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 .מידע. 1

 

אני מבין שאנחנו מתחילים קצת במידע, אחרי זה נתחיל בסעיפים בלי    מר גדי ירקוני: 

ן יותר על הקורונה. אבל כמו שאתם  לקבל החלטה, ושיהיה מותר לקבל החלטה. אז א', תכף דודי יית

יודעים, על הקורונה אנחנו נלחמים כל הזמן, כמו במדינה. די דומה למדינה, מהבחינה של התחלואה,  

בטלוויזיה,   שבת  יום  של  הפרופסור  של  הגרפים  כל  אבל  מהמדינה.  גבוה  לפעמים,  יותר  קצת  אולי 

ה שגם  מקווים  ואנחנו  והולכים.  פה  מתגשמים  כן,  תגיע וייצמן,  הבא,  שבוע  שתהיה  שראינו  ירידה 

פועלות   המסגרות  כל  על  כמעט  על  באמת  לשמור  מצליחים  אנחנו  בינתיים,  יעבור.  הזה  והגל  הנה, 

דברים שלא  לבטל כמה שפחות  זה מה שאנחנו מנסים, להישאר בשגרה.  וזה מה שחשוב.  ופעילות, 

וחוגים שלימודים  אומר  זה  אז  ממש.  בשגרה  לא  שהם  אבל  אשכול    חייבים,  בנווה  כאלה  ופעילות 

ממשיכים. במועצה, אנחנו דיללנו את האנשים שעובדים מהמשרדים. ואין מפגשים בתוך המשרדים.  

ואנחנו מקווים מאוד מאוד לעבור את הגל הזה בשלום. כמו שאתם יודעים ובינתיים, לפי מה שאני 

אנחנ הזה,  בגל  חולים  לבית  שהגיעו  אחת  תושבת  או  מתושב  חוץ  שהיו  יודע,  כאלה  על  שמענו  לא  ו 

חולים יותר קשה. אבל לא בטוח שאנחנו יודעים הכל. זה מה שאנחנו יודעים מאצלנו. עשינו גם זום  

"י. גם שם, נתנו לאחד היישובים, במקרה,  עם הנהגות היישובים ביום ראשון שעבר, ועם צוות הצח

ישובים האחרים יכולים ללמוד,  עין הבשור, להציג איך הם בצוותים עובדים בנושא של הצח"י, שהי

דיון כזה. בטח במהלך שבוע הבא. אחרי  עוד  ואנחנו מעריכים שנעשה  וזה היה מאוד מאוד מעניין. 

שנראה את השינויים שקורים. גם אנחנו כמובן את כל שינוי הבידודים של בתי הספר, גם זה ישפיע  

ה מצב  על  זה  אחרי  דודי,  ילך.  זה  כיוון  לאיזה  ונראה  הבדיקות, עלינו,  של  הנושא  ועל  וזה,  חולים 

עשינו   אנחנו  שבעצם  שתדעו,  משהו  עוד  להגיד  רוצה  אני  יותר.  ידבר  הוא  מאמץ,  פה  שמנו  שמאוד 

צוות די רחב שהולך עכשיו לבדוק, ובסוף, המסקנות שלו, אני מקווה שבמרץ גם הנה, לבדוק את כל  

אלינו פנייה על כח אדם, וגם לא רק על  הגיעה  נושא של המעונות והגנים בכל המסגרות במועצה. גם  

וגם מעבר לכח   יכולים להירשם ואיפה.  ילדים  על איך  גם  נותנים.  גם על השירות שאנחנו  כח אדם, 

אדם, איזו רמה אנחנו רוצים לתת במעונות והגנים שלנו. גם של המועצה וגם שהמועצה לא מפעילה. 
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א מהתקצוב.  גבוהות  שיותר  העלויות  העלויות.  הן  המלצה. ומה  תגיע  ובסוף  אותן.  ישלם  מי  הן,  יך 

ברור   והכל.  חופשים  ושעות,  שעות  כמובן,  הזה,  הנושא  וגם  הנה.  שלנו  ההצעה  את  נביא  אנחנו 

אמור   היה  הוא  שאם  מידתי להתארךשהשירות,  לפי  יותר,  יעלה  גם  הוא  ארוך,  יותר  להיות   ,

מת עושים מאוד רחב במועצה. יש  למשתמש. אבל זה כבר בדיון שנקיים שם. אז זה דיון שאנחנו בא

נציגי אחד או שניים מהיישובים, שלא כל החוכמה אצלנו. אני מאוד   גם  ועדת חינוך שמעורבת,  גם 

מתחיל   הרישום  שבעצם  בגלל  הזאת.  העבודה  את  הנה  נביא  אנחנו  מרץ  סוף  שעד  מקווה  מאוד 

חו לאפריל את הרישום.  בפברואר לגנים והמעונות של שנה הבאה. אנחנו ננסה לבקש מההורים שיד

שהוביל   משהו  גם  זה  מקשה.  קצת  החינוך  משרד  עכשיו  נרשמו.  שרצו,  איפה  כמעט  היה  היום,  עד 

אותנו לעבודה הזאת. ואני מעריך שהעבודה הזאת תביא לנו גם מעבר לצורך במה אנחנו רוצים, איזה  

אם אשכו לגנים, לא אשכול שירות אנחנו רוצים לתת לילדים שלנו. איפה אנחנו רוצים שיהיו גנים. ה

היום אנחנו שומעים מהיישובים   גנים.  איזו עמדה שרוצים אשכול  יודעים, הייתה  פעם, אתם  גנים. 

דווקא מועצתית   לאו  אזוריים, קבלת ההחלטה,  לפי  להיות  גם  יוכל  זה  גנים.  פחות אשכול  שרוצים 

מצוות שאנחנו הקמנו. אני    שלמה. ואת כל הדברים האלה, אני מקווה שבאמת נספיק לעשות עד מרץ,

יכול להגיד משהו, שאני לא יודע אם אמרתי, בדיה נסגר המכרז. אחד הציע את ההצעה. נראית הצעה  

מאוד רצינית, מאוד, שבאה דיה חדש אני מדבר. עם חברה אירופאית מאוד מאוד גדולה ומפורסמת.  

א הטכני, שייקח עוד כשבוע,  עכשיו בודקים את הנושא הטכני שלו. ולאחר שיגמרו לבדוק את הנוש 

נפתח ב גם בתנאי הכספיים.    8-שבועיים,  עמד  והיא, שהוא  לחודש את המעטפה החשובה בשבילנו, 

ב אז  כן,  זה    8-ואם  שאם  גדול,  מאוד  פרויקט  בדיה,  זוכה  לנו  שיש  תצהיר  המכרזים  ועדת  לחודש, 

לחודש, זו קפיצת   8-זה יקרה בלחודש. אם    8-יקרה, כל פעם 'אם', לא, כשזה יקרה, אבל בוא נגיד, ב

מדרגה ענקית, ענקית, בנושא של דיה, ובעצם העברה יותר ממה שיישאר לנו עכשיו, זה יותר לקבלן 

הארעי,   שלנו,  החלק  את  בעצם,  אבל  אותו.  ולהפעיל  וחצי  בשנתיים  המפעל  את  לבנות  לנו,  ופחות 

הז הנושא  את  הקבלן  עם  יחד  מובילים  להיות  ונהפוך  נגמור  חושב,  ה.  אנחנו  אני  הדברים,  זהו 

 המהותיים שהיו השבוע. דודי. 
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  558טוב, אני אתייחס טיפה באמת לקורונה. באמת כאילו, אנחנו עם     מר אלון דודי:

.  60מעל גיל    45חולים במועצה. אבל אני מסרב להתרגש מהמספר הזה. בחלוקה לקטגוריות, יש רק  

בגילאים   זה  הארי  חשו60עד    31החלק  שכן  מה  שב.  איזה   10-ב,  עשינו  באמת  האחרונים,  הימים 

  700,  600מאמץ מאוד מאוד גדול לאפשר בדיקות גם בדרום המועצה וגם במרכז. המון בדיקות. ממש  

בדיקות ביום. יש סברה שאומרת, ככל שבודקים יותר, אז מגלים יותר. אבל זה לפחות כן נתן חופש  

ווטסאפים.   100הרי מטורפים. הרי כל יום מגיעים  פעולה לכולם. גם הווטסאפים מבתי הספר האלה,  

היה שוב זה, ההסעה הזאת. צמרת המשטרה ידעה שניצב חכרוש דילג מעל קורבן בזירת הרצח, אך  

כן, זה  יותר.  יגבה  יש מנהג שאם אתה מדלג מעל קורבן, בדיוק, הוא לא  התעלמה. אני אסביר לך. 

יעה חקלאית, אין כלום, הכל טוב. מתעסקים בקפיצות  אין פשמנהג ידוע. וחכרוש ידוע במנהגים שלו.  

בתיכון,   אתמול,  היום,  חזרו  הספר  בתי  בגדול.  זה  אז  נכון.  לתורה,  קדמה  ארץ  דרך  גופות.  מעל 

 נוכחים כבר. זה הכל, קח.   70%או  60%ללמידה יחסית מלאה. יש איזה 

 

ההתערבות     מר גדי ירקוני:  את  נרצה  שאנחנו  חשוב  מאוד  מאוד  אולי. דבר  שלכם 

ראינו כבר השבת, באו אליי במירטג. לא מירטג, החבר'ה שלנו יותר נכון, שמתעסקים, שמסתובבים  

   -באזור גשר החבלים וכל נחל הבשור שכבר

 

 בדיוק רציתי להגיד את זה.   גב' סילביה גרין: 

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 פשות.  רציתי להגיד את זה, שזו פשוט סכנת נ  גב' סילביה גרין: 

 

רוצה     מר גדי ירקוני:  לא  אני  הרוב,  נזק.  התחיל  שממש  זה.  על  אדבר  אני  רגע,  אז 

עם   משתוללים  יותר  מהפזורה  מה?  יותר,  המיעוטים  בני  אבל  להגיד,  איך  יודע  לא  אני  גזען,  להיות 
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  הג'יפים, עם הטרקטורונים, עם האופנועים. וגם מפריעים למטיילים. אני שמעתי משהו, שלא הבנתי 

זה   את  רואים  אנחנו  עליו.  ללכת  לאנשים  ולהפריע  החבלים,  גשר  את  לנדנד  בזה,  התועלת  מה 

בחומרה. אנחנו נקיים פגישה יחד עם המשטרה, אבל אנחנו לא נחכה למשטרה. אנחנו, לפחות הרעיון 

שלי, אני מקווה, אני לא יודע מתי סגרו את הישיבה, אני אהיה בה. שנבקש מכל הצוותים שיש לנו,  

החודשים הקרובים, לעשות איזשהו    3-את המתמיד, את כל המתנדבים בנושא של הביטחון, לפחות ב

לנו.  שיש  אחד  שכל  הרכבים  ואת  מג"ב,  של  הרכבים  את  מהמשטרה  שנבקש  הרכבים,  עם  תורנות 

איך   לראות  ולעזור.  לסייר,  ואחרים,  כאלה  טרקטורונים  להם  שיש  הנוער,  בני  להיות,  יכול  אפילו 

א לא  עושים  היא  כלום.  פה  תעשה  לא  המשטרה  למשטרה.  נחכה  לא  אבל  המשטרה.  עם  יחד  זה  ת 

מסוגלת לעשות כלום. ואנחנו צריכים להיזהר לא לעבור על החוק. יש לנו אמנם הרבה מתנדבים גם  

במשטרה, אבל הנושא הזה הוא נושא מאוד, בהתחלה חשבתי שמדברים על כזה שקוטפים פירות או  

נושא התיירות דברים כאלה, אבל ל על  נזקים. אנחנו מתים  ועושים  א. ממש שמפריעים למטיילים, 

בחקלאות   וגם  בתיירים  גם  יפגע  שזה  נסבול  לא  שני,  מצד  מאוד.  יתפתח  הזה  שהדבר  ורוצים  פה, 

עם   גם  שלנו,  הפורומים  כל  עם  באמת  הזאת  השיחה  את  שנעשה  אחרי  נבקש,  אנחנו  אז  שלנו. 

מקו אני  רט"ג.  עם  וגם  אלא  המשטרה,  לעשות,  לאחרים  נגיד  שלא  עבודה,  כללי  על  שנחליט  וה 

המועצה תיקח, לא את החוק לידיים, אלא להפך. את המתנדבים שיש לה, ותראה איך אנחנו יכולים 

עכשיו   שיש  בגלל  הזה.  בנושא  הם    3לעזור  שבגדול,  מטיילים    3חודשים  המון  פה  יש  חודשים, 

לא משהו חדש. אבל זה כנראה, זה עולה משנה לשנה.    בשבתות. אנחנו מכירים את זה מכל שנה, זה 

וכנראה השנה זה כבר התחיל. לא כנראה, התחיל. ואנחנו נטפל בזה. אז גם אני רוצה את העזרה של  

כולכם. מי שמכיר את המתמידים ומכיר אותם, ואת השוטרים המתנדבים וכולם, נהיה צריכים וגם 

הרעיונ את  לאילן  להגיד  טוב  א',  משלבים  רעיונות.  אנחנו  איך  לראות  כדאי  לאושרה.  או  שיש,  ות 

כוחות שלנו, ומטפלים בתופעה. למגר אותה, לא נצליח, אבל לטפל בתופעה. מה זה יעזור לי? כאילו  

המכתב, מה כתוב? יש בו הצעות? אה, זה בסדר. את הבעיה אני יודע. עכשיו הבעיה היא. זה אני לא 

שיו החוכמה היא מכל אדם מכם, את החוכמה באמת איך למנוע צריך את המכתב, כי זה אני יודע. עכ

אחד   שכל  לחוק,  לעבור  לנו  אסור  ואנחנו,  מאוד.  אותנו  מגביל  החוק  פעם,  עוד  מזכיר  אני  זה.  את 
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מאיתנו ייקח את החוק לידיים. אבל מצד, אנחנו צריכים לראות איך עושים את הדבר הזה באמת, 

פור הזה. בדיוק דודי התחיל עם זה, ורציתי. ודבר שני ואחרון וזה היה לי מאוד חשוב לציין את הסי

לגבי   נוסף  זום  עוד  הקרובה,  בתקופה  זום  נעשה  אנחנו  אתמול,  זמן,  למשוך  מפסיק  ואני  באמת, 

התעסוקה, הפרויקטים עם טרה, את השלב הבא. שבעצם, אנחנו, מי שזוכר, עשינו איתם זום, ועשינו 

כלל הציבור, שמ עם  ישיבות  בעצם  הרבה  יצא  ומי  ובא.  עכשיו שאנחנו   2י שרצה  פרויקטים  תחומי 

הולכים ומפתחים אותם. עוד לא התחלנו, נתחיל. אז א', את הסיכום של הקטע הזה, ולאיפה הולכים 

 הפרויקטים, אחד מהם, מגה פרויקטים.  2בגדול להתיישר ולעבוד. אני אגיד שבגדול, 

 

 תחומים, לא פרויקטים.     מר אלון דודי:

 

זה     מר גדי ירקוני:  אחד  תחומים.  צודק,  דודי  צודק,  אתה  תחומים.  תחומים, 

חקלאות, שכל ההייטק וגם לא הייטק, ולהיכנס לנושא החקלאי לעומק, שם גם עם שלבים תראו את  

זה, אני לא רוצה סתם. אבל אני אתן איזה ספוילר גם לטווח המאוד רחוק, וגם לטווח הבינוני, של  

מ וכל  אבל  פיתוחים  שותפים.  נהיה  אנחנו  הידע.  אנשי  אנחנו  לא  ידע.  אנשי  עם  כאלה,  דברים  יני 

אנרגטית  מועצה  נושא  הוא  השני,  והנושא  הישראלי.  מהמשק  מאוד  בכירים  ידע  אנשי  כמובן, 

פתרונות   מיני  כל  המועצה.  וגם  היישובים  גם  זה  מועצה,  אומר  כשאני  יישובים,  גם  זה  עצמאית. 

בסוף   להיות  שאנחנו  אנרגטיים.  הפרויקטים  לכל  מפריע  לא  זה  בתחומנו.  ירוקה  כלכלית  עצמאות 

עכשיו עושים, אלא זה בדברים אחרים. אז אנחנו מתישהו בחודש הקרוב, נעשה עוד פעם זום, יחד 

. אני מזכיר לכם שזה  3-עם חברת טרה, שהם יציגו את העבודה הסופית שזאת, ואת המעבר לשלב ה

ה השלב  אז  והיישומי.  בנושא 3-כבר,  זה  אם  קומה.  שיעור  בעלי  אנשים  עם  נעבוד  באמת  אנחנו   ,

עם   והכל.  שרתים  כולל  האנרגיה,  של  הנושא  כל  זה  חשמל,  רק  לא  זה  כמו,  אנשים  עם    2החשמל. 

עם   וכמובן,  הזה.  בתחום  זה  לשעבר.  חשמל  חברת  מנהל  עם  לשעבר.  הביטחון  משרד  של  מנכ"לים 

קלאי, גם אנשים שלנו מהחקלאות, וגם מי שיוביל שם זה  חברת טרה, ועם אנשים שלנו, ובתחום הח

שמות? זה קורה לי הרבה, זה לא חדש, דרך    4כן, פרלמוטר. ערבבתי  דני, נו, תעזור לי, דני, דני? דוד.  
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ובנושאים  ההייטק  של  הנושא  של  הגדול  המחקרי,  בצד  יוביל  הוא  כן,  אבל  מופתע.  לא  אני  אגב. 

החשמ של  בנושא  יובילו  הם  ולכל  האלה.  דרום,  למו"פ  מתקשר  שזה  כמובן  האחרים,  ובנושאים  ל 

הקשר שאנחנו רוצים לחזק את המו"פ, ולהוביל שם את הניסיונות. וזה שאנחנו צריכים לקחת שם  

לעשות.   שלנו  מהמקפצות  אחת  עוד  תהיה  שזו  מקווה  ואני  הזמן.  כל  מנסים  שאנחנו  אחריות,  יותר 

אחרון,   כמה  דבר  עד  להגיד  רוצה  לא  האנרגיה  אני  משרד  עם  בתהליך  אבל  מצליח,  או  אצליח  אני 

ליישובי עוטף עזה,   זה רק  ליישובי עוטף עזה. לצערי,  ומשרד החקלאות במטרה לנסות להביא מים 

השנים הקרובות, אין בעיה של מחסור במים.    3-אם זה יהיה. כמו שאתם יודעים, במדינה, לפחות ב 

השלגים עם  אוטוטו  יפתחו  כנראה  הכנרת,  כמיליון   את  שלי,  הבקשה  לתת,  היא  והכוונה  שיורדים. 

שנים, כל שנה מיליון קוב לכל יישובי עוטף עזה. לכל יישוב, זה לא רק לאשכול. כולם מאוד    3-קוב ל

אוהבים את זה, אבל שם זה נשאר בינתיים. כולם, איזה יופי. גם השרה, גם השר. אבל בינתיים אני  

אנחנו לא מצליחים. אבל אני מאוד מקווה שנצליח. אני חושב    לא מצליח מזה להזיז את זה למעשה,

התירוץ,   לא  העזה.  עוטף  של  בתירוץ  שהם  לפחות  ליישובים,  לעזור  משמעותית  יצליח  הזה  שהדבר 

ההסבר של עוטף עזה. אני מנסה, אבל אני מדבר על מועצה. רגע, רגע, אני אגיד. אני יודע את השאלה, 

דיין לא קנו את זה כשהתחלתי לדבר איתם כמועצות. הם אומרים שזה  אז אני אגיד. א', בגלל שהם ע

לא יעבור את היועץ המשפטי. כל הזמן מדברים על היועץ המשפטי. אמרתי שגם שאני מוכן שאותן  

זרקו  הראשון  בשלב  כבר  זה  לצערי,  מים.  עוד  נבקש  ולא  משתמשים  יותר  על  יתחלקו  מים  כמויות 

כבר הנחה, כבר קרה פעם. מי שיודע, ואנחנו כבר, זה גם יש להם    אותי מהמדרגות אחרי כמה שיחות.

נתנו  2014-ב לשפירים.  העזה  לעוטף  המחיר  את  הוזילו  מחיר,  נתנו  הראשונה,  הממשלה  בהחלטת   ,

קוב   לכל  שקל  חצי  בערך,  משהו?  היה  השי,  נכון,  כזה.  משהו  או  לקוב,  שקל  חצי  דעתי  לפי  שם, 

. רק היום, גם אין הנושא של המחיר הוא פחות קריטי, וזה של  מהשפירים. וזה משהו שמתלבש על זה

עודפי המים. אני מאוד מקווה שאני אצליח עם כולם, אבל אין מה לעשות, אנשים, אנחנו לצערי, יש  

הבדל בין העוטף, כי המדינה רואה, לבין זה. את שאר הדברים, אנחנו מנסים ממש שלא יהיה שוני.  

