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לשנה הזו. נתחיל עם מידע אנחנו עם    3ברוכים הבאים למליאה מספר     מר ניר ים: 

עובדי  ראינה. גדי יציג את הנושא, יש איתנו צוות של  נושא שנקרא התגייסות המועצה בעניין של אוק

ד דרך  אפרתי,  מדרור  שמועצה,  ומיכל,  ליאורה  חן,  ענת  לנסות קלה,  כדי  התגייסנו  העניין  לצורך 

לראות מה... ואפרת כמובן. אז יהיו שותפים איתנו בדיון הקטן הזה, ואחר כך נמשיך ונתקדם לסדר  

 היום. 

 

 מידע. . 1

 

ערב טוב. אנחנו מביאים את הנושא באמת למידע, ולשמוע את חוות    מר גדי ירקוני: 

 דעתכם גם בנושאים האלה. אבל כמו שכל המדינה מדברת, אני מקווה שלא רק ידברו אלא גם יעשו.  

דברים   לארבעה  בעצם  הדרך,  בהתחלת  צוותים  להקים  התחלנו  מאתמול,  בעצם  מיום,  אנחנו  אז 

, בכלל בנושא שהולך להיות מה שהיה פעם, ברית המועצות של  שונים שקשורים באוקראינה, או בנו

אנשי  של  ההערכה  מביאה    פעם.  שהיא  מהאסון  חוץ  תביא,  הזאת  שהמלחמה  להיות  שיכול  מקצוע 

יש   אבל  גדול,  להיות  יכול  קטן,  להיות  יכול  גדול.  מאוד  מאוד  עליה  גל  זה  אחרי  תביא  בהתחלה, 

 הערכות מפה ומשם. 

נו שהיום גם הממשלה עושה על זה דיון מיוחד. אז בעצם, אנחנו רוצים לטפל דרך אגב, גם לפני שידע

א'   לאנשים...  אתן  אני  גם,  אגיד  אני  ותיכף  שונים,  לבלים  דרך   –בארבעה  וכאן,  עכשיו  של  הנושא 

'יחד' המרכז הקהילתי תוביל את זה, יחד עם הסיפור  הקהילה, שזה תוביל מיכל על כל הנושא של 

עכשיו, איך עוזרים להם קצת שם, מה שולחים מפה, איך מפעילים את הילדים הזה של מה עושים  

ברעיונות  באמת  אנחנו  האלה,  בדברים  גם  פתוחים  ואנחנו  לשם,  לעזרה  בכלל  הקהילה  את  שלנו, 

,... חשבנו אפילו רק הם, הצוותים המצומצמים. יש לנו דבר שהתחיל מאתמול, קול קורא  הראשונים

 , ענת חן, היא הייתה פה...  שהגיע, שענת חן מובילה

 

 אני פה אני פה.     גב' ענת חן:
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יש    מר גדי ירקוני:  הקצר.  הטווח  כן  גם  שזה  קודם.  השני  בצד  הייתה  צד,  לי  עברה 

התלבטות מאוד גדולה שאנחנו חושבים, אני חושב, יכול להיות שהמליאה תוביל אותנו אחרת, שיש  

 את הנושא של הפליטים,  

 

 קול קורא ל...  : בן יעקב רוויטל דג'אווי

 

היא תסביר, כל מיני דברים, לשלוח, אני בכוונה רוצה לתת לאנשים     מר גדי ירקוני: 

אני   בדיוק.  זה  מה  תגיד  היא  כאלה.  דברים  מיני  כל  צעצועים,  בגדים,  עכשיו,  לשלוח  דברים  לדבר. 

שלנו, זדמנות הגדולה  בכוונה לא מפרט את הכול, וכשאני רוצה להגיע לסיפור, כשאני רואה את הה

ואני אתן גם לכל האנשים לדבר. והדבר השני, זה אמרנו שיש את הנושא של הפליטים, או ילדים, גם  

 ילדים ללא, מכל מיני מוסדות כאלה ואחרים.  

