתתפות המדינה 

 ך ועולה, כל סייעת, כל מלווה, כל דבר, אין לזה סוף. מספר הילדים שזקוקים לחינוך מיוחד הול

   )מדברים ביחד(

 
חברים, רגע אני רוצה להגיד משהו, אני רוצה לדבר. מכיוון שאין לנו    גב' כבי שקולניק: 

 הרבה זמן... 

 
 שאר השאלות לשלוח?     גב' דנה אדמון: 

 

דב  גב' כבי שקולניק:  יהיו  ואם  שאלות.  אליי  תשלחו  מבקשת,  מהותיים  אני  רים 

 ועקרוניים, נביא אותם לדיון בצורה מסודרת. אנחנו לא מנסים להתחמק משום דבר. 

 )מדברים ביחד(  

 
 הישיבה נסגרה.    מר ניר ים:

  __________________ 
 גדי ירקוני 

 המועצה יו"ר  

 __________________ 
 ניר ים 

 המועצה מנכ"ל  
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 ריכוז החלטות

 
 רתבחירת יושב ראש ועדת ביקו. 5

 
 בעד( לאשר את מינויו של תמיר בוקובזה כיושב ראש ועדת ביקורת  16: הוחלט פה אחד )החלטה

 
 אישור תב"רים . 7

 
 יח"ד  16-מגן תשתיות ופיתוח ל –מגן  – 1203בעד( לאשר את תב"ר   18: הוחלט פה אחד )החלטה

 
 אישור מינוי מבקר המועצה. 4

 
 מבקר המועצה דנינו ל ו של מר אודי מינוי( לאשר את מתנגד 1בעד,  18: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 
 אישור כתב התחייבות לפרויקט דיה. 8

 
 התחייבות לפרויקט דיההכתב נמנעים ( לאשר את  2בעד,  17: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 
 )המשך( אישור תב"רים. 7

 
)החלטה אחד  פה  הוחלט  תב"ר    19:  עדכון  את  לאשר  תש  –רעים    -  1308בעד(  לפיתוח   54-תיות 

 יחידות ברעים.

 
)החלטה עדכון תב"ר    19: הוחלט פה אחד  ל  –נירים    –  1310בעד( לאשר את  ופיתוח    12-תשתיות 

 יחידות בנירים.

 
)החלטה עדכון תב"ר    19: הוחלט פה אחד  ל  –נווה    –  1309בעד( לאשר את  מגרשים   24-תשתיות 

 בנווה 

 

 