  2ד רחוק משמחר אנחנו מקבלים את ההקצאה. אבל זה רק רצון טוב של  זהו. אבל בואו נגיד, זה עו 

 שרים, שאני לא מבין למה הם קצת מהססים.  
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 גדי, מתי יסדרו קצת תחת משנה של ניר יצחק?    מר אדוארד קוברסקי: 

 

   -לא, הוא מדבר על החשמל. זה בדיוק מה ש  מר תמיר בוקובזה: 

 

 ע, רגע, אני אענה על חברת חשמל. אה, בסדר. רגע, רג   מר גדי ירקוני: 

 

המבנה    מר תמיר בוקובזה:  על  פה  להתקין  רצתה  שהיא  מכתב,  השבוע  קיבלה  המועצה 

  -הזה סולארי

 

 רגע, רגע, רגע.    מר גדי ירקוני: 

 

  -. שזה אומר, כל המועצה תקועה בלי סולארי2025-ודחו את זה ל  מר תמיר בוקובזה: 

 

ל   מר גדי ירקוני:  לא,  זה לא,  זמן,  למשוך  רוצים  אתם  אם  אתן.  אני  שאלת,  לא.  א, 

 הזמן. 

 

   -לא, אבל הפסקות חשמל גם בעין הבשור   מר אמיר פלג:

 

 אה, זה הזמן. אני אדבר, אני אדבר.    מר גדי ירקוני: 

 

של     מר אמיר פלג: הנושא  שגם  קודם.  רק  דבר  עוד  אגיד  אני  מדבר,  אתה  אם  אז 

  -ני יכול לדבר על עין הבשורקליטת האינטרנט והטלפון. א
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לא, לא, אני אתן. אתה לא צריך פרוטוקול, אני אתן. אני אגיד שאתה     מר גדי ירקוני: 

 שאלת, שבעין הבשור יידעו. סתם. 

 

 לא, זה לא עין הבשור.     מר אמיר פלג:

 

תנו.     מר גדי ירקוני:  נו,  סתם.  על  3סתם,  אתחיל  אני  אז  לי.  תזכירו  לי,  יש    נושאים 

ופלאפון,   לא, על האינטרנט  על האינטרנט.  ובסוף  על החשמל הסולארי,  זה  ואחרי  הפסקות חשמל, 

 נושאים. ניר, תזכיר לי.  4אוקי? וואו, 

 

 , רק איפה זה עומד.  232  מר תמיר בוקובזה: 

 

 בסדר.    מר גדי ירקוני: 

 

 ה נמצא. וגרעין הראל, מה קורה? רק עדכון, רק עדכון איפה ז   מר תמיר בוקובזה: 

 

יודע שהייתה תאונה,    מר גדי ירקוני:  אני  היום.  היה שם  יודע מה  לא  אני  אגב,  דרך 

   -אני לא יודע כמה קשה היא הייתה, אז אני

 

 רק בנס לא היו הרוגים.    מר איתן אהרון: 

 

 והם פצועים, או הם גם בנס לא פצועים? מישהו יודע?    מר גדי ירקוני: 

 

 ם קל בנס. זו תאונה שהייתה צריכה לצאת ממנה הרוגה. פצועי  מר איתן אהרון: 
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 אל תדבר ככה.     מר גדי ירקוני: 

 

 חס ושלום. זה קרה בשעה שההסעות עברו שם, של נופי הבשור.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 חבר'ה, אני יודע. בסדר. זה אני דווקא מעודכן.     מר גדי ירקוני: 

 

  -כשהיא פונה ככה והוא נוסע  כשדודג' נכנס במאזדה,  מר איתן אהרון: 

 

 מי נכנס, דודג'?     מר גדי ירקוני: 

 

   -דודג', הגדולים האלה  מר איתן אהרון: 

 

 סתם, לא שזה משנה. זה צבאי או אזרחי?     מר גדי ירקוני: 

 

 אזרחי.   מר איתן אהרון: 

 

 אזרחי?    מר גדי ירקוני: 

 

 אזרחי, ערבי.    מר איתן אהרון: 

 

זה זה שבא מגשר החבלים? הבנתי. טוב, בואו רגע נחזור לרצינות. א',     מר גדי ירקוני: 

הפסקות החשמל. אנחנו בשבוע שעבר, א', אנחנו תקופה ארוכה באמת יש פה הפסקות חשמל. בייחוד  

   -בצד הדרומי של המועצה, שאין להן שום הסבר
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 לא, גם בעין הבשור. הרבה מאוד.   מר איתן אהרון: 

 

,  2021אוקי. אני לא רוצה להגיד שיש להן הסבר, אבל ההסבר, בשנת     מר גדי ירקוני: 

 הוא לא הסבר שאנחנו יכולים לקבל. 

 

  -, ואם זו הסיבה2022-שאנחנו ב  מר תמיר בוקובזה: 

 

פה  .  2022   מר גדי ירקוני:  בעין   2ויש  גם  אולי  יותר,  אומר  אני  זה  שבייחוד,  דברים 

יותר בחלוציות וקצת יותר, קצת פחות ביישובי פתחת שלום.  הבשור, אני פחות מודע, אבל יש באמת  

יש   להגיד  רציתי  לא  כל שבוע,  להיות שכמעט  לעין הבשור. אבל באמת, הפך  מגיע קצת  גם  וכנראה 

הפסקה אחת גדולה, אלא הרבה יותר מזה. והדבר הזה לא נסבל. באמת, אני אומר לכם, איך אמרתי,  

מחוזות   4או    3ל כל פעם. מנהל המחוז, יש כאן אני חושב  אני מדבר עם מנהל המחוז בחברת החשמ

אני   וגם  אחד.  עוד  בטח  בצפון  ועוד  מרכז  בטח  וירושלים.  דרום  יש  הזה,  מה  שנבין  חשמל.  בחברת 

. ואמרתי לו שדבר כזה גם בעזה לא יכול להיות שכל שבוע תהיה הפסקת חשמל.  23:00-מדבר איתו ב

לי   ונתן  אותי,  הבין  כן  גם  הוא  אחד  א',  שביום,  לכם  להגיד  רוצה  ואני  זה.  על  עובדים  שהם  הסבר 

, בחלוציות לא היה חשמל ביום מאוד מאוד קר. ואין  02:00בלילה,    01:30הערבים המאוד קרים, עד  

   -לי, אני לא יכול

 

 בלילה.  03:30-ביום חמישי זה חזר ב  מר רותם בוקסבאום: 

 

 זה היה?  לא, לא, יום חמישי. בלילה,   מר גדי ירקוני: 

 

 כן.   מר רותם בוקסבאום: 
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   -לא, אני חושב שהיה יום אחרי זה. יום לפני זה. לא משנה. היה פעם   מר גדי ירקוני: 

 

ב  מר רותם בוקסבאום:  זה  מכבי,  של  המשחק  שהתחיל  ב21:00-איך  נגמר  וזה   ,-03:30 

 בלילה. 

 

 עכשיו אני מבין למה זה קרה.    מר גדי ירקוני: 

 

 מי ניצח, דרך אגב?    קסבאום: מר רותם בו

 

ברגע     מר גדי ירקוני:  בקיצור,  אותם.  לראות  שאסור  בגלל  קרה.  זה  למה  מבין  אני 

. ואז, לא 23:00-ל  22:00לפי דעתי, אני טיפלתי בזה. בין    23:00, לא,  23:00-שזה קרה, זה היה קרוב ל

וות יצא לשם, התחילו להגיד,  ידעו למה זה קרה. והיה עצבים גדולים גם שלי, אבל זה לא משנה. צ

הרמנו למקום אחד, הרמנו לזה. ויום אחרי זה, כשאני מתחיל לדבר איתו, אני מדבר איתו כבר שאני  

היישובים האלה,    3-דורש מחברת חשמל, לא שאני כזה, מתרגשים ממני, אבל שאני דורש שיורידו ל

הפ תהיה  וחלילה,  חס  תהיה  שאם  חשמל.  חברת  של  גנרטורים  שהגנרטורים לפחות  חשמל,  סקות 

זה   א',  גנרטורים.  להוריד  יכולה  לא  המועצה  לא,  שזה  להגיד  רוצה  אני  עצמאית.  לעבוד  יתחילו 

גנרטורים מאוד גדולים. ב', גם האחריות על חיבור הגנרטורים, זו אחריות מאוד רצינית, ללכת לחבר  

בג לא  אבל  יודע,  כמוני  מי  חשמל,  הנכון.  במקום  בדיוק  נכון.  דווקא, אותם  אצלי  מסוכן.  שזה  ללי, 

 כשאין חשמל זה מסוכן.  

 

 גנרטור לחבר לאן, לשנאי של חברת חשמל?    מר איתן אהרון: 

 

 כן. לא בעיה שלי.     מר גדי ירקוני: 
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 רק חברת חשמל יכולה לעשות את זה.   מר איתן אהרון: 

 

תשלח גנרטורים    כן, לא בעיה, בדיוק. אבל לא, בגלל שאמרו לי, אולי    מר גדי ירקוני: 

מנקודתי  יותר  כפתרון  לתת  שהמועצה  משהו  לא  זה  חבר'ה,  אמרתי,  כזה.  למעון  כזה,  ילדים  לבית 

פעם   עוד  בצהריים,  למחרת,  ביום  ואז  בזה.  לטפל  התחיל  הוא  באמת  ואז  נכון.  זה  מתגלגל  באירוע 

שמל היה מעורב הפסקת חשמל. גם כן ביישובים האלה. ואז הגיע, אחרי שעירבנו, גם מנכ"ל חברת ח

בנושא. הם החליטו, הם אמרו שהם יחפשו גנרטור אחד לפחות. ואז גם עלו, חשבו שעלו על התקלה. 

התקלה הייתה, הם חשבו, זה בסוף לא שם, שזה חוט. חיל האוויר מכריח אותם לשים את הבלונים 

ל הנחושת,  הכתומים האלה בעמוד חשמל. וליד שלומית הם שמו, וברוח, הדבר הזה משחרר את כב

שהם   אמרו  הם  אז  חשבו.  שהם  מה  זה  קצר.  יוצר  וזה  ומפריד,  לא חשמלאי,  אני  שם,  שזה  מה  או 

לעשות.   יודעים מה  לא  כבר  בגלל שהם  הזה.  בכל מקרה, שם באזור  כל הכדורים האלה  יורידו את 

חליפו  ומהון להון, הם גילו שהתקלה לא בדיוק זאת. הותכף אני אסביר למה לא כולם סובלים מזה.  

את המקום שהייתה באמת התקלה, ואמרו שהם יעקבו אחרי הגלגלים האלה, על הכדורים, שאם זה  

יקרה עוד פעם. והורידו גנרטור אחד, שהיום אני יודע שיש בשלומית. לא יודע בדיוק איך מחובר או  

קטן. והם    לא. אני יודע שגנרטור אחד, הם הצליחו לגייס. גם למה לשלומית? בגלל שהוא יישוב יותר

 מסוגלים יותר מגנרטור לשים שם, מה שהיה להם.  

 

 שזה מפעיל את היישוב, הגנרטור?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 את הבתים.   מר תמיר בוקובזה: 

 

את היישוב. אני לא יודע מה ביישוב. לא נכנסתי עוד לפרטים, בסדר?    מר גדי ירקוני: 
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בתים ואת המעונות. בגלל שהוא מחבר את זה לחיבור הראשי. הוא אמר לי, אבל אני מעריך שאת ה

 זה בחיבור הראשי. כמו שהוא אמר, החיבור של חברת החשמל. 

 

 את השנאי של חברת חשמל.    מר אמיר פלג:

 

דברים שצריכים לגמור, כבר    2על השנאי של חברת חשמל. אנחנו, יש     מר גדי ירקוני: 

יש.  הבא  בשבוע  שאמור    שבוע.  המעגלי  הקו  מעגלי.  קו  על  ארוכה  תקופה  כבר  עובדת  חשמל  חברת 

להיגמר באזור הזה, אמור לסיים את הפסקות החשמל. הקו המעגלי, וזה הפתרון בעצם החשוב. כל 

עד אז, אנחנו מכבים שריפות. הקו הזה, המעגלי, שיפתור את כל הבעיה לחבל ולהכל, הוא קו מעגלי.  

יודע אי פה הוא הלך. לא היה לי להתעניין איפה הוא הולך. אבל הוא מגיע מאיפשהו  אני אפילו לא 

בין שבוע לשבועיים, שינסו לקצר את  לי  ייגמר, אמרו  ברגע שהוא  עוד קטע קטן.  ונשאר  לאיפשהו. 

לוחות הזמנים, זה היה ביום ראשון. ייפסקו ההסברים, התירוצים, או איך שאנחנו רוצים, להפסקות  

ל שברגע שקו אחד לא עובד, השני יעבוד. אז אני מאוד מקווה שהנושא הזה הולך  החשמל האלה. בגל

אני דיברתי עם, מעניין אותי באמת, לא פעם לסתום את החור בשן עם סתימה זמנית, אלא להיפתר.  

רוצה   אני  אני מקווה שזה,  הנכון.  אני שמחתי מאוד לשמוע שזה הפתרון הבאמת  זה.  יסתיים  שזה 

לי כמה תמונות, זה לא משנה. שלחתי אותן. רואים ילדים במעון, קפואים. באותו    להגיד לכם ששלחו 

אני  לעשות.  מה  יותר  לי  היה  לא  כאילו,  אין  אבל  בצהריים.  כזאת  תמונה  לראות  נעים  לא  זה  יום, 

מקווה שהצלחנו לעזור, ואני מקווה שהדבר הזה מאחורינו. אנחנו הסברנו לחברת חשמל. אני אומר  

בד פעם,  צריך עוד  שהוא  השטח  אנשי  מול  בבינוני  בוריס  הגבוהים,  בדרגים  אני  גבוהים.  הכי  רגים 

עוד  נחכה  בוא  לנו,  נתנו  שהם  מה  באמת  היא  התשובה  ואם  להימשך.  יכול  לא  שזה  מולם.  לעבוד 

ימים, שבועיים, אז זו התשובה הטובה, ואני מקווה שפה הצלחנו לסגור את הסוגיה הזאת.    10שבוע,  

תק אצלי, זה הרבה זמן. אני ידעתי. אני למדתי מהטובים ביותר, ממך.  -ראית שתיק  אתהלהמשיך?  

נושא   כל  השנאי,  של  הנושא  קודם  אבל  לא,  סולארי.  ל  סולארי.  רציתם?  מה  זה  השני,  הדבר 

יש   יישוב  בכל  כמעט  יש,  הבשור  בעין  גם  את,  לחבר  יוכלו  שהיישובים  והאפשרות  פה,  התחמ"שים 
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ה מאות דונמים שרוצים לחבר את הסולארי לקו המתח. אין היום אפשרות  היום, שטח גדול של כמ

הולכה. ואנחנו, תדעו, פה נוצר צוואר בקבוק אדיר, דווקא פה באזור שלנו. אלא שגם פה, עם המקום  

אתם   מנכ"ל,  עם  ישיבה  פה  עשינו  שנתיים,  כבר  לפני  ובעצם,  סולאריים.  שדות  שמים  הרבה  שהכי 

האנרגיה, משרד  נוספות    זוכרים,  חברות  יש  ההולכה.  חברת  מנכ"ל  ועם  חשמל,  חברת  מנכ"ל  ועם 

שמ לנו  ושהבטיחו  לעסק.  שנכנסו  ל2025-היום  זה  את  מקצרים  ל2023-,  אמור  שהיה  ומה   .-2028 ,

. אני רוצה להגיד לכם, שבלוחות זמנים של תשתיות, לא שאני  2028-. ואנחנו מנסים ל2025-התקצר ל

אחד הצמתים החשובים ביותר, זה אותו קו שהם  שתבינו, לא שאני זה.    מקבל את זה, זה מהר מאוד.

ניר  מאחורי  שמכיר,  מי  יצחק,  בניר  יש  יצחק.  ניר  תחמ"ש  זה  החשובה  הבאה  הצומת  מסיימים. 

ועמודי   יודע. רואים שם מלא חוטי חשמל  יצחק, אני  לניר  בין סופה  יצחק, טרנספורמטורים כאלה 

לזה. הוא זמני. והיום בונים, תחנת משנה. טרנספורמטורים. עזבי, חשמל ביחד. זה תחמ"ש, קוראים  

בנושא המקצועי, אני לא מבין הרבה. והיו צריכים לאתר מקום, לעשות תב"ע. אתם יודעים מה זה 

לכיוון   הזה  מהתחמ"ש  חשמל,  חברת  של  חוטים  עוד  גם  לשים  לזה,  ובנוסף  והכל.  ישראל  במדינת 

סטטוטו לוקח  כזה  תהליך  כל  גבולות.  את  ומקצרים  לוחצים  אנחנו  זמן.  המון  ישראל  במדינת  רית 

על התהליכים.   היום  עובדים  מקום.  נבחר  למקסימום.  הכל  את  ועושים  אינטנסיבי  בלחץ  ממש 

התב"ע. זה בנושא של המחוז. אנחנו, בתור מועצה, עובדים על זה וכמעט פעם בשבוע בודקים לוחות 

יהיה כבר גמור. הם מדברים    2024,  2023-מקווה מאוד שבזמנים. והתחמ"ש הזה, אני מעריך מאוד,  

על   יותר  2025כבר  להיות  צריכים  אנחנו  שם  שגם  החשמל,  חוטי  זה  הבעיות  אחת  מסכימים.  ולא   ,

פתוחים גם אנחנו. בגלל שחוטי חשמל, יש כאלה שמתנגדים שזה יעשה, שזה פחות יפה ופחות שם. 

, חייבים. ומצד שני, זה לחזק גם את תחמ"ש הבשור.  אבל זה ליד חוטי חשמל קרובים. ואין ברירה

בצומת מגן, מה שאתם רואים, שם לא צריך להעביר. שם צריכים רק להגדיל אותו, והם כבר עובדים  

ועד   עוד הגדלה. כל התהליכים האלה, הם קשורים אחד לשני.  על  זה, צריכים להעביר  עליו. ואחרי 

תרים הסולאריים. יש גם חברות שלקחו על אחריותן,  שהם לא ייגמרו, יהיה קשה לחבר פה את הא

על אחריותן, עשו טעות, לא יודע אם טעות או לא, זו בעיה שלהן. הם חשבו שעשו שדה סולארי של 

דונם או יותר. ואמרו, נצליח לחבר אותו. הם היום תקועים ולא יכולים לחבר    100כמה, אני חושב,  
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 ווקא. אלא בגלל שממש אי אפשר לחבר אותו לרשת.  אותו לרשת. לא בגלל שחברת חשמל עושה ד

 

  -ואני מצפה  מר תמיר בוקובזה: 

 

רגע, אני קודם אגיד מה אנחנו עושים. אנחנו, בנושאים האלה, אומר     מר גדי ירקוני: 

לקיצור   הגורמים  כל  עם  ורציף  רצוף  בקשר  אותי.  מנחם  לא  זה  המדינה.  בכל  זה  א',  בקשר.  לכם 

ה שיותר מהירה. אנחנו מפעילים פה את המכבשים שיש לנו. גם שזה עוטף עזה,  הזמנים, ולעבודה כמ

גם זה יישובי ספר, גם מה שזה לא יהיה. אבל צריכים להבין שלשכות התכנון במדינה, על אף שאנחנו 

עבודה   עוד  רוצה  מישהו  או  משהו,  רוצה  או  משהו  אומר  שמישהו  פעם  כל  ומזרזים,  לזרז  מנסים 

ל צריכים  זה,  לסביבה,  את  עושים  לא  אנחנו  אם  יודעים,  אתם  חשוב,  הכי  זה,  ואחרי  אותה.  עשות 

נעשה את התהליך. אסור   יכול לעכב אותנו אם לא  זה  יכולות לבוא התנגדויות הציבור הרחב. שגם 

 לקצר תהליכים. צריכים לעשות אותם יסודי, אבל כמה שיותר מהר. זה בנושא הזה. 

 

שאני מבין את כל התהליכים שקורים ושייקחו המון זמן. ואני מצפה,    מר תמיר בוקובזה: 

ב שיעשה  מי  אומר,  זה  יורד.  תקופה  כל  או  שנה  כל  הסדרה  תעריף  שקורה,  מה  יקבל  2025-כרגע,   ,

רשות   עם  להסכמות  שלהגיע  בתושבים,  תלוי  שלא  משהו  שזה  ומכיוון,  וואט.  לקילו  פחות  הרבה 

שמר לו, עד שיהיה אפשר, כי זה בניין שלהם. ואם החשמל, שמי שיגיש היום את הבקשה, התעריף יי

 זה יקרה, אז זה יפתור חלק גדול מהעניין. לפחות מהנזקים העתידיים שנגרמים. 