שם אני חושב שאנחנו יותר חלשים, להביא אותם פה לעוטף עזה למבנים שלנו, כל פעם מישהו צועק  

מקום שהוא ללא מיגון כמו שצריך, להביא אנשים שאחרי זה צריכים לדאוג   ביכורים, ביכורים...  –

 להם, ואתה לא יודע לכמה זמן, והביטחון שלהם.  

יותר במקומות מסודרים   אני לא בטוח שאנחנו התשובה הנכונה. אני חושב שהתשובה הנכונה היא 

וגם ה הדבר הנכון, אני חושב אד הוק, לקלוט משפחות פליטים כאלה ואחרים, אני חושב ש-בארץ, 

בינתיים  שהמדינה  מה  וכל  מלון,  בתי  שזה  להיות...  יכול  פה,  זה  זה  בגלל  טועה,  שאני  להיות  יכול 

 נותנת.

הוא   רואים,  שאנחנו  הגדול  בתור  והדבר  אנחנו  לכם,  מזכיר  שאני  שלנו,  היישובים  של  האפשרות 

שבסוף מי  מלדבר.  חוץ  היישובים  בלי  יכולת  שום  לנו  אין  היישובים,   מועצה,  רק  זה  לעשות  יכול 

בעזרה אדירה שלנו, אבל רק היישובים, בנושא שדרור הוביל, והוא בית ראשון מולדת, קליטה, דבר  

בגדול,  זה.  על  עובד  דרור  כבר  אבל  מכתב,  יצא  מחר  מהיישובים,  התחלנו  כבר  מתחילים,  שאנחנו 

עד    5לשניהם, כמה משפחות בין  האפשרות של כל יישוב, מושב וקיבוץ, אנחנו חושבים שזה מתאים  

לאפשרות    10 לדאוג  צריכה  תהיה  המדינה  לדאוג,  ננסה  זה  בשביל  אנחנו  יכול.  שהוא  משפחות, 
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לדאוג   צריכים  נהיה  אנחנו  מוכן,  שהוא  שיגיד  יישוב  לכל  ממ"דים  עם  מיגון,  עם  יבילים  למבנים 

 מהמדינה למבנים האלה. 

ל יכול  שהיישוב  שנצליח,  לקרקע  וגם  שני,  לא  דבר  אנחנו  התשתיות.  את  וגם  הקרקע  את  עשות 

עם   יחד  זה,  את  נרכז  המועצה  דרך  שאנחנו  אלא  בזה,  להשקיע  צריך  יהיה  שהיישוב  מתכוונים 

היישובים ועם המדינה, אם היא חושבת שזה פרויקט נכון, זה ייתן לזה את המשאבים הנכונים. בלי  

 . משאבים, אנחנו לא מסוגלים לעשות כלום כמעט בנושא הזה

יש, באמת, אפשרות של צמיחה של אנשים טובים ש יבואו, כמו שאמרתי, פעם ראשונה   –א'    -ופה 

עוד פעם, אני לא עכשיו הולך לפתור את כל בעיות  יכול להישאר פה.  ומי שירצה  לתקופה מוגבלת, 

בהחלט אבל  רחוק.  לטווח  להיקלט  בשביל  שצריך  הדברים  ויישוב,  יישוב  בכל  שצריך  ...    הדברים 

אנחנו, הזמני, הוא נראה עד כשנתיים במבנים האלה. כמו שאני אומר, ייקח זמן לארגן אותם, לא  ש

אנחנו רוצים ואנחנו נתחיל לעבוד, בטח    –מחר בבוקר הם יבואו. ברגע שהיישובים יגידו כן, ויגידו לו  

 חצי שנה, זה יהיה טיל המחץ. –העולה הראשון, במקרה הטוב, יוכל עוד ארבעה חודשים 

למגורים  הפך  זה  התאילנדים,  עם  זוכרים,  אתם  עשה,  שרון  שאריק  מה  בסטייל  משהו  אבל 

 לתאילנדים, בגלל זה אני מתבלבל, עם העלייה מרוסיה.