 

א', אתה צודק. ב', אי אפשר להגיע להסדר הזה. אני אגיד לך מה כן    מר גדי ירקוני: 

יש ב על הגגות. דרך אגב,   43-הצלחנו. אני הרי רבתי על ההסדר הזה. זה בדיוק מה, היום  אגורות, 

החשש שזה ירד. א', בסולארי הקרקעי זה אפשרי. בסולארי הקרקעי זה אפשרי, הדבר הזה. התקנה 

נותנת. הם לא בינתיים, לא שינו, על אף כל הלחץ שלנו את התקנות בגגות. והם לא מוכנים לתת כמו  

חצים פוליטיים. גם אני לוחץ. אבל  פה. פה הם מוכנים לתת רק אם יש מקום ברשת. כמובן שיש שם ל
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בינתיים, בנושא הזה של גגות, לא הצלחנו. לא שאני לא מנסה, אבל בשטח הפתוח, כן. מה שהם היום  

ב', שאומרים לו  -הולכים למכרזים כל אחד, מצליח לקבל, א', מחיר מובטח, מה שנסגר באותו רגע. ו

. לא משנה עכשיו בדיוק התאריך. אבל נסגר  2024,  2025-מתי יחברו אותו. יכול להיות אומרים לו ב

 לו. בגגות, הם לא, לצערי, לא מסכימים. 

 

 חממות זה גגות או תוואי שטח פתוח?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לפי דעתי, זה לא זה ולא זה.    מר גדי ירקוני: 

 

   -רק לפני חודש, חודשיים   מר אלון דודי:

 

 ל זה? אפשר אולי לעשות דיון ע   מר אמיר פלג:

 

כן, עזוב את הדיון. אני מדבר בגדול. אם את החממות, לא, אני, אני     מר גדי ירקוני: 

רגע, רגע, מה? אבל רגע, אתה בחממות פחות מתמצא, אבל אפשר לברר. אז דודי בטח מתמצא יותר.  

 שאלות שלא עניתי לך.  2רצית 

 

   -אותי באמת מעניין רק האינטרנט והסלולאר   מר אמיר פלג:

 

הנושא,     מר גדי ירקוני:  אינטרנט,  האינטרנט.  על  דקה  אתן  אני  בוא  האינטרנט.  אז 

חבר'ה, זה יישובי הרבה יותר ממועצתי עכשיו. אנחנו מנגישים את זה ליישוב. יישוב שאין לו, אנחנו  

אפילו הבאנו את החברה שזכתה במכרז. וצריך לדבר עם יואב, איפה זה עומד. יואב או דקלה. אני  

ה מכל אחד מכם, שידבר עם היישוב, ולדבר, לראות איפה זה עומד. זה באינטרנט. אנחנו בתוך  מצפ

היישוב אנחנו לא מחליטים, רק היישוב יכול להחליט איזו חברה הוא מתחבר. הוא עושה איתה את 
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  הקשר. אנחנו, בתור מועצה, כל יישוב שייכנסו לשם, את כל המבנים המועצתיים, גנים וזה, כי נתנו

  -הוראה שמחברים לנו אותם, לאינטרנט

 

 הסיבים. אבל יש בעיות, עד שזה יגיע, יש בעיות קשות מאוד.    מר אמיר פלג:

 

סיב    מר גדי ירקוני:  לא  שהוא  הפרטי,  האינטרנט  עם  שעובד  מי  אחר.  פיתרון  אין 

אני   נצרים,  בבני  שחסרה  האנטנה  הסולארי,  היום.  פיתרון  שיש  חושב  לא  אני  אם אופטי.  יודע  לא 

תפתור את הכל, אבל היא באמת תקום בתקופה הקרובה. היו הרבה עיכובים, הרבה זה. היא היום  

בשמעונים כבר, והיא תוקם. אני לא יודע אם זו התשובה האחרונה שלנו לכל בעיות התקשורת שיש.  

 נקים אותה, תוך חצי שנה מקסימום, ונראה מה יהיה. עניתי על כל השאלות.  

 

 . 232  בוקובזה:  מר תמיר

 

 בעבודה אינטנסיבית.  232. 232אה,    מר גדי ירקוני: 

 

 מתי רואים טרקטורים?    מר תמיר בוקובזה: 

 

האלה.     מר גדי ירקוני:  בימים  עכשיו.  ממש  לא,  10.2זהו,  לא,  שלפני.  מעריך  אני   ,

ם גם את הנושא  ממש, זה הם כבר בעבודה ממש. סגרו עם היישובים. מתחילים לעבוד. מתחילים לקד

של עד צומת מאור ממש. לא יודע עד איפה הכסף יש, אבל מתחילים לקדם. יש לנו ויכוח אדיר איתם  

מ הספר  לבית  כניסה  של  הכיכר  את  אישרו  דווקא,  לעשות  כמו  דווקא,  הם  במקום 232-בכיכרות.   ,

 ל. שם, לניצני אשכו, הכניסה לאיפה שהייתה תאונה 241הכיכר שיותר חשובה לנו, של 

 

 כיכר בכניסה למועצה, זו הכוונה? מה זה בית ספר?    מר תמיר בוקובזה: 
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 כן, כן.    מר גדי ירקוני: 

 

  -בצומת  מר תמיר בוקובזה: 

 

טוענים,     מר גדי ירקוני:  שאנחנו  בגלל  לעשות,  רוצים  לא  אנחנו  אמור   232אותה 

היום, המ כיכר  יודע אם הם מתכננים  לא  גם  אני  היה לפתור את הבעיה.  לדבר איתי,  יכל  לא  תכנן 

באיזה בדיקות. אבל לנו יותר חשובה הכיכר שם. וצד שני, אנחנו עובדים על הכיכר כמו שהבטחנו.  

סתם, זה היה לראות אם  מקווים שנצליח לעשות את ההסבה לכיכר הזאת, לישע. שלא מגיע להם.  

 תרימי את העיניים.  

 

 ילה. לא, גרעין הראל, תגיד מ  מר תמיר בוקובזה: 

 

בכל     מר גדי ירקוני:  אנחנו  זה,  את  רואים  אתם  אם  בלחץ.  זה  על  עובדים  חדש.  אין 

הכח, גם עכשיו, שמו להם, לא ראש המועצה שם. שמו להם עוד פעם התראות על הדלתות. אנחנו עם 

משרד השיכון הולכים לשווק את המגרשים האלה, יכול להיות, כבר עכשיו לפני שנעזוב אותם, לפני  

 ם יעזבו. חבר'ה, חמים מאוד על המגרשים האלה, אנשים שרוצים לבוא לגור אצלנו. שה

 

 אוקי, תודה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

אחרי     מר ניר ים: בהמשך,  נקדם  ואנחנו  לסעיפים.  נעבור  חברים.  טוב, 

הפרוטוקול, נקדם את הנושא של ההלוואה שאנחנו מבקשים, ושחלק מזה נסמך על התכניות שלנו  

דיהבענ פרויקט  של  פרויקט  יין  סליחה,  ההשבה.  פרויקט  אצלנו.  שנהוג  וכמו  עופר.  את  הזמנו  אז   ,

 ההשבה. 
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 .27.12.21מיום  2021#21אישור פרוטוקול מליאה . 2

 

.  10-ל  2חברים, פרוטוקול, פרוטוקול המליאה הקודמת, בין עמודים     מר ניר ים:

חסר, משהו  הזה?  לפרוטוקול  הערות  יש  למישהו  בוא    האם  אז  לא.  לשנות?  להוסיף,  רוצים  משהו 

 בעד. נמנעים?  13בעד.  13נצביע בעד לאשר אותו. מי בעד? 

 

 . 14  גב' בן ארי רבקה: 

 

הפסיד.    14   מר ניר ים: הוא  אז  דודי,  נמנעים?  נמנעים.    14בעד.  אין  בעד, 

 מתנגדים? אין מתנגדים. תודה.

 .27.12.21מיום  2021#21מליאה   לאשר פרוטוקולבעד(  14: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 מפעל השבה חולית. . 4

 

רגע לסעיף     מר ניר ים: ניתן קפיצה  נשמע את  4ברשותכם,  , מפעל השבה חולית. 

שתבוא   לבקשה  מהבסיס  חלק  זה  וכאמור,  שאלות,  לשאול  טובה  הזדמנות  זו  וגם  מעופר.  ההסבר 

על סך   הלוואה  ללקיחת  לה  7,000,000אח"כ,  רוצה  רק  אני  לפני שעופר מתחיל, שהפרויקט ₪.  גיד, 

הזה הוא פרויקט שהרגליים שלו צומחות לפני לא מעט. אנחנו כבר בעיצומו למעשה של הביצוע. עופר  

 ייתן את הסטטוס, ונראה מה המשמעות הכספית של העניין. 

 

א', זה פרויקט אולי שעכשיו אנחנו -אני רוצה רק להגיד לפני עופר, ש   מר גדי ירקוני: 

לנו ברירה, אלא להקים אותו. זה לא משהו שאנחנו מסוגלים  בוח זה פרויקט שאין  רים אותו, אבל 

להמשיך בלעדיו. זה פרויקט שאנחנו מנסים לעשות מהלימון, לימונדה, כמו שאומרים. אלא שאנחנו 

חייבים אותו, אחרת לא נצליח לאגור את המים ולהשתמש בהם נכון. מצד שני, אם לא נעשה אותו,  
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בהחלט    אין אבל  כלכלי,  אולי  לנושא  להפוך  רוצים  אנחנו  מזה  אז  במים.  להשתמש  באמת  איך  לנו 

זה מחויב. אם נחליט  אתם צריכים לחשוב, בגלל זה הוא גם תמיד עובר, שאין ברירה בלעדיו. כאילו,  

 לא, המים יישפכו החוצה.  

 

המט"  מר עופר מימון:  ברירה,  אין  של  הזה  הסיפור  אז  ככה,  טוב.  היום  ערב  שלנו  ש 

מייצר, מטפל במי קולחין, במים שאנחנו כולנו תורמים מהאסלות שלנו פחות או יותר, ומהמקלחות,  

המט" הם,  היום  האלה,  המים  קוב.  כמיליון  בשנה,  היום  מטפל  ברמה  הוא  אותם  להוציא  יודע  ש 

יודעים, אשלישונית, שזה מים שטובים לחקלאות, לרוב השימושים.   ו אין לנו רק שהיום אנחנו לא 

את היכולת לאגור את המים, כדי לנהל את העומסים. בקיץ יש יותר צריכות. בחורף, פחות. והמאגר  

קבוע,   בקצב  יזרמו  המים  אז  המאגר,  את  נבנה  לא  אנחנו  ואם  עומסים.  מאזן  של  סוג  להיות  אמור 

שה את שלה.  בסה"כ מיליון קוב, וזה ילך ויעלה, ככל שמספר התורמים יעלה, וככל שהדמוגרפיה תע

וגם מספר היישובים שאנחנו מחברים למט"ש. ככה בעצם, אנחנו נגיע למצב של אין ברירה, שהמאגר  

, מה זה המאגר. המיקום 2יעלה על גדותיו. עכשיו, מה זה המט"ש? אין פה זה, אז תסתכלו בעמוד  

לקיבוץ חולית,  . מזרחית  232שלו הופיע לך, זה קצת לא ממש רואים את זה, אבל זה מזרחית לכביש  

 אם אני יכול ככה פחות או יותר, בדרך לכרם שלום.  

 

 זה לא נופל על האנדרטה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 סליחה?   מר עופר מימון: 

 

  -זה לא נופל על האנדרטה? על  מר תמיר בוקובזה: 

 

עדיין   מר עופר מימון:  שהם  בזמנו,  שעיבדו  השטחים  את  שמכיר  מי  היום,  נמצא  זה 

 בצורה כזו או אחרת, דשא דרום. שם כזה למרבדים של דשא.   מעבדים
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   -זה בתוך הגדר של  מר תמיר בוקובזה: 

 

זה בתוך הגדר. המאגר יהיה צמוד למט"ש, כן. אם רואים פה, קשה   מר עופר מימון: 

זה   איפה  בדיוק  לראות  בחיצים,  לכם  סימנתי  שלו,  התצ"א  המט"ש.  את  תראו  אבל  לראות,  מאוד 

מצליחים לראות? עכשיו ככה, המאגר הוא חלק עיקרי ממה שאנחנו קוראים לזה, מפעל    יושב. אתה

זאת   המים.  את  לשאוב  שצריכה  השאיבה,  תחנת  את  יש  המאגר,  את  יש  ההשבה  למפעל  ההשבה. 

אומרת, מהמט"ש זה נשפך למאגר. מהמאגר, יש תחנת שאיבה ששואבת, ויש קווי הולכה שמגיעים  

צרכן שאליו אנחנו קול קורא   לאותו  סוג של  עם  עובדים  זה תהליך שאנחנו  נספק את המים.  בסוף 

שנעשה. ויחד בשיתוף פעולה עם רשות המים. היום הייתה לי גם פגישה איתם. ובסוף, המים האלה  

לזה,   קוראים  שאנחנו  ההשבה,  מרווח  המאגר,  כל  ולכן,  יהיה.  לא  שזה  למי  אלמנטים   3יוזרמו 

יפה אנחנו היום, כמו שאמר ניר, אנחנו בשלבים מאוד מתקדמים.  למטה. א  2שתיארתי לכם בעמוד  

לצריכות  שמתאים  גדול  למאגר  עלה  קטן,  במאגר  התחיל  זה  עצמה,  ההרשאה  אומרת,  זאת 

של   המים,  ברשות  שאושרה  הרשאה  על  מדברים  אנחנו  היום  שמתוכם,    26,000,000ולתורמים.   .₪

הושלמה מול המנהל על המקרקעין. התכנון  יש לנו תב"ע מאושרת. העסקה  .  60%הרשות מסבסדת  

בעצם הסתיים, יצאנו למכרז, ויש לנו זוכים. והעבודות חלנה ממש מה שנקרא, בימים הקרובים על  

המאגר, וגם על תחנת השאיבה. כאשר תחנת השאיבה, אם, טוב, קשה מאוד לראות שוב, בצילום של 

שמא בצד  כזה  בטון  מבנה  כזה  רואים  למעלה,  הראשון  שהיום,  הדף  השאיבה  תחנת  זו  באמצע,  ל 

ה השלב  בעצם,  בנויה.  כבר  היא  הנדסית,  של    2-מבחינה  הציוד  וכל  זיווד  בעצם  זה  עושים,  שאנחנו 

, יש את הטבלה שמפרטת בעצם את העלויות. 2בעמוד    4, בשקף  4מה עוד? בעמוד  המשאבות עצמן.  

ומה רשות המים ומה בעצם המועצה מממנת  . עכשיו, כמו שאמרתי, רשות מה בוצע, מה לא בוצע, 

שאנחנו אמורים, המועצה, לממן, זה בעצם אנחנו שואפים לקבל את    40%. את אותם  60%המים זה  

הכסף הזה מקק"ל. ולכן ציינו את זה. אין כרגע בשורות, אבל גם אם באופן תאורטי, לצורך העניין,  

ק או ביי קוק, כי את הפרויקט  נצטרך לשים ביי הו  40%-לא יהיה את הכסף של קק"ל, אנחנו, את ה
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 הזה צריך לבצע וצריך לעשות את המאגר, כמו שאמרתי. אלו הנתונים, זה ההסבר. אם יש שאלות?  

 

 מה זה המימון? מה זה המימון של צרכן המים?    מר תמיר בוקובזה: 

 

₪, כסף שלנו במאגר הזה. הודענו את    7,000,000אנחנו לא נשים שם     מר גדי ירקוני: 

רשות המים. הודענו את זה לכולם. אנחנו מאמינים שהכסף הזה יגיע מקק"ל. אנחנו מתחילים  זה ל

את הפרויקט הזה, בגלל שחייבים להתחיל אותו. ואנחנו נגייס בינתיים את הכסף. גם יש איזו תרומה  

תשקיע   לא  אשכול  אזורית  מועצה  לכם,  אומר  אני  אבל  נקבל.  המים    7,000,000שאולי  שיזרמו   ,₪

נכון שאנחנו צריכים להתחיל צה.  החו זה מה שאמרתי ברשות המים, ואני אומר את זה גם פה. אז 

אבל   בסוף,  כלכלי  ערך  יש  גם  האלה  שלמים  בגלל  דקה,  כל  על  וחבל  שמועצה    7,000,000אותו,   ₪

ועופר   תשים,  אשכול  אזורית  מועצה  מוגזם.  זה  ההשבה,  במתקן  רק  תשים  היום  אשכול  אזורית 

 ₪.  2,000,000-ה, עד כימשיך אחרי ז

 

 אז מה זה פרויקט אין ברירה?   מר עופר מימון: 

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 אז מה זה היה פרויקט אין ברירה?   מר עופר מימון: 

 

₪   7,000,000עופר, יש ברירה ואין ברירה. מועצה אזורית לא תשקיע     מר גדי ירקוני: 

 רמו החוצה. במט"ש כזה, באחריות ראש המועצה שהמים יז

 

 ₪.  1,700,000מה זה אומר המימון של צרכן המים שרשום פה   מר תמיר בוקובזה: 
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או, לא, זה עופר ימשיך אחרי זה, זה לא קשור למט"ש, למתקן עצמו.     מר גדי ירקוני: 

זה קשור תכף לדברים האחרים. אנחנו גם מאמינים, לא באמונה סתם באלוהים, שבתהליכים שיש  

 יש לנו הבטחה שם, שיממנו את המאגר.   לנו, קק"ל,

 

  -₪, קק"ל. רשום פה, צרכן 6,800,000לא, עזוב קק"ל. זה   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לקחת לו את זה. אני יכול להסביר. זה עופר יסביר. אני לא רוצה    מר גדי ירקוני: 

 

 הצנרת שתוביל את המים לחקלאי.   מר איתן אהרון: 

 

לא  ומה    מר תמיר בוקובזה:  זה  הולך?  זה  למי  שלהם,  מהמכירה  המים  של  העלויות  עם 

 מתומחר פה. 

 

 לא, לא, לא.    מר גדי ירקוני: 

 

פה, מה שמתומחר, זה עלויות ההקמה והחלוקה. כן, מה שגדי אמר,    מר עופר מימון: 

לימונדה, המים האלה, צריך לטפל בהם, צריך לתת להם פתרון. אבל גם המים האלה שווים  -לימון

ף. ובעצם, עלויות הייצור שלהם, מהרגע שזה נשפך למאגר ועד שמזרימים את זה לצרכן הקצה, יש כס

עלויות, שבעיקר חשמל, אותה משאבה ששואבת. עוד קצת טיפולים כאלה ואחרים. אז לצורך העניין,  

מוכר   אגורות. ואתה 80אגורות,  70אגורות,  50אם המים האלה, עולה לנו, לא יודע מה, לייצר אותם, 

₪, כמה שזה ייסגר, אז הפערים בעצם, בין עלויות הייצור לבין המכירה,    ₪1.20,    1-אותם לחקלאי ב

 זה בעצם אותו הרווח שאנחנו מדברים עליו.  

 

ל   מר גדי ירקוני:  אותו  להביא  שצריכים  פרויקט  זה  בעצם,  דרך   2-אנחנו  דרכים. 
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להשתמש   רוצים  זה  ואחרי  ההשבה  מתקן  את  בונים  שלנו.  אחת,  החקלאים  של  לחקלאות  במים 

וזה לא חשוב לעכשיו. אנחנו בסוף   אנחנו בתהליך, אם היום הם התחילו, לא הייתי פשוט בפגישה, 

ולהציע להם  לאיזה תהליך מכרזי, תהליך קול קורא, תהליך משהו לחקלאים,  ללכת  צריכים  נהיה 

נקבע מהו מחיר המים.   יציעו, או שאנחנו  יש פה חלק שקיבלנו מרשות  באת המים האלה, ושהם   ,'

הזה, שזה   ו   2,000,000המים, שבפרויקט  להולכה, שזה לא מספיק.  לצינור  זה אנחנו    40%-₪  מזה, 

זה   נוריד את  יהיה,  זה  יממן,  יהיה במחיר המים. אם החקלאי  זה  נממן,  אמורים לממן. אם אנחנו 

ר ועוד זה, שיותר מחקלאי אחד ממחיר המים. אנחנו, גם יש לי נטייה, לי, לא בטוח שזה יהיה מות

יקבל את המים האלה. עכשיו צריך לזכור, המגבלות היחידות, ופה אני עוצר, לא נכנס יותר לפרטים.  

 א', יש לנו, מה?  