שם   ולשים  מקום  להביא  טוב  שפחות  חשבנו  שחשבנו,  הראשוני  בדיון  חושבים...  לא   200אנחנו 

ח, ייקח את זה. כמובן שאנחנו, אחרי זה,  קראוונים ולעשות איזה מעברה, אלא בעצם כל יישוב שלוק

נהיה   האלה,  הדברים  וכל  עברית  הלימוד  ושל  הקליטה  של  הסיפור  את  וזה  ה...  של  הנושא  כל  את 

השירותים   גם  המשותפים,  האגפים  שני  האגפים,  זה  את  הוביל  זה,  זה.  על  ולעבוד  לארגן  צריכים 

, ודרור קיבל את המינוי לפרויקטור  החברתיים וגם דרור ודקלה מהאסטרטגיה, דקלה מנהלת האגף

 של זה.

 יש לנו את הבחורה שאחראית על העולים, איך קוראים לה? אני לא יודע להגיד את השם שלה, 

 

 סניג'נה.     דוברת:

 

  מישהו מבין? אני לא מצליח להגיד את השם הזה. גינצבורג מגבולות.    מר גדי ירקוני: 
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היא מצאלים, והיא גם... מה היא אמרה? שהיא בית ראשון  רציתי להראות שאני שולט בחומר, אז  

 במולדת? 

 

 כן, והיא תרגמה את המסמך של החוסן, נכון?     מר דני ברזילי: 

 

לא לא לא. היא תרגמה אולי, היא לא עשתה אותו. נעמי כתבה אותו,    מר גדי ירקוני: 

וא היישובים,  עם  התחלנו  שאנחנו  תהליך  באמת  וזה  אגב,  דרך  אפשרות מדהים  יש  שפה  חושב  ני 

 שהשמים הם הגבול, אם המדינה באמת תזיז את עצמה ותעזור לנו בנושא הזה. 

אני חושב שיש, דרור יספר עוד מעט, מה קורה עם היישובים בחצי סבב הראשון שהוא עשה, אנחנו  

ולהגיד גם מתכוונים לעשות ביום ראשון פה פגישה עם מנהלי היישובים, אני מקווה של כל המועצה,  

 להם, פחות או יותר, מה שאמרנו עכשיו. לא היו לנו יותר פרטים. 

פגישה אצל אלקין, מתוכננת מראש, זה דבר שיהפוך להיות באמת במרכז הפגישה. אנחנו    ביום שני

מחר חושב    נוציא  אני  הזה.  לנושא  עזרתם  את  צריכים  שאנחנו  הרלוונטיים,  השרים  לכל  מכתבים 

שהמוע ענק  דבר  זה  גם שבאמת  אחרים,  לאנשים  האחר,  לעם  טובים  בדברים  לעשות  גם  יכולה  צה 

 הכול, זה תופס אותנו בכל הזה.זה חינוך, זה  –לעצמם, ועוד פעם 

דרור יקים צוות כלל אגפי, לנושא הזה יהיה נציג לכל אגף רלוונטי, כמעט כל אחד קשור אליו, ויהיו  

 שאנחנו ננהל את זה מעל, ביחד איתם. מעל זה את מנהלי האגפים, שאותי ואת דודי ואת ניר,

ארוכה, אני אעביר את רשות הדיבור לאנשים, כל אחד   –אני מציע שאחרי הפתיחה הזאת, הקצרה  

ידבר על התחום שלו, מה שהוא כבר עשה מאתמול עד היום, ואיך הוא רואה את זה, ואחרי זה פתוח  

 גם להערות, וגם לשאלות של חברי המליאה.  

 

אז אני ענת, חלקכם מכירים אותי כי אני יועצת קידום מעמד האישה    גב' ענת חן:

 של הרשות, ואני גם מרכזת את היחידה להתנדבות עכשיו.

קיבלנו קול קורא, כל הרשויות בארץ, השלטון המקומי ביחד עם הסוכנות היהודית, יצאו בקול קורא  

לפליטים לשלוח  כדי  תרומות  ולהכין  להתגייס  הרשויות,  לנכנסים,  על    לכל  לא  לעולים,  לא  הגבול. 
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 אלא לפליטים שכרגע בגבול, לא משנה אם הם יהודים או לא.

התרומות.   כל  את  שירכזו  נציגה,  או  נציג  לגייס  יישוב  מכל  ביקשנו  ליישובים,  מודעה  הוצאנו 

ציוד חורף, רק שמיכות, מעילים חמים, כובעים,    –שני סוגים    –התרומות הן מאוד מאוד ספציפיות  

 פים. והסוג השני זה מוצרי הגיינה. הכול צריך להיות חדש. צעי

 

פשוט     גב' מזל ערוסי: והם  אנשים,  כמה  עם  לדבר  לי  ויצא  שכתבתם,  מה  וזה  חדש. 

 מה זה חדש?   ?מה זה ההתפנקות הזאת –אמרו 

 

 חדש זו מברשת שיניים חדשה,    גב' ענת חן:

 

 ם. אבל כשמדובר על מעיל חדש... לא, לא מדובר על מברשת שיניי   גב' מזל ערוסי:

 

 לא, לא, המעיל לא צריך להיות חדש.    גב' ענת חן:

 

 לא, מההיגיינה.     מר גדי ירקוני: 

 

אני אשלח לכם את המודעה, אם תרצו, בקבוצה של המליאה, תוכלו     גב' ענת חן:

שהריץ אומר  זה  חדש,  כמו  מצב  כוונה...  פה  אין  התנשאות,  פה  אין  אותה,  תקול,  לראות  לא  רץ'   '

כמו   במצב  שק"שים  שמיכות,  שצריך.  כמו  בזה  להתעטף  ממש  יוכלו  חסרים, שהם  כפתורים  ושאין 

 חדש, הכוונה שלא יגיע משהו שהוא בלוי, ולא ייתן את המענה.

מוצרי היגיינה כמובן חדשים, וזה יכול אולי להצריך מכל אחד מאיתנו לקנות משהו קטן, ולהוסיף  

שמפו לחבילה.  נחוצים.  אותו  מאוד  הם  ושם  בשבילנו,  בסיסיים  מאוד  מאוד  שהם  דברים  סבון,   ,

ממש   זה  יבשים,  ארוזים  מאכלים  מיני  כל  לא  מטרנה,  לא  אחר.  דבר  שום  ולא  לדוגמא,  טיטולים 

 מפורש, כי זה ה... זו בעצם המשימה כדי שזה יעבור כמו שצריך.
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רביעי   ביום  רביעי.  יום  עד  היישובים לאסוף  ככה התייצב  ביקשנו מכל  הנוער  אחר הצהריים, מדור 

מיד למשימה, דנה עג'מי ביחד עם כל הנוער שמלווה אותה, ירכזו את כל הציוד, וביום חמישי נארוז  

 יחד. נמיין ונארוז, כל דבר צריך להיות בנפרד.  

,  ... תושבים ותושבים שהתגייסו לעזור, איתי ביחד בכל הארגון של הדבר הזה טלי רויטמןיש איתנו  

שהיא מנהלת את השותפות שלנו, שותפות ביחד של הקהילות היהודיות, מטעם הסוכנות היהודית,  

 וזה מתקדם מאוד יפה. אם יש למישהו שאלות...?  

 

 איפה תעשו את זה?     גב' מזל ערוסי:

 

הבשור   גב' ענת חן: במתחם  נרכז  הציוד  החשמל, את  את  לרשותנו  העמיד  דודי   .

רקט, מה שהיה אשכול מרקט לשעבר, זה חלל גדול שאין בו שימוש כרגע.  חידוש החשמל באשכול מ 

 נמצא שם גם הדנדש, שהמתנדבות של הדנדש גם יארזו, וגם תהיה חבילה משם. 

 

 פשוט להגיע לשם, כדי לעזור?    גב' מזל ערוסי:

 

אני     גב' ענת חן: לעזור  לבוא  שירצה  מי  כל  איתנו.  לתאם  איתנו,  לדבר  אפשר 

כול להיות שכבר בבוקר יספיקו לסיים. יכול להיות שהיישובים יתאחרו להגיע ואז אולי ניתן  אעדכן, י

 עוד קצת זמן, ונמשיך עוד קצת. 