 

 גאוגרפיה.    מר אלון דודי:

 

לנו שם את     מר גדי ירקוני:  יש  רגע. זה ברור. לא רציתי לדבר, זה ברור.  זה  לא, לא, 

שנים, לא זוכר כמה לקבל    8,  7-לנו איתו, זכה, לא זכה, היינו בבוררות. יש עוד כ  חקלאי אחד, שיש

קוב. הוא יקבל אותם. במחיר נמוך. בגלל שזה מה שהבורר החליט, ואנחנו נעמוד בהחלטה    350,000

או    4, או  3חקלאים או   2של הבורר. הוא ירצה לשים לו צינור. אנחנו, את הצינור הזה נגיד, ניתן לעוד  

לכל  טובים  שהם  האלה  המים  עם  שמשקים  שבשדה  להבין  צריך  הזה,  הצינור  משנה.  לא  אחד, 

זה בגלל, לא בגלל שהם פחות טובים, בגלל שאלה הגידולים, אסור לו לחבר גם מי שפד"ן באותו זמן.  

החוקים של רשות המים. אז גם פה, החקלאי שירצה להשתמש במים, יהיה צריך לבודד את החלקה 

מן אותה, להכל. אבל אין צל של ספק, עוד פעם, שיהיה מחיר טוב, כמו שפד"ן לפחות. ואם  הזאת, לס

זה יהיה מעל המכסה, בכלל טוב. ואם זה יהיה במכסה, אז יהיו פחות קופצים. אנחנו עוד לא סוגרים  

מרשות המים לכל    60%על הכל. זה הכל. מה שעכשיו חשוב, לסגור את הזה, שנוכל להתחיל. יש לנו  

₪ שלנו, פחות או    2,000,000-פרויקט. אין לנו, עוד לא סגרנו עוד עם קק"ל. אנחנו רוצים להתחיל בה

שנה,   בחצי  שם,  בעבודה  להתחיל  שנוכל  המים.  רשות  לבין  בינינו  בחלוקה  וזה  החודשים    4יותר, 
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 הקרובים, זה מספיק כסף לעבוד. עד אז, נסגור עם קק"ל את הכל. 

 

   -ש איזו תחזית של כמה כסף זה יכניס בשנהעופר, י   מר אמיר פלג:

 

 לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 רק שניה. והאם גם הקמת תשתית סלולרית, זה על המאגר על הזה?     מר אמיר פלג:

 

 האם מה?   מר עופר מימון: 

 

 זה מאגר אחר, מאגר חולית? סולארית, סליחה. זה על המאגר הזה?     מר אמיר פלג:

 

  -א, לאל  מר עופר מימון: 

 

 לא, לא, לא, לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה משהו אחר?     מר אמיר פלג:

 

  -[ המדובר שהצגתי לכם במליאה, יוקם53:41אני אסביר. ה]  מר עופר מימון: 

 

למתקן     מר גדי ירקוני:  קשור  לא  וזה  עצמו,  המט"ש  של  להפעלה  זה  קשור.  לא  זה 

 ההשבה. 

 

 אגר הקטן, הקיים. והוא יוקם על המ  מר עופר מימון: 
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 אה, שקיים, אוקי.     מר אמיר פלג:

 

מאגרים כאלה קטנים, ועוד    2כן, יש בתמונה שאתם רואים כאן, יש    מר עופר מימון: 

 אחד כזה בינוני. על הבינוני, שאתה רואה בתמונה.  

 

למה אמרתי לך 'לא' על מחיר המים? מפני שאני לא יודע היום, זה או     מר גדי ירקוני: 

את י משנים  פעם  כל  המים  רשות  ופעם,  הסוף.  עד  סגורים  לא  יודע.  לא  אני  משהו,  או  מכרז,  היה 

החוקים. אני לא רוצה עכשיו להגיד. מצד אחד, אני אומר לכם, הכוונה שיהיה מחיר הוגן לחקלאי.  

 מצד שני, שהמועצה תרוויח כסף. ומצד שלישי, שאם החוקים ישתנו במדינה. פתאום יהיה עודף מים. 

פתאום המים האלה יהיו נחותים. שלכל אחד יהיו את הביטחונות, ולא נעשה הסכם, ננסה לא לעשות  

שנה, שאין בו לכל צד אפשרות, שאם התנאים משתנים, לשנות גם כן את ההוגנות אצלו.    20-הסכם ל

ם בגלל שכן נרצה הסכם ארוך טווח, אבל מצד שני, לא הייתי רוצה שלא החקלאי ייתקע פתאום, סת

עם   רק    1.50דוגמה  שווים  פתאום  כשהמים  מה.    ₪1,  יודע  לא  או  הפוך,  מצב  או  המדינה.  בכל   ₪

   -אנחנו נהיה צריכים לתת, יש רעיונות. נעשה את זה

 

 והרוב המוחלט של המים הולכים לאותו חקלאי שזכה בבוררות?     מר אמיר פלג:

 

 לא.    מר גדי ירקוני: 

 

נחנו מדברים על היום, מדובר על מיליון קוב שהמט"ש  לא, לא. אם א  מר עופר מימון: 

  -מייצר

 

 אה, אז זה שליש בערך.     מר אמיר פלג:
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  -וזה ילך ויעלה. התחזיות הן  מר עופר מימון: 

 

 קוב.   2,000,000יהיה שם כבר  2028-התחזיות, שב   מר גדי ירקוני: 

 

 אה, אואה.    מר אמיר פלג:

 

 ילדים, או נקלוט תושבים. אם תביאו    מר גדי ירקוני: 

 

 המאגר צריך להיות לתקופה של החורף.     מר בר יובל:

 

צורכים   מר עופר מימון:  בחורף  הסתם,  מן  צריכות.  לפי  עומסים  לנהל  אמור  המאגר 

 פחות, בקיץ יותר. אבל המאגר אמור לנהל עומסים, נקודה. 

 

   -נכון, השאלה אם   מר בר יובל:

 

הזה, לא,     מר גדי ירקוני:  באזור  דווקא  רגע.  לי  תיתנו  אז  חקלאים  אתם  אם  הנה, 

הפוך. משתמשים יותר בחורף, בגלל תפוחי אדמה. ואם זה ייקח מישהו לפרדסים, אז זה יהיה הפוך.  

ל יידע  יאגור,    3-אנחנו מתכננים שהמאגר הזה,  יתחייב שלא  מי שייקח את המים,  אגירה.  חודשים 

לא   שהמאגר  ידאג  והוא,ינזלשהוא  של    .  גודל  פעם    3סדר  בקיץ,  פעם  יהיה  זה  אם  אגירה.  חודשי 

 בחורף, פעם באביב. כל פעם זה יכול להשתנות, לפי הגידולים. 

 

לעשות    מר אלון דודי: שווה  שיהיה  כזה  יהיה  המים  שמחיר  להיות  יכול  בסוף, 

 גידולים, שלא שווה היום במחיר אחר.  
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מספיקים או מה יכולים פתאום   00,0002,0-אז מתי בעצם נדע אם ה   מר אמיר פלג:

 לעצור את העבודות, כי יהיה חסר כסף?  

 

א', אנחנו לוקחים את הסיכון הזה. אבל בואו נגיד שהוא מאוד קטן.     מר גדי ירקוני: 

תמיד לוקחים סיכון. קק"ל מחכים פשוט לקבל איזה מכתב שהם עוד לא קיבלו מרשות המים. היינו  

ו  קק"ל,  יו"ר  אצל  את המכתב  אצלם,  שלחו  לא  המים  רשות  יתנו.  הם  הזה  שלפרויקט  הבטיח  הוא 

שצריך. ועד שהם ישלחו. ואנחנו רוצים כבר לצאת, זה פרויקט שמחכה די הרבה זמן. וכל יום חבל  

 עליו, וגם על כמויות המים שהן מאוד מאוד גדולות.  

 

 תקעו בכל האזור?  אם כמויות המים יספיקו לכל העצים ש זה מתוכנן,   גב' סילביה גרין: 

 

בכל המה? כן. המאגר, זה לא קשור. המאגר כן, המט"ש לא. עוד מעט    מר גדי ירקוני: 

₪ למט"ש, להכפיל את המט"ש. גם שם אני מקווה לא נשים כסף    70,000,000יגיד לכם, השקעה של  

יקח זמן עד מועצתי. לפחות אני אומר, שהמועצה לא יכולה לשים כסף מועצתי בפרויקט כזה, אז זה י

, אם לא 2028.  2028שנגלגל את זה במסדרונות. אבל תדעו, שבגדול, הולכים להכפיל את המט"ש עד  

וזה אומר, היום בבוקר להתחיל  נכפיל את המט"ש הזה, אין לנו איך לטפל במי הביוב של המועצה.  

 לתכנן. 

 

כיוון שהפרויקט הזה, התק   מר ניר ים: נוספות? לא. אז בגדול,  בלה עליו שאלות 

החלטה לפני הרבה מאוד, לא יודע כמה שנים, הרבה לפני שאני מכיר אותו. ומאז, הכל היה בשלבים  

של תכנון ויציאה למכרזים. היום למעשה הבשיל. ואנחנו מתייחסים לנתונים הכספיים שכרגע אנחנו 

של   כוללת  בעלות  מט"ש  אומרת,  זאת  העיניים.  מתוכננת  26,300,000לנגד  מתוכם,  המועצה    ₪. 

של   גודל  בסדר  זה    2,000,000להשתתף  את  מאשרים  אנחנו  אם  לדרך.  ליציאה  מוכן  כבר  הכל   .₪
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   -אז אם אין הערותעכשיו, אנחנו מחר בשטח.  

 

 מה זה, מקרנות המועצה או בהלוואה?     מר אמיר פלג:

 

 ₪?  2,000,000-ה   מר גדי ירקוני: 

 

 שתכף נבקש אותה.   ₪ יבואו מהלוואה, 2,000,000-ה   מר ניר ים:

 

 אבל אני מקווה שלא נשתמש בה.    מר גדי ירקוני: 

 

הנוכחית?     מר ניר ים: המתכונת  לפי  להתקדם,  להמשיך  בעד  מי  ברשותכם,  אז 

 . האם יש נמנעים? אין. האם יש מתנגדים? גם אין. תודה רבה, ותודה עופר, בשמחות.  14אותם 

 

 שח.   2,032,270השתתפות המועצה בפרויקט בסך של לאשר את בעד(  14: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 מיליון שח.  7.0בקשה הלוואה לפיתוח ע"ס . 5

 

 רגע, אבל יש גם את אתר דיה, לא?    מר אמיר פלג:

 

אחרי    מר ניר ים: מיד  שמגיע  ההלוואה,  של  לעניין  נעבור  ברשותכם,  אז  עכשיו, 

זה כרגע, באמת  לפרט  לנו  נראה שחשוב  אז מה שהיה  הנושא של המאגר. שאר    זה.  אז את  הנושא, 

הדברים, ושאר הדברים עברו, חלק עברו ממליאות קודמות, כמו התשתית הסולארית, מרכז הפעלה  

 לילדים ונוער. אבל אם יהיו שאלות, כבי תציג את העניין. אם יהיו שאלות, אנחנו כמובן נרד ונבהיר.  

 



 אזורית אשכול מועצה 
 24.1.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 35 
 

נוספו, גם מי שיסתכל בסוף,  הניירות שפרסמנו מדברים בעד    גב' כבי שקולניק:  עצמם. 

עמודים שאלון הררי, עפ"י בקשתנו, כתב לנו, והסביר את כל העניין של    2, נוספו עוד  55,  54בעמוד  

תשתית ההלוואה שוב. אנחנו מבקשים את ההלוואה למעשה, בשביל הלוואת פרויקטים, כמו שכתוב. 

ודמות. אתר דיה. מרכז הפעלה לילדים  סולארית, מאגר חולית, דיברנו במליאה, אחת המליאות הק

ונוער, זה הכוונה לחדר האוכל, והכוונה פה להצטיידות, לא לבינוי, אלא להצטיידות בעיקר, למטבח.  

ומאגר מי קולחין שדיברנו כרגע. הריביות, הריביות שאנחנו פה נוספו, הן ריביות מקסימום. אנחנו 

בכוונ אני  אבל  טובות,  יותר  הרבה  הצעות  מאוד קיבלנו  הוא  הריבות,  של  הזה  השוק  את  תוחמת  ה 

את   לקחת  נוכל  שלא  מצב  שיהיה  רוצה  לא  ואני  משתנה.  הוא  שבוע  כל  משתנה.  הוא  דינמי,  מאוד 

קבועה   וריבית  מפריים,  פחות  יהיה  שזה  מניחה  אני  נרד,  ואנחנו  תמחור,  שנעשה  כמובן  ההלוואה. 

זהו.  שנים.    15או    12ון. אני מבקשת את זה.  , ואולי אפילו פחות. אבל אנחנו, זה ליתר ביטח2תהיה  

אנחנו  בסה"כ,  זה  אז  כתב,  שאלון  במה  לראות  יכולים  רואים,  שאתם  כמו  נוספות,  שאלות  יש  אם 

להן   שיהיו  יכולות  איתנות.  לא  יציבות,  איתנות,  או  יציבות  מועצות  להיות  בשביל  מועצות,  בדקנו. 

. אצלנו, הלוואות שהן לא ביוב,  50%ביוב של עד  הלוואות ללא הלוואות ביוב. רק הלוואות שונות מ 

   -. כך שאנחנו בהחלט בתוך המסגרת, ברמה מאוד הגיונית21%הן 

 

 בערך?  25ולאחר ההלוואה, נעמוד על   מר תמיר בוקובזה: 

 

מחזירים    גב' כבי שקולניק:  אנחנו  מחזירים.  גם  אנחנו  כי  להפך,    10,000,000לא.   .₪

₪.    ₪7,000,000 ולוקחים    10,000,000אפילו. כי אנחנו מחזירים בערך    בסוף שנה הבאה, נהיה פחות

אז אפילו מצבנו עוד ישתפר. הלוואות ביוב אמורות להיות משולמות מאגרות, מהיטלי הביוב. היטלי 

 ביוב, וחלק באגרה. זה המקור של החזרי ההלוואות ביוב, ולכן הן לא בתחשיב. 

 

להג   מר גדי ירקוני:  גם  רוצה  אנחנו  אני  ההלוואות.  על  כללית  ברשותכם,  משהו  יד 

ב שינוי  המועצה   5-עשינו  של  ולפרויקטים  ביוב,  הלוואות  לוקחים  היינו  שפעם  האחרונות,  השנים 
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לא  מנסים  אנחנו  ביוב,  הלוואות  גם  א',  התפיסה.  את  שינינו  אנחנו  העצמי.  מההון  לוקחים  היינו 

המועצה של  לפרויקטים  בטח  אבל  עצמי,  מהון  למה.   לקחת  יודעים  ואתם  עצמי.  מהון  לוקחים  לא 

זה   בגלל  גם הלוואות. אבל  לפעמים  לוקחים מההון העצמי.  צריך,  וכאשר  ביוב, אם  ופרויקטים של 

יוצא מצב שדווקא הלוואות ביוב, שהן בעסק רגיל, לשם היית לוקח את ההלוואות. בגלל שזה, יש לך  

שאתה מהצרכנים, כלכלית הוא לא נכון לעשות  לוח סילוקין מסודר, גם עם התגבולים שאתה מקבל  

את זה. ואז, בעצם אנחנו שינינו את מערך ההלוואות שלנו בטווח הקצר, וזה יושפע לטווח הארוך. 

בגלל   הכל  גדולים.  יותר  מועצתיים  לפרויקטים  הלוואות  ויהיו  ביוב,  הלוואות  יהיו  לא  שדווקא 

יפ פחות  אולי  הדפים  את  עושה  וזה  כלכלית,  מאוד  כדאיות  הרבה  מזה  מרוויחה  המועצה  אבל  ים, 

 כסף. 

 

קולחין,    גב' כבי שקולניק:  מי  של  למאגר  מבקשים  שאנחנו  שהלוואה  להגיד  רוצה  אני 

היא לא נחשבת הלוואת ביוב, מכיוון שזה המים המושבים, אז זו הלוואה כללית ולא הלוואת ביוב. 

₪    2,000,000אתר דיה, אנחנו מבקשים    את זה בדקנו עם משרד הפנים. זהו, ובקשר לאתר דיה, אז

וגם קיבלנו כבר את  זוכה במכרז כנראה,  לנו  יש  נוספים. אנחנו מעריכים שעכשיו, כששמעתם שגם 

של   אנחנו    100,000,000ההרשאה  אבל  יוחזר,  שזה  מאוד  סביר  אז  הסביבה,  לאיכות  מהמשרד   ₪

₪ לדמי חכירה לרמ"י, על שטח    1,200,000צריכים בשלב זה את ההלוואה הזאת בשביל לממן עוד  

ועוד   יכול להרחיב.  עופר  ב  800,000נוסף שצריך לקחת שם. אולי  -₪, זה הוצאות שאפילו כבר היו 

, ולא היה לנו מקום. אנחנו מבקשים עכשיו, זה הוצאות על יועצים ועל מלווים. כל מי שמלווה  2021

עולה זה  הזה,  הדבר  וכל  המכרז,  פרסום  ואת  הזה,  הפרויקט  בוודאי    את  שאתם  כמו  כסף,  הרבה 

 יודעים. 

 

שהכסף    מר גדי ירקוני:  מעריך  אני  שנה.  להתחלת  זה  את  צריכים  תזרימית,  אנחנו 

להיות   במקום  מעדיפים,  אנחנו  זה,  ובגלל  שנה.  סוף  לקראת  יגיע  לא  שלנו,  ההוצאות  על  מדיה, 

ליועצים שלנו אנחנו  לחוצים תזרימית בתקופה הזאת. גם למנהל אנחנו צריכים לשלם השבוע, ו גם 
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כבר חייבים לא מעט כסף, שצריכים להעביר להם תשלומים. אני חושב שזה נכון לקחת לזה הלוואה. 

את   אומר  לא  אני  טפו.  טפו,  טפו,  יודעים,  אתם  יסתדר,  הכל  אם  הוא,  שלה  ההחזר  שטווח  אפילו 

אז בשנה,   יסתדר,  הכ  9הדברים האלה. אם הכל  יחזור. אבל אנחנו חודשים הקרובים, חצי שנה,  ל 

   -ראינו שכבר הדבר

 

  -מה הכוונה יחזור בדיה? זאת אומרת, זה חלק מההסכם עם   מר אמיר פלג:

 

   -ההסכם הוא שאני לא זוכר בדיוק מתי, אם בזמן החתימה, או בזמן   מר גדי ירקוני: 

 

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

 

-שנה בדיוק מתי מחזירים לנו את כל ההוצאות. את הרגע, כמה, לא מ   מר גדי ירקוני: 

ש"ח שהשקענו, נוסף לכסף הזה שאנחנו שמים עכשיו. אני לא זוכר בדיוק במכרז איפה   10,000,000

נושא תזרימי, שאנחנו   ב', זה רק  זה רשום, באיזה תאריך, אבל זה תזרימית, א', זה כסף שמוחזר. 

זבר חדש או גזברית ותיקה עייפה, נכון, כבי? אז אני חושב מעדיפים ללכת פה על בטוח, ולא להלחיץ ג

 שנכון לקחת את ההלוואה. 

 

יש לי רק שאלה על הנושא הזה של דיה, על הוצאות, נגיד על יועצים.     מר אמיר פלג:

זאת אומרת, איפה זה יושב? יש חברה כלכלית? זה תחת הדירקטוריון שם? יש איזו ועדה מסוימת  

ג איזה  או  זה  במועצה  כי  זה?  על  שמפקח  איפה    800,000וף  קודמת.  שנה  על  בדיעבד,  כאילו   ,₪

חשבתם, מאיפה חשבתם שהסכום הזה ייצא, או שמראש תכננתם לקחת הלוואה? אם יש איזה גוף  

 שמפקח על ההוצאות ועל היועצים? עופר, גדי.  