 

 מתי משלוח יוצא?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

המשלוח יוצא ביום ראשון. רצינו לסיים לפני שבת, כדי שהכול יהיה     גב' ענת חן:

 עה לקחת את כל המשלוח, ולשנע אותו לשדה התעופה. מוכן. הסוכנות היהודית מגי

 

 איך ההיענות של היישובים?    מר גדי ירקוני: 
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יכול     גב' ענת חן: מלאה.  כמעט  טבלה  לנו  יש  באמת  יפה.  מאוד  מאוד  היענות 

בכל  ונציגות  נציגים  מצאנו  היישובים,  כל  כמעט  אבל  לגמרי,  מלאה  כזאת  בשעה  כבר  שהיא  להיות 

 זים ופרסמו בקבוצות.יישוב, שמרכ

מקווה שאתם, בתור תושבים ותושבות ביישובים שלכם קיבלתם את זה בקבוצות הווטסאפ. יש  אני  

לנו  יש  היישוב.  בתוך  אצלם  שנמצאים  הסטודנטים  את  הנוער,  את  משתפים  מאוד  שגם  יישובים 

כו המושב  בשם  מרוכזת,  קנייה  לנו  לשלוח  רוצה  שגם  לציון,  ראוי  אחד  יישוב  של  אפילו  רק  לא  לו, 

 התושבים, אלא ממש משהו מכל המושב הזה, בנוסף. אז מרימה לכם.  

 

 תגידי את השם של המושב.    מר גדי ירקוני: 

 

 מושב ישע.    גב' ענת חן:

 )מחיאות כפיים(  

 

 זה בגלל המעבר התת קרקעי.    מר גדי ירקוני: 

 

יריית   גב' ענת חן: רק  שזו  להיות  יכול  זהו,  כן.  פי  על  עוד    אף  יהיו  אולי  פתיחה, 

מבצעים כאלה, אולי לטווח ארוך יותר, אולי באמת לעולים, למקלטים שיגיעו ממש לגור פה וזה. אז  

 אנחנו מסתכלים קדימה.  

 

 ליאורה ודרור.    מר גדי ירקוני: 

 

אגיד ממש בקצרה   ליאורה אלפרן: אני רק  איך ש  אז  לראות  נערכים  ואני  יאנוס  אבי 

מ למנף,  אפשר  שעולים באמת  לצרכים  המענים  זה  מרכזים,  שענת  ומה  שדרור  מה  לבאמת  עבר 

זו   האחר.  למען  לתת  שלנו,  לזכות  הקהילתי  החוסן  ברמת  גם  זה  את  למנף  רוצים  אנחנו  מהשטח. 
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יכולים   אנחנו  איך  לראות  ישראל.  וממדינת  מ...  חיבוקים  מקבלת  פעמים  הרבה  פעם,  שכל  קהילה 

 שהיא המתנה הכי גדולה.  –את, לזכות לתת למנף, באמת, את החוויה האדירה הז

אז אנחנו עוד נעדכן בהמשך, אבל ההתכווננות היא לשם, מול מוסדות החינוך, מול התשתיות שיש  

כלפי  מחוות  ולייצר  אליהן  מתחברים  איך  ולראות  שעולות,  יוזמות  ולאמץ  היישובים,  בתוך  לנו 

 הקהילה היהודית, ובכלל פליטים אוקראיניים, זהו.  

 

מיכל, אם את רוצה ללכת, אמרת שאת הולכת, האם חברי המליאה     ר גדי ירקוני: מ

 יכולים להפעיל משהו? לבקש מהיישובים שיעשו משהו? 

 

אני חושבת שבשלב זה את הפרסום שמה שענת מפיצה, חשוב להפיץ    ליאורה אלפרן:

 משמעותי, בסדר?  למליאה, ושאתם גם תוודאו שזה מופץ ליישובים. זה פשוט, זה פרקטי וזה

נפרסם   בהמשך אנחנו  שגם  חושבת  עם    –אני  לגבול  להגיע  שרוצים  גם מתנדבים  היהודית  בסוכנות 

בחור שהוא בצוות, מטעם השומר הצעיר יצא עכשיו לגבול של  פולין ואוקראינה, זה גם משהו. יש לנו  

רגש שמישהו מאיתנו אוקראינה. הוא הרכז של השומר הצעיר באשכול, וזה כבוד. זה ככה מ  –פולין  

 נמצא שם. ככה לייצר לעצמנו גיבורים מקומיים, שבאמת הולכים ו... 

   )מדברים ביחד(

 

דרור.  : דרור אפרתימר  שמי  לכולם,  עכשיו.   שלום  טקטים  בשני  למעשה,  מתנהלים, 

טקט ראשון ביוזמת התנועה הקיבוצית, הסוכנות, מנסים לאתר ביישובים מקומות שיש בהם מגורים 

 ים כבר עכשיו. פנוי

במועצה האזורית אשכול, קיבוצים ניר עוז, נירים וכרם שלום, אמרו מה יש להם פנוי. אליהם ינסו 

את  בדקו  הסוכנות  עם  שביחד  עלייה,  זכאי  זה  בסוף,  עולים  יהיו  בהכרח  לא  שהם  עולים  להביא 

 היכולת שלהם לעמוד בקריטריונים של חוק השבות. 

כאן עכשיו בארץ, הן משפחות חד הוריות. לא בגלל שהם גרושים, לצערנו, רוב המשפחות שנמצאות  

הבא   שבשבוע  הוא  והצפי  וילדים,  נשים  יש  אז  באוקראינה,  להילחם  נשארו  שהבעלים  בגלל  אלא 
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יתחילו להגיע לכאן משפחות. ושוב, זה רק לקיבוצים שאמרו שיש להם בתים פנויים כבר עכשיו, וזה  

 רבה מקומות. לא הרבה. זה לא הרבה בתים, לא ה

כפי שאתם יודעים, הצמיחה הדמוגרפית באשכול באמת חזקה, וכל הבתים ביישובים כמעט מלאים, 

 או שמתעתדים להגיע אליהם תושבים.

המיפוי   את  לעשות  דקלה,  עם  ביחד  ממני  ביקש  המועצה  ראש  ביקשה,  המועצה  לכך,  במקביל 

'רוצה אני', מהבחינה   –ולהגיד    הזה,  הראשוני ולבדוק איזה יישובים מוכנים להירתם לתוך המאמץ

של   כל    –הזאת  ועם  מיגון  עם  תספק  שהמדינה  יבילים,  מבנים  להציב  האפשרות  את  לשקול  מוכן 

 הקריטריונים שצריך. 

אנחנו עשינו סבב ראשוני בין היישובים. יש היענות, יש כבר למעלה מחמישים משפחות שהיישובים  

בין   כמובן,  מחולק,  זה  לקנות.  כולם  מוכנים  פרטים,  עוד  רוצים  שכולם  כמובן  השונים.  היישובים 

לעמוד   שצריכים  כמובן  אבל  מוכנים,  שהם  אמרו  בחלוציות,  ביישובים,  גם  יגיע.  מי  לדעת  רוצים 

 בתנאים מסוימים שקשורים לאורח החיים שם. 

,  אנחנו את כל הדברים האלה נברר בשבוע הבא. גדי ודקלה יעשו את המאמצים מול משרדי הממשלה

שלנו   ברצון  לעמוד  נוכל  ושאנחנו  סף,  כתנאי  או  כהטבות,  לקבל  נוכל  שאנחנו  הפרטים  את  וילמדו 

 לעזור. כי כפי שאמרתי, אין לנו בתים פנויים במועצה. 

הקהילות   עם  בקשר  אתם  אם  רק  פרטים,  יותר  לי  אין  באמת,  כי  מזה,  יותר  להוסיף  יכול  לא  אני 

אנחנו מאוד נשמח שבשבוע הבא, לפורום שיהיה כאן, אני  שלכם, ואתם יכולים להשפיע ביישובים,  

בפרונטאלי,   או  בזום  זה  את  נעשה  אם  יודע  על לא  לשמוע  כדי  היישובים,  מכל  נציגים  יגיעו  גדי... 