 

זה ניהול של אני אענה לך. א', יש מי שמנהל את דיה בשוטף, בגלל ש   מר גדי ירקוני: 
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את   יש  מזמן.  רובם,  עם  כבר,  איתם  שנחתמו  חוזים  זה  כאלה,  ודברים  יועצים  לקיחת  של  השוטף, 

, אנשים, כולל כבי וזה, שמנהלים את כל נושא הסכמים עם היועצים. הדירקטוריון, הוא  6,  5הצוות,  

האלה, אנחנו   בכל החלטה שהגיעה בסוף לתב"ריםלא נפגש במרווחים כאלה של חוזים בודדים, אבל  

₪ לחודש, אנחנו מביאים לפה   ₪10,000, או    ₪40,000 או    30,000צריכים להחזיר. אז נכון, לא על כל  

ליועץ. אבל בסוף הכל, זה נכנס, זה הכל שקוף, הכל רואים בתב"רים. והכל מנהלים את זה הצוות,  

ג מאוד  שצוות  דינמיים  הזמן  כל  דברים  המון  זה  בדיה.  שאמרנו  צוות  רוצה  אותו  אני  שחלקם  דול, 

למה?   בדיון אצלנו,  בכלל לא  הוא  נושא של תשלום לרמ"י  לרמ"י.  נושא של התשלום  להגיד, למשל 

נכון  היועצים,  זה.  את  צריכים  הנוכחי,  דיה.  יהיה  לא  דיה,  יהיה  אם  גם  מקרה,  בכל  שהוא  בגלל 

שיותר   החליט  הצוות  הבנייה.  היתר  את  לעשות  החלטנו  צריך.  זה  אומר,  להתחיל  שאתה  נכון 

להתקדם בנושא של היתר הבנייה של דיה, לקצר טווחים. ובמקרה יש שם סדר גודל של אם אני זוכר,  

 ש"ח.  800,000

 

 אם זה כולל קונסטרוקטור.   מר עופר מימון: 

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 כן, כן אם זה יהיה כולל קונסטרוקטור, כן.    מר עופר מימון: 

 

שאנחנו כן   מר גדי ירקוני:  ואמרנו  ההחלטה  את  לקחנו  אוקי?  גודל,  סדר  בסדר.   ,

יודעים שאם הפרויקט יצא לפועל. תראו, אם לא   יודעים שזה תזרימית. מה הכוונה? בכלל שאנחנו 

₪ שהלכו למועצה לטמיון. לא הנושא של התשלום לרמ"י, כל הזה, זה    4,000,000יצא לפועל, יש פה  

אולי אפילו,  יותר  אבל  כמעט.  ש  6,000,000  חצי  בגלל  זה    4,000,000-₪.  השאר  וכל  לרמ"י,  הלך   ₪

זה.   לנו אחרי  בגלל זה כל כך רבנו על הרווח שמגיע  יועצים כאלה ואחרים. אז זה הסיכון שלקחנו. 

ואני מאוד שמח להגיד שאני מקווה שאנחנו נצליח להחזיר. בגלל זה היה לנו חשוב מאוד לקבל את 
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שיותר   כמה  ההוצאות  על  כהלוואות.  הכסף  לזה  ולהתייחס  מקווה,  מאוד  ואני  ובטוח.  מוקדם 

 כהלוואות לזמן קצר עם סיכון, שאם הפרויקט לא יצליח. 

 

למשל, לגבי ההיתר. כל פעולה שאנחנו עושים, צריך להבין שכל, אם    מר עופר מימון: 

סדר גודל של  אנחנו מתרגמים את הזיכיון ואת הארנונה, את כל הערך המוסף והתועלת הכלכלית, זה  

זאת אומרת, שאם רק נצליח להגדיל את הפרויקט הזה בחודש, זה   ₪ לחודש, קצת פחות.  1,000,000

ירצה    1,000,000עוד   עצמו  היזם  האם  דילמה,  הרבה  ויש  כסף,  איקס  לנו  עולה  הזה  ההיתר  אז   .₪

המ  שלוקחים  הדברים  רוב  את  עושים  אנחנו  אבל  בהיתר.  אחרים  או  כאלה  שינויים  זמן  לעשות  ן 

בהיתר. כל האישורים של המשרדים הממשלתיים, משרד הביטחון, סקרים כאלה ואחרים. להגיע, מי 

ואת   השינויים  את  לעשות  יוכל  שהיזם  כך  וצפונה,  תכן  לבקרת  להגיע  הטכנית,  ברמה  שמכיר 

יקום כמה שיותר מהר.   כי הזיכיון שלנו 1ההתאמות להיתר, הכי מהר שרק אפשר, שהמיזם הזה   ,

 , שהיזם מרוויח, מן הסתם, הפרויקט הזה מחזיק מים. 2ק, שהמקום קיים.  מתקת

 

לאישור     מר ניר ים: ניגש  בואו  אז  אוקי,  אין.  נוספות?  הבהרות  נוספות?  שאלות 

₪ בתנאים שמצוינים פה כתנאי מקסימום. מי בעד לאשר את לקיחת    7,000,000לקיחת ההלוואה של  

  ם? גם אין. תודה רבה. . נמנעים? אין. מתנגדי14ההלוואה? 

מיליון שח, שתוחזר בתוך   7.0לאשר את לקיחת ההלוואה על סך  בעד(    14: הוחלט פה אחד )החלטה

 קבוע.  3%שנים, בטווח ריביות של עד פריים משתנה או  12-15

 

 ועדים מקומיים.  . 3

 

לעמוד     מר ניר ים: אחורנית,  צעד  מקומיים, 11חזרנו  ועדים  של  לסדרה   ,

. האמת היא, די מפתיע, אבל לא נשארו לנו הרבה  2022ם האצלת סמכויות ותקציבים לשנת  שמבקשי

  -חורים. מי שפה חבר מליאה, כמו שאני גם רואה משדה ניצן
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 שדה ניצן מסרו.     מר נועם גל:

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 שנה ניצן מסרו.     מר נועם גל:

 

 סליחה?    מר ניר ים:

 

 חו, הוא אומר. שדה ניצן שלחו. של  מר תמיר בוקובזה: 

 

אז    מר ניר ים: בדרך.  זה  אז  בסדר.  אז  הגיע,  שלא  להיות  יכול  אז  אולי.  שלחו, 

 482,000תהיה עוד נגלה כמובן. מי שמבקש עכשיו זה אבשלום, שמבקש האצלת סמכויות ותקציב של 

של   ותקציב  סמכויות  האצלת  חולית,  סליחה,  נווה,  מבקש  נווה  ₪920,000.  סמכויות ₪.  האצלת   ,

₪. האם    565,000חביב להיום, פריגן, האצלת סמכויות ותקציב של  ₪. ואחרון    385,000ותקציב של  

 ? כן, תמיר. 2022יש הערות, למי מן היישובים שביקשו האצלת סמכויות ותקציבים לשנת 

 

את    מר תמיר בוקובזה:  שלחו  בינואר  כבר  היישובים  רוב  שהשנה  מאוד  יפה  כל,  קודם 

תקציבים, ולא גררים עם זה לספטמבר, אוקטובר, כמו שנה שעברה. והיישובים שלא שלחו, להוציא ה

יישובים, תסיימו בבקשה.   4להם מכתב. אני הייתי שמח שייצא מכתב מהמועצה, שאתם האחרונים,  

 יישובים, או כמה שזה באמת.  2או 

 

תראה, בעיקרון, צריך  אז כך יעשה. לא, יחסית עם דן, הוא אף פעם.     מר ניר ים:

. זה נגרר. אנחנו  2021להביא את זה עד אוקטובר. לצורך העניין, זה היה צריך להסתיים באוקטובר  
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 יותר טובים מבשנים שעברו. 

 

 . 2020, אישרנו את של 2021באוקטובר   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 . 2021, אישרנו באוקטובר 2020מה שהיה צריך להיות באוקטובר   מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 , מתי אנחנו צריכים לאשר? 2022   מר גדי ירקוני: 

 

 באוקטובר.    מר ניר ים:

 

 .  2022עד אוקטובר   מר תמיר בוקובזה: 

 

 עד סוף השנה אתה מאשר את התקציב?    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, לא, לא.    מר ניר ים:

 

 א, של שנה הבאה.  ל  מר תמיר בוקובזה: 

 

 . 2021, צריך לאשר באוקטובר 2022רגע, את התקציב לשנת    מר ניר ים:
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 בדיוק.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אה.    מר גדי ירקוני: 

 

 חודשיים לפני שהשנה מתחילה.    מר ניר ים:

 

 . 2022את    מר גדי ירקוני: 

 

 . 2022, צריך באוקטובר 2023   מר בר יובל:

 

 . 2023עד אוקטובר השנה, צריך לאשר את   קובזה: מר תמיר בו

 

 חודשים.  3היה צריך לאשר לפני    מר ניר ים:

 

 צריך לדאוג שיהיה שיפור גם בשנה הבאה.     מר בר יובל:

 

נכון.     מר ניר ים: כן.  שנה,  תחילת  לפני  כמובן,  חודשיים  אז  נוספות?  הערות 

ה שנוכל לסגור את הרשימה. הערות נוספות? אין.  יישלחו התראות ליישובים האחרונים, ואני מקוו

אז בואו ברשותכם נצביע על הכל כאחד, למרות שזה יתייחס בפרוטוקול כהצבעה על כל אחד לחוד.  

היישובים?   בעד לאשר את רשימת  נולדו חברי מליאה.  16מי  יש    16.  נמנעים.  אין  נמנעים?  יש  בעד. 

 מתנגדים? אין מתנגדים. תודה. 

 בעד( לאשר האצלת סמכויות ותקציב לוועדים מקומיים כדלהלן: 14ט פה אחד ): הוחלהחלטה

  –ועד מקומי חולית    .2022שח לשנת    482,000האצלת סמכויות ותקציב ע"ס    –ועד מקומי אבשלום  

 .2022שח לשנת  920,000האצלת סמכויות ותקציב ע"ס 
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 .2022 שח לשנת 385,000האצלת סמכויות ותקציב ע"ס  –ועד מקומי נווה 

 .  2022שח לשנת  565,000האצלת סמכויות ותקציב ע"ס  –ועד מקומי פריגן 

 

 תקנון בית עלמין. . 6

 

 תקנון בית עלמין. אתה רוצה לדבר, דודי? אתה רוצה לדבר, תמיר?     מר ניר ים:

 

בוא נעשה את זה, בוא נקצר. ככה, אז באמת הצוות ישב כמה פעמים,     מר אלון דודי:

ויות נוספות, גם עם הרבנות, גם עם הנדסה, על כל הדברים הרלוונטיים. התקנון עכשיו כולל התייעצ

 הוא מעודכן. אני חושב שאפילו מורחב.  

 

 איפה כל בתי העלמין הציבוריים האלה?    גב' סילביה גרין: 

 

נכון. הוא רק בשניהם. היה לכם זמן לקרוא.     מר אלון דודי: צוחר ואבשלום, אוקי? 

 שכדאי לקרוא את זה עכשיו. אם יש איזו שאלה ספציפית או משהו, אז בבקשה, כן.   לא נראה לי

 

שכבר    מר נועם גל: דברים  מיני  כל  ספסלים,  פרגולות,  שם,  שישנם  בדברים  דודי, 

 קיימים, מיישרים עם זה קו? 

 

עכשיו שם     מר אלון דודי: יש מדיניות קדימה. מישהו  כן. לא מפרקים אחורה, אבל 

 שנים, אתה בא לפרק אותה עכשיו?  10על איזה קבר  פרגולה

 

 אה, הבנתי, הבנתי, הבנתי.    מר גדי ירקוני: 
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 בבקשה, רויטל.     מר אלון דודי:

 

ממש   גב' רויטל דג'אוי בן יעקב:  התקנון  כל,  שקודם  היא  האמירה  ושאלה.  אמירה  לי  יש  אז 

  -רואים שהושקעה פה עבודה רצינית, והוא מאוד בהיר

 

 כן, תודה רבה לתמיר, עזר לנו מאוד.    אלון דודי:מר 

 

ממש הוא עונה כמעט על כל השאלות. השאלה היחידה, לגבי קבורת  גב' רויטל דג'אוי בן יעקב: 

מסך התפוסה. אני מניחה ששניהם נכללים   5%תושבי חו"ל ותושבי חוץ. מצוין שהבקשות לא יעלו על 

 , כן?  5%יחד באותם 

 

 ן. כ   מר אלון דודי:

 

ו  5%לא   גב' רויטל דג'אוי בן יעקב:  יהיו    5%-לחוץ  הן  החריגות,  הבקשות  כל  מסך    5%לחו"ל. 

 התפוסה? 

 

התפוסה של בית העלמין ספציפי. כי לא כתוב בתי העלמין, כתוב, בית     מר אלון דודי:

 עלמין. 

 

 של בית עלמין ספציפי.   גב' רויטל דג'אוי בן יעקב: 

 

 ל חו"ל וחוץ?  זה ע  מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.  גב' רויטל דג'אוי בן יעקב: 
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   -הסעיפים של קבורת תושב חו"ל 2היא מדברת על   מר תמיר בוקובזה: 

 

 חו"ל וחוץ.  גב' רויטל דג'אוי בן יעקב: 

 

 מסך התפוסה.  5%וקבורת תושב חוץ. על כל אחד מהם רשום   מר תמיר בוקובזה: 

 

 . %5זה שניהם, תחת אותם    מר אלון דודי:

 

 .  5%שניהם תחת אותם  גב' רויטל דג'אוי בן יעקב: 

 

 כן, כן.    מר אלון דודי:

 

 תודה.  גב' רויטל דג'אוי בן יעקב: 

 

 אנחנו כתבנו ביורו ובדולר, אבל כותבים שקלים. טוב.    מר אלון דודי:

 

, 6,  5,  4,  3,  2,  1מוכנים להצבעה? מי בעד לאשר את התקנון המוצע?     מר ניר ים:

 בעד. נמנעים? אין. מתנגדים? אין.   12, 11, 10, 9, 8 ,7

 

 לאשר את תקנון בית העלמין. בעד(  12: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 

 . 2021מפעל הפיס ליישובים  –תזכורת . 7
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בעמוד     מר ניר ים: לעצמנו  הרשינו  ברשותכם.  לתב"רים,  לפני  26דילגנו   ,

ינו לגבי חלוקת כספי מפעל הפיס ביישובים. פשוט  התב"רים, פשוט לתת תזכורת על ההחלטות שעש

₪   170,000כדי לתת הסבר, למה יישובים כאלה או אחרים מקבלים עכשיו סכומים, בסדר גודל של  

של   השתתפות  מהיישובים  נדרשת  וגם  יישוב.  סה"כ    30,000לכל  רשימת   ₪200,000  אז  ליישוב.   ₪

 התב"רים. אנחנו ניגשים, מה שנקרא, לביצוע.    היישובים שאושרו לפני מספר חודשים, מופיע בתוך

 

 אבל זה כבר אושר.    מר איתן אהרון: 

 

אושר, לא. זה אושר מזמן, רק חשבנו לצרף את זה גם לתזכורת, גם     מר ניר ים:

קצת לגרות את היישובים הנוספים, להתחיל לשבת על תכניות כדי לקדם את השנה הבאה. וגם בתוך  

שהיא   התב"רים,  למה  רשימת  להסביר  אז  היום,  מאוד  בסכומים    4ארוכה  שם  מופיעים  יישובים 

   -אחידים. מה שנקרא

 

 כמה יוצאים באמת לפועל?    מר גדי ירקוני: 

 

 אף אחד.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אף אחד? שנה שעברה.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה פרוצדורות ארוכות.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אנחנו עוד לא אישרנו, או בגלל שהיישוב לא סיים? לא. בגלל ש   מר גדי ירקוני: 
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 אנחנו בדרך.    מר אדוארד קוברסקי: 

 

זה לא אף אחד, הגזמתי קצת. יש כאלה שכן, שמתקדמים. מהבקשות    גב' כבי שקולניק: 

   -הראשונות. לא של שנה אחרונה, אלא של שנה

 

 . 2021של    מר גדי ירקוני: 

 

 נחנו מביאים עכשיו. , א2021לא,   גב' כבי שקולניק: 

 

אני    מר ניר ים: רק  מתחילה,  שכבי  לפני  מתחילה,  שכבי  לפני  רק,  אני  אז  זהו, 

 תזכורת. הוא לא לדיון, לא להחלטה.   7זה סעיף  7חוזר ואומר שסעיף 

 

למה יש פער בין מה שרשום, סתם, תלמי יוסף רשום, עלות הפרויקט,   מר תמיר בוקובזה: 

 ₪.  ₪200,000,  30,000-₪ ו 170,000ום, ש"ח. ותב"ר רש 245,000

 

כאילו   גב' כבי שקולניק:  מקבל  יישוב  כל  שהיישוב,  הייתה  המועצה  של  ההחלטה 

   -₪ הוא 170,000-₪ לוקח על עצמו, ו ₪30,000 לוקח לעצמו.  200,000

 

 מקבל מהתמיכות.    מר תמיר בוקובזה: 

 

₪. עכשיו, האמת היא שאני לא    ₪0030,0 מפעל הפיס, ועוד    170,000  גב' כבי שקולניק: 

זכרתי את הרשימה הזאת. יכול להיות שאפשר להעלות את זה ליותר. היישוב משלם את כל ההפרש 

 ₪ בפרויקט שלו.  170,000מעל 
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לעדכן    מר תמיר בוקובזה:  נצטרך  נכונים,  לא  יהיו  שהתב"רים  אומר  זה  אבל  בעיה,  אין 

 אותם. 

 

אומר  גב' כבי שקולניק:  זה  ע"י  לא,  ישירות  תבוצע  מהפעילות  שחלק  להיות  יכול  זה   ,

 זו המשמעות. ויכול להיות, שבמקרים מסוימים נצטרך לעדכן. היישוב ולא דרכינו. 

 

 אוקי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

כן, אנחנו עוד לא ישבנו עם היישובים, אני בכל אופן, לא ישבתי. אולי    גב' כבי שקולניק: 

 ה עוד לא הגיע.  ההנדסה כן, אבל לרמה שלי ז

 

לא     מר גדי ירקוני:  פרויקט  אף  שנה,  כבר  הוא  פה  הפרויקט  חבר'ה,  צריכים,  אנחנו 

 יצא ממש לפועל.  

 

 אוהד כבר בנו. יש כאלה שכן. לא,   גב' כבי שקולניק: 

 

מישהו,     מר גדי ירקוני:  דודי,  סדר.  עושה  שמישהו  נוהל  איזה  שיהיה  מציע  אני  אז 

  -ם היישוביםשפעם בחצי שנה, יושב ע

 

יותר     מר אלון דודי: היישובים,  מול  העבודה  את  שמרכז  למי  נושא  זה  גדי,  אוקי, 

 מאשר הגזברות או להנדסה. 

 

 זה הנדסה. ההנדסה והיישובים.   גב' כבי שקולניק: 
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יעשו     מר אלון דודי: נדאג לזה שמאסטרטגיה  אמרת דברי טעם, כמעט פגעת. אנחנו 

 בפרוטוקול. את הסבב הזה. זה נרשם 

 

 מצוין.    מר גדי ירקוני: 

 תב"רים למליאה.  . 8

 

וזה    גב' כבי שקולניק:  כאן,  ארוכה  מאוד  רשימה  לנו  יש  לתב"רים.  אנחנו  אז  אוקי, 

בשלומית, זה בניית המבנה הקהילתי   1215אפילו לא הכל. בגלל שכבר עצרנו באיזשהו רגע. אז תב"ר  

₪, אבל בתב"ר אחר. לאותו מבנה, אבל בתב"ר אחר.   2,500,000ביישוב, שאנחנו גם המועצה נתנה לו  

₪, שחלקה היא מהחטיבה להתיישבות, וחלקה היא בהתחייבות היישוב    400,000יש פה תוספת של  

אז זה לא, זו רק הגדלה לצורך החטיבה להתיישבות.  מחוץ למבנה.    עפרשל הפיתוח בחוץ, של עבודות  

 ? חבר'ה, תכנסו. 1215מי בעד תב"ר 

 

 בעד.   13בעד.  13   מר ניר ים:

 

 . 13  גב' כבי שקולניק: 

 בניית מבנה קהילתי ביישוב.    –שלומית  – 1215תב"ר בעד( לאשר  13: הוחלט פה אחד )החלטה

 

₪    164,000-. זו תוספת של ה2020, סקר נכסים לשנת  1279טוב, תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

ההתחברות הפיראטית לביוב. אנחנו, משיקולים שלנו    שביקשנו ממשרד הפנים לטובת סקר הביובים,

 ? 1279החלטנו להגדיל את התב"ר, ולא לפתוח אותו לחוד, כי זה אותו קבלן. אז מי בעד תב"ר 

 

 עם רויטל.  13   מר ניר ים:
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 אוקי. נגד? נמנעים?    גב' כבי שקולניק: 

 

 נגד, נמנעים? אין.     מר ניר ים:

 .   2020סקר נכסים לשנת  –מועצה  – 1279תב"ר עד( לאשר ב 13: הוחלט פה אחד )החלטה

 

, זה הקמת הפארק האתגרי, סקייטפארק. בינתיים, אנחנו  1318תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

אשר    600,000ביקשנו   עד  המועצה,  מקרנות  מבקשים  אנחנו  הרשאה.  קיבלנו  הפנים,  ממשרד   ₪

קשיים. צר המון  עושה  הפיס  מפעל  יש,  כאילו  שמטפלים  יבשיל,  דברים  מיני  וכל  קניין  שטר  שם  יך 

מקרנות  זה  את  להקים  מבקשים  אנחנו  לדרך,  ולצאת  להתקדם  אפשר  שיהיה  בשביל  אבל  בהם. 

 המועצה. ואנחנו, כשיבשילו התנאים ממפעל הפיס, נחליף את מקור המימון.  

 

 אבל זה כסף שהתחייבו אליו.    מר אמיר פלג:

 

שכן.  גב' כבי שקולניק:  כסף  הפרויקט.    זה  לטובת  הפיס  במפעל  אותו  ששמרנו  כסף  זה 

 ?  1318פשוט זה נורא קשה להשיג אותו, ואנחנו רוצים להתחיל. אז מי בעד 

 

 בעד.   14כולם פה,    מר ניר ים:

 

 איפה זה יוקם, דרך אגב?    גב' בן ארי רבקה: 

 

יוד  גב' כבי שקולניק:  יוקם? באזור הבשור הישן. בדיוק, אני לא  זה  עת שם, אבל  איפה 

 איפה שהיה בית ספר.  

)החלטה אחד  פה  הוחלט  לאשר    14:  אתגרי    –מועצה    –  1318תב"ר  בעד(  פארק  סקייט    –הקמת 
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 פארק.   

 

. רכישת טרקטור מנוף, זה גם כן הוחלט במליאה, לבקש  1321תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

  -ממשרד הפנים. עכשיו קיבלנו את ההרשאה. מי בעד תב"ר

 

 אז למה צריך את הדבר הזה, כבי? למה צריך את הטרקטור הזה?   הרון: מר איתן א

 

   -הטרקטור הזה, אני אסביר, אני אסביר   מר ניר ים:

 

 אבל החלטנו על זה במליאה.   גב' כבי שקולניק: 

 

למה    מר איתן אהרון:  אותו.  תפעיל  ההנדסה  כלום.  בלי  תשובות,  לתת  בלי  החלטתם, 

  -צריך

 

יום  אני   מר ניר ים: יש פה עבודות ברמה של כמעט  יומיות.  -אסביר, אני אסביר. 

 בעיקר בתאורת ביטחון ביישובים. בעיקר ביטחון והיישובים. בחגים, תולים דגלים. 

 

 פעמיים בשנה אתה תולה דגלים.   מר איתן אהרון: 

 

בכל     מר ניר ים: בקיצור,  משהו.  לכרות  צריך  או  עץ  נופל  ושם  פה  ושם,  פה  כן, 

  -כלכלי, עלות של טרקטור כזה, עם הטיפול שלו ועם הכל תחשיב

 

   -אני אגיד לך, איתן  גב' כבי שקולניק: 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 24.1.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 52 
 

   -אני מאשר קבלנים   מר ניר ים:

 

   -אני חושב שזה לא נכון  מר איתן אהרון: 

 

 תן לי, תן לי שניה להסביר לו.   גב' כבי שקולניק: 

 

את   מר ניר ים: ואומרים  בסוף,  בסוף,  עוד,  מכספי   מה  לא  שזה  בשקט,  זה 

 המועצה. אבל זה בסוף.  

 

 לא, אבל איתן, אני אסביר לך. הייתה לנו משאית מנוף המון שנים.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אני יודע.   מר איתן אהרון: 

 

 שנים היא שבקה.  5או  4לפני איזה   גב' כבי שקולניק: 

 

 נכון.  מר איתן אהרון: 

 

לע  גב' כבי שקולניק:  אנשים ניסינו  לקחת  פרויקט  כל  על  אלא  מנוף.  משאית  בלי  בוד 

מהאזור. גם ראינו שזה יותר יקר, גם ראינו שזה מאוד לא יעיל. זה מאוד מסרבל את העבודה. ולכן, 

   -קיבלו פה החלטה

 

  -יש הבדל בין משאית מנוף לבין הטרקטור הזה. משאית  מר איתן אהרון: 

 

  -נדסה ההנדסה טוענים, הה  גב' כבי שקולניק: 
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ונוסעים לאן    מר איתן אהרון:  ובבר,  יוצאת מהמועצה עם איציק  משאית מנוף הייתה 

שצריך, ועושים את העבודה. הם שניהם היו עובדי מועצה. לקחת עכשיו טרקטור שייסע מהמועצה 

לנצרים, וייסע לקל. ואחריו ייסע רכב. למה, הטרקטור נוהג בו בנאדם אחד. ומי יהיה על הסל? קצין  

 טיחות צריך. עזבו, הטרקטור הזה, זה לא, זה סתם כאילו. אתם סתם קונים אותו. ב

 

 זה מה שהנדסה ביקשו.    גב' כבי שקולניק: 

 

 , אני מבטיח לך. 232-הטרקטור הזה לא יתלה דגלים ב  מר איתן אהרון: 

 

 הוא כן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 . 232-הוא לא יתלה דגלים ב  מר איתן אהרון: 

 

 הם אומרים שכן.     ירקוני:  מר גדי

 

 הם אומרים שכן, זה הנדסה ביקשו.   גב' כבי שקולניק: 

 

במקומות   מר איתן אהרון:  דגלים  לתלות  סקופ  מאני  עם  כזה  טרקטור  מורידים  לא 

 כאלה, ובטח לא על כביש.  

 

 לא, זה מה שהם רצו.    גב' כבי שקולניק: 

 

הזה  מר איתן אהרון:  הטרקטור  סתם.  זה  סתם.  חברים,  זה  הדברים   נפטרנו,  מכל 



 אזורית אשכול מועצה 
 24.1.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 54 
 

 האלה. מהשופל שהיה פעם למועצה, אם אתם זוכרים, שהיה פעם שופל למועצה. 

 

 תשמע, אנחנו הבאנו את זה, הבאנו את זה למליאה, להחלטה.   גב' כבי שקולניק: 

 

   -הבאתם את זה למליאה  מר איתן אהרון: 

 

 חנו מבקשים.  לפני שפנינו למשרד הפנים, מה אנ  גב' כבי שקולניק: 

 

בלי להסביר, חבר'ה, חבר'ה. בלי להראות לנו נתונים. מה הוא יעשה,    מר איתן אהרון: 

קבלן.   עם  האלה  הדברים  את  לעשות  לנו  עלה  זה  כמה  קבלן.  עם  זה  את  לעשות  לנו  עלה  זה  וכמה 

כבי,   הזה,  צריך את הדבר  לא  סולם.  עולים עם  על מאני סקופ,  עולים  לא  גגות,  ואת  לעלות לשטוף 

 יודעת שלא צריך אותו. את יודעת טוב מאוד שלא צריך אותו. 

 

   -לתלות את הדגלים של  גב' סילביה גרין: 

 

, בשביל זה מביאים קבלן, שיתלה פעם, פעמיים בשנה דגלים.  232של    מר איתן אהרון: 

  -לא צריך להחזיק בשביל זה טרקטור

 

  -חברים, אני אומרת ככה, איתן  גב' כבי שקולניק: 

 

 אנשים בטרקטור.  2אנשים. כי זה  2-ו  מר איתן אהרון: 

 

אני מבינה, אני מבינה את מה שאתה אומר. אני בכל זאת אעלה את    גב' כבי שקולניק: 

   -להצבעה, כי זה מש
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 בוא נדחה בחודש.     מר דני ברזילי: 

 

 תביאו לנו נתונים, חבר'ה.    מר איתן אהרון: 

 

 פן כללי, אבל תביאו נתונים.  אני בעד באו   מר דני ברזילי: 

 

 נתונים, מה הטרקטור יעשה, וכמה זה עולה לנו היום.   מר איתן אהרון: 

 

 אני כן בעד.   מר דני ברזילי: 

 

אני אגיד מה, אני אגיד מה הכריע פה את הכף. הייתה לנו התלבטות     מר ניר ים:

חינות יקר מאוד, ולא מספק אפשרויות. אפשרות אחת באמת, זה משאית מנוף, שזה מכל הב  3בין  

היבטי  בעיקר  שלו,  הסיפור  את  לו  יש  שפה,  נגרר.  מנוף  הייתה  השנייה  האפשרות  כדאי.  או  כלכלי 

את   ששינה  מה  אגב,  דרך  טרקטור,  ללכת  בסוף  ההחלטה  וטרקטור.  הזה.  מהסוג  ודברים  בטיחות 

אומרת, עיקלנו בשנה  המאזן, זה היה הצורך שלנו בנושא של הביוב, לטפל במשאבות והרמות. זאת  

  -האחרונה הרבה מאוד תחנות

 

 ביוב זה למטה, ניר. הביוב לא למעלה. לא צריך להעלות זה.   מר איתן אהרון: 

 

לא, אני מסביר. אני מסביר. הביוב הוא למטה, אבל כשצריך להרים    מר ניר ים:

בסוף נטינו לכיוון משאבה, כשצריך להרים משאבה אז מרימים אותה עם טרקטור. זו הסיבה, למה  

 של הטרקטור. כי הוא יוכל לתת לנו גם פתרון לטיפול במשאבות. 
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את   מר איתן אהרון:  רוצים  כך  כל  לא  שם,  שיושבים  אלה  שגם  לי  ונראה  מאחר 

עם   לעבוד  לנו  עולה  כמה  ישמש,  הוא  למה  בדיוק  נתונים,  להביא  שכדאי  לי  נראה  הזה,  הטרקטור 

. גם אם הטרקטור הזה, אנחנו מקבלים עליו מענק. את המענק הזה מיקור חוץ, בלי להחזיק עובדים

 ₪, אפשר לתת בדברים אחרים, ולחשוב על זה שוב.  160,000-של משרד הפנים, ה

 

הבאנו   גב' כבי שקולניק:  זה  ובגלל  מסובך.  מאוד  זה  הפנים,  משרד  של  מענקים  להסב 

 את זה הנה. 

 

קצת יותר נתונים, למה אנחנו צריכים   לקראת הישיבה הבאה, לקבל  מר איתן אהרון: 

לנו עם אנשים שיצטרכו להפעיל   יגרום  להחזיק פה טרקטור במועצה, שלדעתי, חוץ מעלויות שהוא 

שזה   לכל    2אותנו,  אוטו  עוד  לנסוע  יצטרך  ואחריו  לבד.  נוסע  הזה  הטרקטור  כי  רכב.  וזה  אנשים, 

 שבו על זה שוב.  מקום, וזה חצי יום נסיעה עד לנצרים ולפתחה. חבר'ה, תח

 

עם    מר תמיר בוקובזה:  הבאה,  למליאה  הסעיף  את  לדחות  הסעיף.  את  לדחות  לא 

 הנתונים. 

 

את     מר גדי ירקוני:  להגיד  רוצה  לא  בכלל  גם  אני  כרגע  בסוף,  אני  רגע.  לי  תנו  לא, 

בחוץ.   ככה  שכולם  קשה  לי  נורא  אבל,  רוצה  אני  את  עמדתי.  להגיד  בכלל  רוצה  לא  אני  תקשיבו, 

עמדתי בנושא, היא פחות חשובה. אני חושב שבאים אליי אנשי מקצוע, ומבקשים ממני משהו, והוא  

לא טעות פטאלית. והוא יכול להיות שהוא טעות, אבל הם מרגישים בתור אנשי מקצוע שהם רוצים  

 מענק.   60%מקבלים, או    80%את זה, וזה יכול לעזור להם, וגם אני לא מזלזל בשקל, אבל מצד שני,  

, לפי דעתי. והם חושבים שזה מה שיעזור להם לעשות  80%אני חושב.    80%? לא משנה.  60%או    80%

הצדדים, ולא משנה   2-את העבודה, אז אני נותן להם את הקרדיט. ואני יכול הרבה יותר ממך לדבר ל 

שאתם   מה  את  מכבד  אני  פעם,  עוד  מליאה,  כחברי  לכם  אומר  אני  חושב,  אני  אוקי?  עמדתי,  מה 
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  -ומרים, ויכול להיות שאפילו אתם צודקים והם טועים, אבל רגע, רגע, תעצור רגעא

 

 שיביאו נתונים.    מר איתן אהרון: 

 

 איתן, תקשיב. אני בכלל לא מדבר על המהות.     מר גדי ירקוני: 

 

 אוקי.   מר איתן אהרון: 

 

י   מר גדי ירקוני:  כול להסכים אני לא מדבר על המהות. אמני אומר לך, במהות, אני 

ידיים. אני הבאתי    8-גם איתך וגם איתם. יכולתי להגיד, לא מביאים את זה, ויכולתי לתמוך בזה ב

את זה הנה, אני אומר לכם, רציתי שיבוא הנה, בגלל שהם חושבים שזה כל כך חשוב להם. ואנשים  

ך כל התקופה  שנותנים את הנשמה שלהם בעבודה, ולוקחים אחריות מאוד גדולה, לא רק בזה, במהל

טעות   לא  וזה  להם,  יעזור  שזה  חושבים  הם  אם  חבר'ה,  אומר,  אני  בפיתוח.  ומתעסקים  האחרונה. 

פטאלית, וזה לא משהו שיש בו באמת משהו. בסוף, אפשר אם גם זה לא יעבוד, אפשר למכור את זה,  

 ולקבל כמה ג'ובות חזרה, ולא יהיה הפסד ענק.  

 

   -אז אפשר מראש  מר איתן אהרון: 

 

  -רגע, רגע   מר גדי ירקוני: 

 

 לא לקנות את זה גם. להימנע מטעות שהיא לא פטאלית.   מר איתן אהרון: 

 

איתך?    מר גדי ירקוני:  הבעיה  מה  יודע  אתה  איתן.  לי,  מקשיב  לא  אתה  אבל  רגע, 

שאתה, אין בינינו ויכוח שאפשר לא לקנות. אני מסביר למה אני חושב שאני חושב שחברי המליאה  
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יכים לאשר את זה, אפילו אם הם חושבים שזה לא הדבר. ואתם יודעים מה, לא נגעים להגיד לכם,  צר

 בסוף, אם נמכור אותו, נעשה יותר כסף. אבל זה אל תגידו שאמרתי, תוריד את ההקלטה. 

 

  -גדי, גדי   מר אמיר פלג:

 

   -אבל רגע, איתן   מר גדי ירקוני: 

 

 וד נתונים, זה הכל. הוא בסה"כ ביקש ע   מר אמיר פלג:

 

 תביא לישיבה הבאה את השניים האלה.   מר איתן אהרון: 

 

 איתן, לא, אני לא אביא את האנשים.    מר גדי ירקוני: 

 

   -את השניים או השלושה  מר איתן אהרון: 

 

   -לא אביא את האנשים. אני אגיד לך, איתן   מר גדי ירקוני: 

 

לנו למה הם שהם צריכים כל כך את    מר איתן אהרון:  הטרקטור מנוף הזה, שיסבירו 

   -צריכים אותו

 

   -הם לא צריכים להסביר. איתן, אתה לא הבנת   מר גדי ירקוני: 

 

 בשביל להרים משאבה, אנחנו לא צריכים טרקטור.    מר איתן אהרון: 
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ויותר    מר גדי ירקוני:  יותר פלאח ממך,  יודע מה? אני חושב שאני  איתן, אתה, אתה 

להם, מבין בלה ואני לא מתערב  והם מרימים את המשאבות.  אני ראש מועצה,  רים משאבות. אבל 

איך הם ירימו את המשאבות. ככה אני חושב. עכשיו, אני מציע שזה כן יבוא להצבעה, גם אם אתם  

נותן כדבריי, כמסר  מחליטים שלא. בגלל שאני אומר, אני לוקח את זה כמה אתם נותנים ומה אני 

שלי.   שטות  לעובדים  זו  מליאה,  חברי  בתור  אנחנו  להגיד,  יכולים  ואתם  זה.  את  רואה  אני  וככה 

 בלבוט, ולא נותנים לכם את הכלי הזה. 

 

גדי, אבל זה קצת פופוליזם. כי הוא רק ביקש עוד טיפה נתונים. הוא    מר אמיר פלג:

 לא אומר חלילה משהו רע על עובדי המועצה.  

 

אגיד    מר גדי ירקוני:  אני  דרך    רגע,  זה.  אני  למה  לך  אגיד  אני  שרמת,  חושב  אני  לך. 

על   לי  סלח  אותו.  מכיר  אני  ישכנע,  לא  זה  א',  איתן,  את  לך,  אגיד  אני  אבל  בעיה.  לי  אין  אגב, 

 הביקורת. 

 

 לא בטוח.    מר אמיר פלג:

 

 רגע, רגע, רגע, רגע.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני אצביע בעד.  תראה לי נתונים שזה כלכלי, נו,   מר איתן אהרון: 

 

זו     מר גדי ירקוני:  רגע, תחכה רגע. תנו לי. בוא, תן לי, תן לי. לא, זו מהות. לא, לא, 

אסור   המליאה  שלחברי  חושב  שאני  אומר  אני  הזה.  לא  זה  חבר'ה,  לך,  אומר  ואני  רגע.  החלטה, 

חושב. עכשיו,  פועלים או אוטו ייסע מקדימה או אחורה. ככה אני    2להיכנס לטרקטור, האם הוא עם  

אמרתי את עמדתי. זו מדינה דמוקרטית. פה זו החלטה לא קרדינלית, אני מוכן שתחליטו מה שאתם 
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 רוצים. 

 

אני רוצה להגיד דבר אחד, בעיקר מכוון בעיקר כמובן לאיתן, אבל גם    מר ניר ים:

קשה ולפי דין, המליאות האחרונות. החומרים לב  3-פעמים ב  3לכולנו. תראו, ואני חוזר על זה כבר  

באיך  במייל,  בווטסאפ,  ולשאול  לבוא  איתן,  כדי,  זמן,  מספיק  המליאה.  לפני  זמן  הרבה  נשלחים 

דקות, אתה אומר,    3-שאתה לא רוצה. תאמין לי דבר אחד, ואתה תראה אחרי המליאה הזאת, שב 

  -וואלה, למה רק טרקטור אחד, תביאו שניים, בסדר? אז חבל

 

יתלה ההסברי  מר איתן אהרון:  הזה  שהטרקטור  היו  הקודמת,  במליאה  שקיבלנו  ם 

 דגלים, ישטוף גגות, יחליף מנורות, ועכשיו מדברים איתי בכלל שזה לביוב.  

 

  -בסדר, מדברים איתך על ביוב, דרך אגב. מדברים איתך על ביוב   מר ניר ים:

 

האחרונ  מר איתן אהרון:  בשנים  לקבלנים  האלה  הדברים  על  שילמנו  כסף   4ות.  וכמה 

 שנים אין לנו משאית מנוף. 

 

ועמדתו.     מר ניר ים: אחד  כל  פעם,  עוד  או  סרק.  ויכוח  הוא  לדעתי  הזה  הוויכוח 

מבקש,   אני  כן  לתת אבל  שצריך  לכם  נראה  לכם,  קופץ  לכם,  שצץ  דבר  כל  המליאה,  מחברי  מבקש 

 הסבר, שאנחנו נבוא מוכנים יותר לדיון, אנחנו נקבל את זה בברכה.  

 

ש   ירקוני:  מר גדי להיות  שיכול  מפני  המליאה,  שחברי  מציע  נתונים,    3-אני  רוצים 

ולרובם זה מספיק. אני לא, איתן, אני לא מתווכח. אני אומר, תרימו יד אם אתם רוצים עוד נתונים 

או מספיקים לכם הנתונים האלה לאשר. לא בעד או נגד. אם אתם רוצים עוד נתונים, יביאו לכם עוד 

 הנתונים שהגיעו, מספיקים לקבלת החלטה, תקבלו את ההחלטה, זה הכל.  נתונים. אם
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במליאה    מר איתן אהרון:  נתונים  נקבל  חברים,  הבאה.  למליאה  נתונים  תביאו  אז 

 הבאה, ונוכל להחליט.  

 

לא     מר ניר ים: עובר,  לא  עובר,  עובר,  ונראה.  ונגד,  בעד  נצביע  בואו  לא,  אנחנו, 

 עובר. 

 

 אני אבל ביקשתי הצבעה על משהו אחר.    מר גדי ירקוני: 

 

 על הנתונים?    מר ניר ים:

 

 אתה באמת לא הבנת את אותי?    מר גדי ירקוני: 

 

 הבנתי.    מר ניר ים:

 

הוא אמר, אם החבר'ה רוצים לקבל פה נתונים, לא בעד או נגד לדחות   מר איתן אהרון: 

 את ההצעה עצמה.  

 

ע  מר תמיר בוקובזה:  להצביע  להצביעאם  או  הבאה,    כשיו  במליאה  להצביע  או  עכשיו, 

 אחרי שנקבל נתונים.  

 

נקבל   מר איתן אהרון:  בוא  הנתונים.  את  נקבל  שאנחנו  אחרי  הבאה,  במליאה  נצביע 

 נתונים. 
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אני לא צריך. אני יכול להביא את זה למליאה הבאה בלי הצבעה ובלי    מר ניר ים:

 כלום. 