 המתווה שיגובש עד השבוע הבא. 

 

יבצעו   מר תמיר בוקובזה:  לא בהכרח  שיגיעו, הם  דרור? אמרת שחלק מהאנשים  שאלה, 

 ני הבנתי אותך נכון? עלייה. נכון? א

 

 בוא אני אגיד לך רגע,     מר גדי ירקוני: 
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הם עומדים בקריטריון של לבצע עלייה, לא בהכרח ירצו לבצע עלייה.   מר תמיר בוקובזה: 

 חודשיים...   –מה התוכנית לגביהם לטווח הארוך? כשמסתכלים מעבר לחודש 

 

חודשיים. כמו שאמרתי,    –ל חודש  תן לי לענות. אנחנו לא מסתכלים ע   מר גדי ירקוני: 

התהליך הזה, כמו שדרור אמר, יש כמה ביישובים, מעטים שעכשיו יכולים, עשרות בודדות לקלוט. 

אצלנו, זמני, זה שנתיים. הפרויקט שאנחנו מדברים עליו, גם בית ראשון במולדת, אף אחד לא הבטיח 

 שהם יישארו פה. 

לראות   צריכים  ה  –א'    –אנחנו  בחצי  שנצליח את  נצליח  יודעים שאם  נושא הזה של הבתים, אנחנו 

 שנה, זה מהר מאוד.  

 

 נצליח מה? להעמיד בתים חדשים?   מר תמיר בוקובזה: 

 

  כן. ממש...   מר גדי ירקוני: 

 

את    גב' דקלה קצוני:  לתקן  רק  תמיר,  מתפרצת,  שאני  סליחה  גדי,  שנייה,  סליחה 

 עשו קליטה. המינוח. זה לא 'לא עושים עלייה', זה לא י

 

 בדיוק. סליחה, את צודקת.    מר גדי ירקוני: 

 

 זו כאילו טעות במינוח, בגלל זה אני שנייה עוצרת.    גב' דקלה קצוני: 

 

 אז תסבירו שנייה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

ואומרים     מר גדי ירקוני:  באים  שאנחנו  זה  בין  הבדל  יש  בסדר?  אסביר.  הם   –אני 

ן זה שהם עושים עלייה. אנחנו נקבל כאלה שבאים לעשות עלייה במדינת נקלטים פה ביישובים, לבי
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 ישראל. 

 

 דרור אמר שהם זכאים לעלייה, ולא בהכרח יעשו, בגלל זה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

רגע, רגע. אנחנו לא יודעים, עדיין, בוודאות, אם הם יחליטו להישאר    מר גדי ירקוני: 

 פה. 

 

 כול.  להיקלט וה  גב' דקלה קצוני: 

 

 להיקלט דווקא... אנחנו רוצים כאלה שרוצים...     מר גדי ירקוני: 

 

 אם בהכרח יעלו לישראל, או בהכרח יישארו באשכול.     דוברת:

 

 בדיוק.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא.   מר תמיר בוקובזה: 

 

רגע, גם בשלב הראשון, רגע חבר'ה. גם בשלב הראשון, בגלל שכנראה     מר גדי ירקוני: 

באנו לשלושה חודשים,   –כמה בתים, אני עוד לא יודע, שיכול להיות שם, לקלוט גם כאלה שיגידו    יש

 אל תקלוט, אוקיי?  –והיישובים יסכימו לקלוט. אני לא אגיד לאף קיבוץ 

לתת   לארץ,  עולים  של  היא קליטה  שלנו  הראייה  ראשון    –אבל,  בית  עוד  יש  בית,  היה  פעם  זה  מה 

נו אתה  כאילו  בכלל במולדת.  להם  מתאים  אם  לראות  להיקלט,  עברית,  ללמוד  מקום  פה  להם  תן 

 שנתיים. אוקיי?  –לחיות בג'הנם הזה שלנו, בגן עדן הזה, ואם נוח להם... התהליך הזה, לוקח שנה  