 

רוצה, בתור ראש מועצה, שחברי  לא, אבל     מר גדי ירקוני:  בגלל שאני  רוצה.  לא  אני 

ואם   זה.  את  נביא  שכן,  תחליטו  ואם  הכל.  זה  לא.  או  נתונים  עוד  רוצים  הם  אם  יחליטו  המליאה 

ניר,   נתונים?  עוד  שצריך  חושב  מי  שרוצים.  אתם  מה  עכשיו,  זה  על  נצביע  לכם,  שמספיק  תחליטו 

 תספור, אני לא יודע לספור. 

 

 . 6, 5, 4, 3, 2, 1   :מר ניר ים

 

מי חושב שלא צריך יותר נתונים? שהוא יכול להצביע בעד או נגד. ניר,     מר גדי ירקוני: 

 תספור. 

 

 . 5, 4, 3, 2, 1   מר ניר ים:

 

 , יאללה.  5על  6. 5על   6נתונים ניצח, יאללה.   מר איתן אהרון: 

 

 מליאות בפברואר.   2 גב' רויטל דג'אוי בן יעקב: 

 

 לא, בגלל שהנושא הוא לא על הנתונים.    י ירקוני: מר גד

 

 זה לא נכון, גדי.    מר איתן אהרון: 

 

 הנושא הוא לא נתונים. הנושא הוא אמון בעובדי מועצה. בפירוש, כן.    גב' כבי שקולניק: 
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 חברים, הנושא נסגר.     מר ניר ים:

 

 נעבור לסעיף הבא.    גב' כבי שקולניק: 

 

 נסגר, עוברים לנושא הבא. הנושא    מר ניר ים:

 

זה תב"ר    גב' כבי שקולניק:  ותחנות  1322הסעיף הבא,  רכבים חשמליים  , תכנון למכרז 

 טעינה סולאריות. גדי, אתה רוצה להרחיב?  

 

 לא, זה אושר כבר.    מר תמיר בוקובזה: 

 

   -₪ על חשבון 100,000  גב' כבי שקולניק: 

 

רגע   מר ניר ים: עצרו  בואו,  בואו,  מהתלא,  מהגדול  חלק  להבהיר.  כדי  רים  "ב. 

  -שתראו פה היום, זה כבר אישור

 

 נכון, אושר.   גב' כבי שקולניק: 

 

אז    מר ניר ים: הפנים,  משרד  כספי  יתחלקו  איך  וקבענו  כשבאנו  אומרת,  זאת 

סגרנו את זה. אותו דבר זה. אח"כ, כשמגיע לביצוע ונפתח תב"ר, ומקציבים סכומי כסף  כבר ברמה  

אמיתי, זה חוזר כמובן לכאן. ואם אח"כ התב"ר משתנה, אז גם זה חוזר. כי הוא יקטן או גדל, או של  

 פרוצדורת, שהולכות אחת, אחת עוקבת אחרי השנייה.   2יש מקור אחר. אז זה חוזר שוב למליאה. 
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  -אוקי, אז מי  גב' כבי שקולניק: 

 

  -ואם אנחנו מאשרים פעם ראשונה   מר גדי ירקוני: 

 

 ירים את ידו.  1322אז מי בעד תב"ר   ' כבי שקולניק: גב

 

 בעד. נמנעים? אין. מתנגדים? אין.  14   מר ניר ים:

)החלטה אחד  פה  הוחלט  לאשר    14:  חשמליים    –מועצה    –  1322תב"ר  בעד(  רכבים  למכרז  תכנון 

 ותחנות טעינה סולארית.   

 

 ? 1323מי בעד תב"ר   . זה שיפוץ באולם אשכול.1323תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 מה זה, באולם התרבות?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה באולם התרבות.    גב' כבי שקולניק: 

 

 תגיד לי, לא היית בישיבה? אני אהרוג אותך.     מר גדי ירקוני: 

 

   -לא, אני בעד, אבל  מר תמיר בוקובזה: 

 

 בעד.   16בעד.  16   מר ניר ים:

 

 אוקי.   גב' כבי שקולניק: 
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 יש מתנגדים? אין. יש נמנעים?    ניר ים: מר

-שיפוץ מרכז לפעילות תרבותית  –מועצה    –  1323תב"ר  בעד( לאשר    16: הוחלט פה אחד )החלטה

 ציבורית במועצה.    

 

להגדיל תב"ר  1324תב"ר    גב' כבי שקולניק:  אני מבקשת לא להקים תב"ר חדש, אלא   .

תב"ר  1280 את  גם  פשוט,  זה  ו1280.  ציוד  זה  מה  ,  אז  ביחד.  לעגן  רוצים  ואנחנו  ילדים,  לגני  ריהוט 

, אם אתם מסכימים. אז מי 1280, אלא הגדלת תב"ר  1324שאני מביאה להצבעה, זה לא תב"ר חדש,  

 בעד, ירים את ידו.  

 

 . נמנעים? אין. מתנגדים? אין. 14   מר ניר ים:

כיבוי    –וריהוט לגבי ילדים  ציוד    –מועצה    –  1280תב"ר  בעד( לאשר    14: הוחלט פה אחד )החלטה

 אש והצללות.  

 

נותנים    גב' כבי שקולניק:  שאנחנו  מה  הפיס,  מפעל  של  תב"רים  כמה  פה  יש  עכשיו 

, פיס ירוק, מגרש באורים. מי בעד? כל אחד לחוד, חברים. כל אחד לחוד. לא  1325ליישובים. תב"ר  

 מתווכחת. 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  לאשר    16:  ירוק    –אורים    –  1325תב"ר  בעד(  משחקים    –פיס  מגרש 

 באורים.  

 

 , דקל. מי בעד? ניר, אתה סופר?  1326תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 . 16כן, כן.    מר ניר ים:

 מגרש משחקים בדקל.     –פיס ירוק  –דקל  – 1326תב"ר בעד( לאשר  16: הוחלט פה אחד )החלטה
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מ1327תב"ר    גב' כבי שקולניק:  מגרש  עמיעוז,  נמנעים? ,  נגד?  תודה.  בעד?  מי  שחקים. 

  -תב"ר

 

מהר.     מר ניר ים: רוצה  אתה  חוץ    15רגע,  אין.  מתנגדים?  יש?  נמנעים  בעד, 

 מרותם. אני לא יודע מה אני יודע מה הוא מצביע.  

)החלטה אחד  פה  הוחלט  לאשר    15:  ירוק    –עמיעוז    –  1327תב"ר  בעד(  משחקים    –פיס  מגרש 

 בעמיעוז.   

 

 , פיס ירוק בתלמי יוסף, מי בעד?  1328תב"ר   שקולניק: גב' כבי 

 

 בעד. נמנעים? מתנגדים? אין. 16   מר ניר ים:

מגרש משחקים    –פיס ירוק    –תלמי יוסף    –  1328תב"ר  בעד( לאשר    16: הוחלט פה אחד )החלטה

 בתלמי יוסף.  

 

בניר יצחק. מי  , זה מימון של משרד הביטחון. שיפוץ שער  1329תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

 בעד? 

 

 .  16גדי, דודי, איתכם    מר ניר ים:

 שער ביטחון בניר יצחק.  –ניר יצחק  – 1329תב"ר בעד( לאשר  16: הוחלט פה אחד )החלטה

 

נועם נצרים. אנחנו כבר קיבלנו  1330תב"ר     מר ניר ים: , זה תכנון בית ספר בנות 

את כל התכניות ולהתחיל לתכנן את בית הספר    פרוגרמה ממשרד החינוך, בשביל שאפשר יהיה להכין

לפתוח את התב"ר ב צריכים  לדרך.   100,000-הזה, אנחנו  יהיה לצאת  ₪ מקרנות המועצה, שאפשר 

 אחרת, אין לנו מימון איך לתפעל את הפרוגרמה הזאת. 
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 הכסף הזה חוזר אח"כ?    מר תמיר בוקובזה: 

 

ה  גב' כבי שקולניק:  משרד  של  תב"רים  לא.  החינוך, בד"כ  משרד  של  תב"רים  חינוך. 

בד"כ יש השתתפות מועצה בסופו של דבר. אבל כשיהיה לנו את התקציב, וכשנדע כמה זה עולה, אז  

 נציג את זה. 

 

 זה הכסף הראשון שחוזר, חוזר.    מר גדי ירקוני: 

 

זה הכסף, שאם יהיה מספיק מימון אז לא, אז כמובן שיחזור. מי בעד    גב' כבי שקולניק: 

 ? 1330ב"ר ת

 

 בעד.   14בלעדיכן. מי נמנע. אין. מתנגדים? אין.  14בנות, נרדמתן? אז    מר ניר ים:

)החלטה אחד  פה  הוחלט  לאשר    14:  נצרים    –  1330תב"ר  בעד(  נועם    –בני  בנות  ספר  בית  תכנון 

 נצרים. 

 

בתכנון1331תב"ר    גב' כבי שקולניק:  להתקדם  צריכים  אנחנו  פרוגרמה.  קיבלנו  גם   ,  .

 ? 1331אותו דבר. מי בעד תב"ר 

 

 בעד. נמנעים? מתנגדים? אין.  16   מר ניר ים:

 תכנון גן ילדים בשלומית.  –שלומית  – 1331תב"ר בעד( לאשר  16: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 , אותו דבר, תכנון גן ילדים בחולית. מי בעד? 1332תב"ר   גב' כבי שקולניק: 
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 ? מתנגדים? אין. בעד. נמנעים 16   מר ניר ים:

 תכנון גן ילדים בחולית.  –חולית  – 1332תב"ר בעד( לאשר  16: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 , זה משרד המדע התרבות והספורט משתתף. יש פה, מה?  1333תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה לא העולם הזה?    גב' בן ארי רבקה: 

 

הספורט  גב' כבי שקולניק:  אולם  זה  סביון  לא.  אולם    לא,  הוא  פה.  שעומד  פה,  הישן 

 מאוד ישן כבר. בנו אותו עם ניצני אשכול. ויש פה כסף לשיפוץ. 

 

 אבל מה הולך להיות שם? אולם ספורט?  גב' בן ארי רבקה: 

 

 כדורעף. זה לשפץ את אולם הספורט.    מר אמיר פלג:

 

ו  גב' כבי שקולניק:  התרבות  המדע  ממשרד  תקציב  קיבלנו  האולם.  את  הספורט.  לשפץ 

התקצוב של מרכז קהילתי, אני לא, אני מעדיפה שיהיה כתוב פה, תקצוב של קרנות המועצה. מפני  

שמתקנים, מתקני ספורט, הבינוי שלהם הוא באחריות המועצה. אז אמנם חשבנו שזה יהיה מהמרכז  

המועצה.   הקהילתי, אבל אם אתם לא מתנגדים, גדי וניר, אני הייתי אומרת שזה צריך להיות, קרנות

   -אח"כ אנחנו

 

   -שיפוץ אולם סביון   מר ניר ים:

 

 אולם סביון.   גב' כבי שקולניק: 
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 ₪.   143,000במקום תקציב המרכז הקהילתי    מר ניר ים:

 

 זה לא המרכז הקהילתי אף פעם.    מר גדי ירקוני: 

 

 בדיוק, זה לא המרכז הקהילתי.   גב' כבי שקולניק: 

 

   -למה יש פה כסף שלאבל    מר גדי ירקוני: 

 

 יש פה השתתפות, יש פה מאצ'ינג.   גב' כבי שקולניק: 

 

כתוב    מר ניר ים: יהיה  הקהילתי,  למרכז  תקציב  שבמקום  קובעים  אנחנו  אז 

 בתב"ר הזה, קרנות מועצה. 

 

 כל המתקנים מתוחזקים ע"י המועצה, וגם השיפוץ שלהם.    מר גדי ירקוני: 

 

 ? 1333י. אז מי בעד תב"ר כן. אוק  גב' כבי שקולניק: 

 

 ין. בעד. נמנעים? אין. מתנגדים? א 16   מר ניר ים:

 שיפוץ אולם סביון.  –מועצה  – 1333תב"ר בעד( לאשר  16: הוחלט פה אחד )החלטה

 

מי  1334תב"ר    גב' כבי שקולניק:  החינוך.  משרד  למידה,  מרחבי  עיצוב  נצרים,  בני  זה   ,

 בעד? 

 

 בעד. נמנעים? מתנגדים? אין. 16, אתם תצביעו. דודי, גדי   מר ניר ים:
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)החלטה אחד  פה  הוחלט  לאשר    16:  נצרים    –  1334תב"ר  בעד(  למידה    –בני  מרחבי  בני    –עיצוב 

 . M21נצרים בנים 

 

₪ לתכנית    4,824,800, קיבלנו הרשאה ממנהל התכנון על  1335תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

   -המתאר הכוללנית

 

 מה זה אומר?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 משהו שעובדים עליו כבר הרבה הרבה מאוד שנים.    גב' כבי שקולניק: 

 

 מה זה אומר?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה, מה על מה שאלת?     מר גדי ירקוני: 

 

   -תכנית מתאר כוללנית  מר תמיר בוקובזה: 

 

 תכנית מתאר. שווה, שווה כמה מילים.    מר ניר ים:

 

רגע, בואו, עוד פה זה יגיע למליאה. תכנית י אגיד לך כמה מילים.  אנ   מר גדי ירקוני: 

נעמתי, שהיה ראש   זו תכנית אב למועצה. פעם אחרונה שעשו אותה, עשו אותה אצל אורי  כוללנית 

השנים. בואו לא נדבר    10-וזו תכנית שקובעת מה, לאיזה כיוון המועצה רוצה להיראות במועצה אז.  

ילו אתגרים, אילו דברים חדשים. איזו צורת חיים. אילו פיתוחים, איזה  שנים קדימה. א  10-יותר מ

₪ לנושא   ₪4,800,000, לא זוכר בדיוק מה אמרתם.    ₪4,700,000, או    4,800,000פה. אנחנו קיבלנו  

לנו מתכננים   יש  לנו. כבר  הזה. כל התקציב הוא ממשרד מנהל התכנון. עכשיו, הרבה עבודה מצפה 



 אזורית אשכול מועצה 
 24.1.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 71 
 

שהתקציב היה אמור להגיע מזמן. הם עשו לנו, אותם מתכננים עשו את הפלח.   שעובדים איתו, בגלל

הם כבר את המועצה. אנחנו ממשיכים איתם את העבודה. היו מכרזים, היה הכל. עכשיו תהיה תכנית 

שדקלה מובילה אותה. תכנית שהאסטרטגיה מובילה. מאוד גדולה עם שיתוף ציבור מאוד גדול. עם  

השנים הקרובות. גם עם פיתוח וצמיחה דמוגרפית והכל.    10-ם של המועצה לקביעת מה הם האתגרי

 וזו התכנית. תהיה גם פה פגישת התנעה של הנושא.  

 

 התקציב הזה אמור להספיק לכל הפרויקט?     מר דני ברזילי: 

 

 כן, כן. גם לסנדוויצ'ים.     מר גדי ירקוני: 

 

  כמו שעשו בתקופת אורי נעמתי.  גב' בן ארי רבקה: 

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 תכנית המתאר שעשו, אכן התבצעה בשנים האלה?    גב' בן ארי רבקה: 

 

אני     מר גדי ירקוני:  המסחרי,  המרכז  את  למשל,  מבצעים.  עוד  אנחנו  חלק  כן,  חלק 

מנסה לבצע. את המרלוג, אני מבצע. את הדברים האחרים, אני מעריך שכן. בועז עוד עשה, לא בועז, 

לפנ לא  עוד  גם  אותה  אבל  חושב.  אני  טובי  לפני  עוד  טובי.  טובי,  לפני,  עוד  היה,  בועז,  איזה  זה.  י 

  -הביאו, אז לא גמרו אותה עד הסוף. בד"כ, תכנית אב, תכנית

 

מי שתכנן אותה, לצערנו הלך לעולמו באמצע הדרך, וזה די נתקע. זה    גב' כבי שקולניק: 

 לא הסתיים. 
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בנירים,    לא, לא.   מר גדי ירקוני:  זה כבר היה אחרי, לפי דעתי. בגלל שהוא עבד כבר 

  -אבל לא משנה. בואו נשים 

 

זהו, עכשיו יש עוד רווח נוסף, קטן, לתכנית הזאת. לא יודע אם קטן    מר ניר ים:

אשכול.  אזורית  מועצה  של  שלנו  מקומית  ועדה  פה  להקים  החלטנו  זוכרים  שאתם  וכמו  גדול,  או 

היא כזו,  מתאר  לה    תכנית  לתת  מקימים,  שאנחנו  מקומית  ועדה  לאותה  לתת  אמורה  למעשה 

 סמכויות של ועדה מחוזית. שגם זה דבר מאוד חשוב. 

 

 זה משהו חד פעמי, או שזה אחת לכמה שנים תכנית חדשה כזו?  גב' רויטל דג'אוי בן יעקב: 

 

 שנים.   10אמרתי, בערך    מר גדי ירקוני: 

 

גוד   מר ניר ים: בעד. נמנעים?    16ל. שאלות? אין. מי בעד, חברים?  כל עשור, סדר 

 אין. מתנגדים? גם אין.  

 תכנית מתאר כוללנית למועצה.   –מועצה  – 1335תב"ר בעד( לאשר  16: הוחלט פה אחד )החלטה

 

, הטמנת קו תאורה כרם שלום. מימון של משרד הביטחון.  1336תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

 מי בעד? 

 

 . נמנעים? אין. מתנגדים? אין.16 אותם   מר ניר ים:

 הטמנת קו תאורה כרם שלום.   –מועצה  – 1336תב"ר בעד( לאשר  16: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 , שירותי דת. המשרד לשירותי דת.  566, החלטת ממשלה 1337תב"ר   גב' כבי שקולניק: 
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 מה זה, שיפוץ בתי הכנסת?   מר איתן אהרון: 

 

 מה סגורה של דברים. במכתב שכתבנו, מה?  זו רשי  גב' כבי שקולניק: 

 

 יש כאילו, כבר הוחלט מי מקבל?   מר איתן אהרון: 

 

 כן, כן, כן. זה הם קבעו.    גב' כבי שקולניק: 

 

 מי זה הם?   מר איתן אהרון: 

 

 הרב שלח לו את זה, כל היישובים.    מר דני ברזילי: 

 

 יע פה הפירוט.  רגע, רק שניה. זה לפי דעתי, מופ  גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, לא, אין פירוט, קראתי.   מר איתן אהרון: 

 

 רגע.   גב' כבי שקולניק: 

 

 בתי כנסת רשום.   4  מר איתן אהרון: 

 

בתי כנסת , אשר מקומם המדויק יימסר בהמשך לידי הרב.   4שיפוץ    גב' כבי שקולניק: 

זה  מ  6תכנון מקווה ביישוב כרם שלום. תכנון מקווה בעמיעוז, והתקנת   סננים למקוואות במועצה. 

 בתי כנסת זה הרב יקבע. אוקי. אולי הוא כבר קבע, אני לא יודעת.   4עפ"י הרשאה שהם נתנו. 
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שזה,    מר דני ברזילי:  איפה  היישובים,  כל  את  עבר  הוא  סיבוב.  עשה  הוא  קבע.  הוא 

 איפה שזה, חילק. ישבנו, סידרנו. 

 

 ? 3371אוקי, מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 בעד. האם יש נמנעים? לא. מתנגדים? גם לא.  16מי בעד?    מר ניר ים:

שירות דת    –  566החלטת ממשלה    –מועצה    –  1337תב"ר  בעד( לאשר    16: הוחלט פה אחד )החלטה

 במועצה.  

 

כל  1138תב"ר    גב' כבי שקולניק:  נותנים  הם  גליל.  נגב  הפריפריה  לפיתוח  המשרד  זה   ,

ה קהילתית. פה כתוב תכניות הפוגה. בגלל 'שומר חומות', אז חלק מזה הלך גם  שנה תקציב להעצמ

וליווי יישובי. מי  יועצים  להפגה, לתכניות ההפגה. וחלק ישמש למה ששימש כל השנים, שזו תכנית 

  -בעד תב"ר

 

 זה חלק מזה כבר בוצע?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 ע בשנה הבאה.  לא, זה עוד לא בוצע. זה לביצו  גב' כבי שקולניק: 

 

 תכניות הפגה של 'שומר החומות'.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה?   גב' כבי שקולניק: 

 

   -זה על תכניות הפגה של 'שומר החומות' שבוצעו  מר תמיר בוקובזה: 
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שהם   גב' כבי שקולניק:  הגדרה  זו  בוצעו.  שלא  דברים  זה  לא,  בוצע.  לא  זה  אבל  לא, 

 הגדירו. 

 

 וב. ט  מר תמיר בוקובזה: 

 

 , מי בעד?  1338תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 בעד. האם יש נמנעים? אין. האם יש מתנגדים? אין.  15מי בעד?    מר ניר ים:

)החלטה אחד  פה  הוחלט  לאשר    16:  קהילתית    –מועצה    –  1338תב"ר  בעד(  תכניות    –העצמה 

 הפוגה.  

 

פה תב"ר    גב' כבי שקולניק:  בעמיעו1339יש  ז. מימון של משרד הדתות.  , שיפוץ מקווה 

 מי בעד? שם זה היה תכנון ופה זה השיפוץ, הם נתנו לחוד. חלוקה של משרד הדתות, אני לא.  

 

 בעד. נמנעים? מתנגדים? אין.   15מקווה, תשאירו ידיים למעלה רגע.    מר ניר ים:

 ז.  שיפוץ מקווה בעמיעו –עמיעוז  – 1339תב"ר בעד( לאשר  15: הוחלט פה אחד )החלטה

 

תב"ר    גב' כבי שקולניק:  במסגרת    1340עכשיו,  כן  גם  זה  חדש.  משהו  זה  תב"ר,  זה 

₪. הכוונה מאוד לקדם    2,121,000-החלטת הממשלה לדיגיטציה במועצה, אנחנו זכינו ב'קול קורא' ב

את כל המועצה. מתן, יכול לפרט אם אתה רוצה. הוא מכין עכשיו תכנית. לקדם את המועצה רבות. 

ום גבוה, ואפשר לעשות איתו הרבה דברים. אנחנו כמובן מכינים תכנית מאוד מאוד קפדנית  זה סכ

 עם המשרד. 

 

 אפשר להכניס לתכנית אייפדים.  גב' רויטל דג'אוי בן יעקב: 
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 ? 1340אוקי, אז מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 בעד. נמנעים? מתנגדים? אין. 16   מר ניר ים:

אחהחלטה פה  הוחלט   :( לאשר    16ד  ממשלה    –מועצה    –  1340תב"ר  בעד(  קידום   –  566החלטת 

 דיגיטציה במועצה.   

 

במסגרת  1341תב"ר    גב' כבי שקולניק:  כן  גם  זה  הילדים.  לגני  כלים  מדיחי  רכישת   ,

להגנת  המשרד  מימון  פעמיים.  חד  בכלים  ישתמשו  שלא  בשביל  להם,  רוכשים  הירוקה.  התנועה 

 שזכינו בו. מי בעד?  הסביבה. זה 'קול קורא' 

 

 בעד. נמנעים?   16   מר ניר ים:

 

את   גב' רויטל דג'אוי בן יעקב:  אפשר.  אם  אבל  לתב"ר,  ישירות  קשורה  לא  היא  שאלה,  לי  יש 

   -הכלים עצמם בפועל, את הכלים עצמם בפועל

 

 אה, איך ימומנו הכלים?    גב' כבי שקולניק: 

 

 כן.  גב' רויטל דג'אוי בן יעקב: 

 

לבקש   שקולניק: גב' כבי  אלינו  יגיעו  עוד  בטח  הם  יודעת.  אני  החינוך,  של  בעיה  זו 

לא, אבל מימון של שנה שלמה של חד פעמי, זה יכול להיות חד פעמי כלים, כלים רב פעמיים  תקציב.  

 זה מימון של שנה שלמה של כלים חד פעמיים. יש להם תקציבים, אני מניחה.  

רכישת מדיחי כלים לגני הילדים   –מועצה    –  1341תב"ר  ר  בעד( לאש  16: הוחלט פה אחד )החלטה
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 במועצה. 

 

שמוכן  1342תב"ר    גב' כבי שקולניק:  תורם  זה  ויתד.  נצרים  בני  ממ"מים  הקמת  זה   ,

₪    320,000-לתרום להקמת ממ"מים ביתד ובבני נצרים. הכסף יעבור דרך בני נצרים, ולכן הם פה ב

   -התחייבות, כי הם

 

  -רק ביתד ובבני נצרים הוא מוכן  : מר רותם בוקסבאום

 

 כן, כן. לא יודעת.    גב' כבי שקולניק: 

 

 מה הקשר בין היישובים האלה?   מר רותם בוקסבאום: 

 

והצליחו   גב' כבי שקולניק:  נצרים הביאו,  דבר. תורם שבני  זה לא קשור לשום  לא  לא, 

גלל שזה עם יתד, אז הכסף יעבור  להביא אותו גם ליתד. בבני נצרים לא צריכים אותנו בד"כ, אבל ב

 דרך בני נצרים. זה לא, אנחנו פה ממש רק הצינור.  

 

זה לא סתם, ידידיה הוכמן הוא עוזר לנו גם בתרומות. יש לו קשרים     מר גדי ירקוני: 

עם חלק מתורמים שהם, חלקם יותר חדשים אצלנו. ואותו תורם רצה לתרום ליישובים האלה, בגלל 

א', אז אנחנו -איזה משהו. היה שם איזה זה. ואם בא תורם ואומר, אני רוצה לתת באיזו זיקה דתית ו

 לא מתווכחים איתו.  

 

אף אחד לא מתווכח עם התרומה, היא מבורכת. אני פשוט לא הבנתי    מר רותם בוקסבאום: 

 היישובים האלה. לא ראיתי שום קשר ביניהם. סתם, ניסיתי להבין.  2-למה דווקא ל
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 איך יתד קשור? בני נצרים הביאו אותו ליתד?    רון: מר איתן אה

 

 בני נצרים, כנראה הביאו אותו ליתד.   גב' כבי שקולניק: 

 

להביא     מר גדי ירקוני:  רצו  הם  שבהתחלה  משהו  היה  דת.  מבנה  עם  משהו  שם  היה 

מאוד   והם  בקומבינה,  שהיה  מה  זה  אבל  בסוף,  קשר  שאין  בטוח  לא  אני  וזה.  דת  למבנה  אותו 

 סוטים. מב

 

יכולת   גב' רויטל דג'אוי בן יעקב:  איזושהי  למועצה  יש  התרומות.  על  שאלה  הזה  בהקשר  לי  יש 

 לשלוט או לנתב או לא יודעת איך לנסח את זה, את התרומות שמתקבלות למועצה? 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 כן?  גב' רויטל דג'אוי בן יעקב: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 באיזה אופן?  וי בן יעקב: גב' רויטל דג'א

 

לנו    מר גדי ירקוני:  ליישובים. מפני שאנחנו, ברור  נזהרים מאוד מתרומות  גם  אנחנו 

ולמה.  איך  בדיקה  אצלנו  לעשות  צריכים  שנהיה  גל  איזשהו  פה  יתחילו  הזאת,  לסוגיה  ניכנס  שאם 

רוב זה הפוך. הרוב זה  בשלב זה, אנחנו לוקחים רק לדברים של כולנו. וכמובן, אנחנו לא אומרים, ה 

. ואנחנו נגיד רוצים עכשיו להגדיל את מבנה החוסן, אוקי?  שאנחנו מזהים צורך במועצה או למשהו

יודעים   יודעים שחלק מהאנשים  הזה.  לנושא  ייעודית  ומחפשים תרומה  יודעים שהולכים  אז אנחנו 
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 איפה האנשים יותר קרוב לליבם, הדבר הזה.  

 

אלא   ב: גב' רויטל דג'אוי בן יעק מועצתיים,  מוסדות  לא  היישובית.  ברמה  מדברת  אני  כן, 

 יישוביים. 

 

  -לא, אנחנו עדיין לא נכנסנו לרמה היישובית. הממ"מים האלה   מר גדי ירקוני: 

 

כל   גב' רויטל דג'אוי בן יעקב:  על  אחראית  המועצה  לגייס.  להצליח  יכולים  שלא  יישובים  יש 

  -היישובים

 

ם את מגייסת, את צריכה להעביר את זה דרך העמותה, אם יש גם א  מר איתן אהרון: 

 עדיין את העמותה.  

 

 לא, אתה לא נכנס לתרומות.    מר גדי ירקוני: 

 

 בוודאי.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אני מזהיר אותו, נראה לי הוא לסבך אותנו.     מר גדי ירקוני: 

 

כל    מר ניר ים: קודם  תראה,  אותך.  לסבך  הולך  לא  אני  מדינה לא,  המדינה,   ,

חופשית. זאת אומרת, יישוב שמגייס למה שהוא מגייס בדרך שהוא מצליח לגייס, כמובן זה עניין שלו  

ואנחנו לא מתערבים. זה צד אחד של הסיפור. במקום שאנחנו כן נכנסים ליישובים, זה במקום שבו  

ים שהקמנו לאחרונה,  "מממ  5או    4-אנחנו כן עושים איזושהי חלוקת צדק, נקרא לזה ככה. למשל, ה

ואנחנו עדיין ממשיכים להקים אותם ביישובים, נעשו על בסיס קריטריונים מאוד מאוד ברורים של 
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+ כמה שאפשר. על בסיס של כמה מרחבים מוגנים קיימים ביישובים ביחס  7יישובים, ככל האפשר,  

ים ביישובים,  "מקמת ממלאוכלוסייה, לילדים. היו לנו סדרה של קריטריונים. ושם באמת תמכנו בה

על בסיס תרומות, אוקי? אז כשזה כן נעשה, זה נעשה בצורה מאוד מאוד מדויקת, עם קבלת החלטה  

עדיפויות   וסדרי  ודירוג  קריטריונים  בסיס  על  תמיד,  אלא  לרוב,  לא  ולרוב,  במליאה.  פה  מסודרת 

 שנקבעים פה. אם זה קורה, זה קורה בהחלטת המליאה. 

 

 ? תודה. 1342אוקי, אז מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 . נמנעים? מתנגדים? אין.16   מר ניר ים:

)החלטה אחד  פה  הוחלט  לאשר    16:  ויתד    –  1342תב"ר  בעד(  נצרים  בבני   –בני  ממ"מים  הקמת 

 נצרים ויתד.  

 

 תכנית לקידום עובדים עם מוגבלויות.. 9

 

מספ   מר ניר ים: סעיף  תראו,  הזה.  עם  גמרנו  אנחנו   56בעמוד    9ר  יופי,  למעשה 

התבקשנו ויפה מאוד, אנחנו חייבים לעמוד בתקנות שמחייבות אותנו למספר מסוים של אנשים עם  

מוגבלויות מבין עובדי המועצה. אני חושב שזו פעם ראשונה. אני לפחות מכיר את זה כפעם ראשונה,  

במועצה. מה שאנחנו באים    שאנחנו נדרשים לאשר תכנית שנתית להעסקה של אנשים עם מוגבלויות

עיקר   בזה, אבל  אולי להתעמק  זמן  היה  ולא  מי שלא קרא,  ואומרים בתכנית הזאת, בעמוד מספר, 

למעלה, אנחנו באים ואומרים,   59זאת אומרת, בעמוד  , איפשהו למעלה.  59הדברים מופיעים בעמוד  

רונות, של משרות חדשות  משרות, זה סדר גודל ממוצע של השנים האח   40, אנחנו נפתח  2022שבשנת  

אלא   העובדים,  מספר  בהגדלת  לא  זה  כמובן,  לרוב  למועצה.  חדש  אדם  כח  לגייס  נדרשים  שאנחנו 

לאנשים  מיועדות  כן מתוכנן שמספר המשרות שיהיו  עובדים שיוצאים מהמערכת. אבל  החלפה של 

ת, זאת אומרת, כתנאי  . זאת אומרת, עד היום לא נהגנו לגייס אנשים עם מוגבלו 5עם מוגבלויות, יהיו  
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העדפה  לגיוס.   עם  לאנשים  עדיפות  מוגבלויות,  עם  לאנשים  עדיפות  אדם  כח  במכרזי  נתנו  תמיד  כן 

משרות   5מתקנת, מקהילות שונות וכאלה ואחרים. אבל פה אנחנו מתבקשים לאשר תכנית שאומרת  

 שר. אז זה דבר שהמליאה מתבקשת לאיהיו מיועדות לאנשים עם מוגבלות.  2022בשנת 

 

 והם כולן תהיינה ספרניות לפי מה שמפורט?   גב' רויטל דג'אוי בן יעקב: 

 

 איפה זה כתוב?     מר ניר ים:

 

 ייעודית.   5משרות,  40-זה בדיוק מתחת ל גב' רויטל דג'אוי בן יעקב: 

 

 לא, לא בהכרח. תראי, נכנסים לשנה, מצהירים כוונה, אוקי?    מר ניר ים:

 

 המועצה גם יכול להיות מהמספרים האלה.   ראש   מר גדי ירקוני: 

 

ראש המועצה כלול בפנים, ועדיין זה לא מספיק. עדיין זה לא מספיק.     מר ניר ים:

אז זהו. אני אומר, זאת הצהרה. שכמובן, ככל שנגייס יותר אנשים עם מוגבלות גם למשרות אחרות,  

ידענו היום בפתח השנה. אז אם יש עוד י באמת לא  זה נבורך על כך. אז לא רצינו לפרט בדיוק למה, כ

מוגבלויות?   עם  לאנשים  העסקה  תכנית  את  לאשר  בעד  מי  לא,  אם  נענה.  תודה.    16שאלות,  בעד. 

 נמנעים? לא. מתנגדים? אין. 

עובדים עם מוגבלויות במועצה בשנת    לגיוסלאשר את התכנית  בעד(    16: הוחלט פה אחד )החלטה

2022 . 

 

   סל שירותים מועצתי.. 10
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מועצתי, זה משהו שאנחנו מקדמים. נשלח   2-ב   מר ניר ים: מילים. סל שירותים 

במלוא  שנקרא,  מה  התגייסו,  שכבר  מליאה  חברי  יש  פעם.  עוד  אותו  לשלוח  אפשר  במייל.  אליכם 

  -המרץ, ממש במלוא המרץ 

 

 הם היו בבידוד פשוט.     מר אמיר פלג:

 

 וד יותר עזר לנו.  היו בבידוד וזה עזר להם. וע   מר ניר ים:

 

   -אבל אם יש הערות, לכתוב באימייל אליך או   מר אמיר פלג:

 

את    מר ניר ים: שעושה  למי  זה  את  לנתב  יודע  אני  אז  אליי.  עדיף  אליי,  אפשר 

העבודה. אז תודה על כל העזרה הזאת. בסופו של דבר זה מתגבש. כרגע, זו רק טיוטה. אבל אני מניח 

שה. למליאה הבאה, זה כבר יהיה מוכן. ואז לאישורכם, וגם ייצא החוצה. לא,  שתוך שבועיים, גג שלו

אבל אנחנו כן מחכים. לא, לא. אני אגיד. הסדר שלנו, הסדר שלנו יהיה, קצת עצרנו את זה, כי רצינו  

לשנת   העבודה  תכנית  החלטנו.  שעליה  העבודה  תכנית  את  ולכן,  2022לפרסם  השירותים.  סל  לפני   ,

לראות שתכנית העבודה גמורה. גם היא תבוא לפה, כדי לקבל את האישור הסופי. גם אנחנו רוצים  

ונוכל לדייק אותה. אני מניח שהכל יקרה ככה שנוכל כבר  תישלח אליכם, כדי שתעירו על הטיוטה 

זה   השירותים.  סל  את  לשחרר  נוכל  אז  תאושר,  שהיא  רגע  ובאותו  הבאה.  במליאה  אותה  לאשר 

 רבה מה להצביע. יש רק להזכיר לכם להסתכל על זה, כי זה מעניין. הרעיון. אז אין פה ה

 בחירת ועדת ערר )יידחה למליאה קרובה(. . 12

 

, בחירת ועדת ערר, 12ובסוף, יש לנו, בסוף, בסוף, אני אומר שבסעיף     מר ניר ים:

 אני רק מסביר למה אנחנו דוחים את זה. פשוט, אין לנו הצעות מהציבור.  
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   -מה, לא פנו אליך מ  רון: מר איתן אה

 

 לא, לא, אני חוזר אליו תכף.    מר ניר ים:

 

 ניר, לא פנו אליך?    מר איתן אהרון: 

 

לא. אותה גברת לא פנתה אליי. אלא אם כן היא בעילום שם, אז לא.     מר ניר ים:

 אבל אני אשמח שהיא תפנה. בקיצור, שורה תחתונה, ראינו שאין לנו מועמדים מספיק. 

 

    -אין בכלל או לא   ר אלון דודי:מ

 

לא, הייתה, יש לנו לעורך דין או עורכת דין, יש לנו מועמד, אבל אנחנו    מר ניר ים:

לתת  כדי  שבועיים,  בעוד  הפרסום  את  להאריך  החלטנו  תחתונה,  שורה  ציבור.  נציג  עוד  צריכים 

ואז  ציבור,  בנציג  לעזור  צריך  עצמו.  את  להציע  מישהו  ולעוד  הבאה,    אפשרות  במליאה  נוכל,  אנחנו 

 לאשר ולצאת לדרך.  

 

 תעלו פרסום בפייסבוק של המועצה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

בדף של המועצה, אז אין שם פרסום כאלה של דברים כאלה. זה יוצא    מר תמיר בוקובזה: 

רוב התושבים נמצאים   לווטסאפים של היישובים, למיילים של היישובים. בפייסבוק שלך המועצה,

 שם ורואים. 
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 נכון.    מר ניר ים:

 

 הרבה נכנסים לפייסבוק של המועצה.    מר גדי ירקוני: 

 

קבוצות כבר. יש    9או   8נכון, נכנסים הרבה לפייסבוק של המועצה. יש     מר ניר ים:

 אלפי אנשים. אתה צודק.  

 

 צא.  ניר, ווטסאפ זה יצא. פייסבוק זה לא י  :מתן גדליהומר 

 

 אני דיברתי על הווטסאפ, לא על הפייסבוק.     מר ניר ים:

 

 אני דיברתי על דף הפייסבוק של המועצה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, גם בפייסבוק אנחנו פרסמנו.    מר ניר ים:

 

 בווטסאפ קיבלתי, נכון.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה?    מר ניר ים:

 

   בווטסאפ קיבלתי.  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אוקי.    מר ניר ים:

 

 ובפייסבוק, אני לא רואה את זה וחבל. זה קיים.    מר תמיר בוקובזה: 
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טובות,    מר ניר ים: למטרות  אותה  לנצל  כדי  שבאמת  פלטפורמה  עוד  אז  אוקי, 

 נקרא לזה ככה. בסדר.  

 בחירת חברי מליאה לוועדה בחינה גזברי/ית )מוצעים: חנניה, איתן(. . 11

 

עם     מר ניר ים: יצאנו  קצר.  רקע  לגזבר/גזברית.  הבחינה  לוועדת  חברים  בחירת 

שלהם,   האבחונים  את  שסיימו  לפני  עוד  לעכשיו,  נכון  לנו  יש  חדש.  ואנחנו    9מכרז  מועמדים. 

זה   לוועדה,  כחברים  עצמו  את  שהציע  מי  הוועדה.  על  לבין    4מתארגנים  בינם  סיכמו  מליאה.  חברי 

מר זה  המועדפים  שהמועמדים  זה   עצמם  אז  הערות,  יש  אם  אז  אווקרט.  חנניה  ומר  אהרון  איתן 

 הזמן, ואם לא, אנחנו נאשר אותם בהצבעה.  

 

 מי הנוספים?   גב' סילביה גרין: 

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 מי הנוספים?   גב' סילביה גרין: 

 

  -הנוספים   מר ניר ים:

 

  -לא, לא, אנחנו פרשנו. אני הייתי ו  מר תמיר בוקובזה: 

 

תמיד היה ופרש. רויטל הייתה ופינתה את המקום. זהו, ככה זה נסגר.     ניר ים:מר 

ככל   מוקדם  מועד  נמצא  אנחנו  ואז  המבחנים,  את  יסיימו  הם  הבא  בשבוע  הבא.  בשבוע  לא  זה 

האפשר. לא חושב. בכל אופן, זהו, הערות נוספות, שאלות? לא. מי בעד לאשר את חנניה ואת איתן? 
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 בעד. האם יש נמנעים?  16בלבלת אותי, רבקה. . 16, לא 15, לא 16

 

 אין נמנעת.   גב' סילביה גרין: 

 

 אין נמנעים. את נמנעת?     מר ניר ים:

 

 אני נמנעת.   גב' סילביה גרין: 

 

נמנעת?     מר ניר ים: מתנגדים?    15את  אחד.  נמנע  הישיבה  0בעד,  רבה,  תודה   .

 נסגרת.

 

וחנניה אווקרט, כחברי מליאה    נמנע(  1בעד,    15: הוחלט פה אחד )החלטה לאשר את איתן אהרון 

 בוועדת הבחינה לבחירת ג זברי/ת מועצה.  

 

 

  __________________ 
 גדי ירקוני 

 המועצה יו"ר  

 __________________ 
 ניר ים 

 המועצה מנכ"ל  
 
 