 

לבוא   מר תמיר בוקובזה:  שירצה  מי  בעיה,  לי  אין  ההפוך.  מהכיוון  הייתה  שלי  השאלה 
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 ר, לפה, ואחר כך יחליט לעזוב, בסד

 

 אז אני אומר,     מר גדי ירקוני: 

 

 החשש הוא,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא,    מר גדי ירקוני: 

 

תקן אותי אם אני טועה, שמישהו יבוא לפה, ובסוף לא יעשה עלייה,    מר תמיר בוקובזה: 

 שאר פה כבין לבין. זה החשש.  י, ויייקלטלא 

 

 הבנתי את השאלה.     מר גדי ירקוני: 

 

 ב... מזה אנחנו מפחדים. הוא יישאר    ון: גב' דנה אדמ

 

סתם דוגמא על קרוואנים,    –חבר'ה, דרך אגב, אני רוצה להגיד לכם     מר גדי ירקוני: 

לפני   עד  אחרים.  על  יודע  לא  שאני  מפני  שלי,  הקיבוץ  את  דוגמא  אקח  השתמשו    3-4אני  שנים, 

 בקרוואנים שהגיעו בשנות התשעים. 

 

 הבסיס משתמש בהם עד היום.  אצלנו  גב' רבקה בן ארי: 

 

 אתם עוד משתמשים.     מר גדי ירקוני: 

 

 הבסיס.   גב' רבקה בן ארי: 
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רגע. אני אומר     מר גדי ירקוני:  המדינה תביא אותם בסוף לעולים.   –הבסיס. בסדר, 

גם, התוכנית, לא אמרתי, זה לא לשים בכל מגרש חצי דונם קרוואן אחד. במגרש   יפנו אותם?  מתי 

אתה שם שניים או ארבעה קרוואנים, אלא בסוף הם לא אמורים להישאר שם, אלא לקנות בית  כזה  

 קבוע.   –אחרי כמה שנים, זה לא פשוט. זה כן זמני 

והעולים, זה כן עולים שבאו למדינת ישראל. זה דווקא מחסנית מצוינת לבן אדם כמו שאנחנו רוצים  

עם היישובים השונים, שגם לישראלים קשה, לפני ביישובים המאוד רחוקים שלנו, שאנחנו מדברים  

שהם באים, לדעת אם מתאים להם לגור בכרם שלום, חולית, או סופה, לפני שהם גרו שם איזה שנה 

 זה תהליך מאוד חשוב. זה העיקר, זה הדבר החשוב.  או משהו כזה. 

 

התשעים,     מר נועם גל: שנות  תחילת  התשעים,  שנות  את  בזמנו  הזכרת  אתה 

 ייה הרוסית.  העל

 

 רגע, דבר למיקרופון.    מר תמיר בוקובזה: 

 

שנות    מר נועם גל: תחילת  השמונים,  שנות  בסוף  העלייה  את  קודם  הזכיר  גדי 

התפרקה. ואכן שרון בנה ויצא עם פרויקטים גדולים, מכל   התשעים. העלייה אחרי שברית המועצות

 יה המבורך הזה, קרוב למיליון איש.מיני אתרי קרוואנים, ונערכו פחות או יותר לגל העלי 

אלף עולים,    12.5שעות    36-, מבצע שלמה, שהביא לנו ב91  -עד שלפתע הופתענו, מי יותר ומי פחות ב

 ואנחנו, אשכול, היה לנו הכבוד את אתר הקרוואנים, שזה היום גרעין קיבוץ הראל, 

 

 לא גרעין, ולא קיבוץ...     מר גדי ירקוני: 

 

רוצה ככ   מר נועם גל: אני  משנה,  לא  כניסה.  בשלט  שלהם,  בשלט  כותבים  הם  ה 

להגיד שאני חושב שההתארגנות כאן היא סופר מבורכת. אני חושב שאנחנו צריכים להוסיף לה את  

היכולת לקלוט עכשיו ומיד עולים. במתווה, במידה ויהיה מבצע כזה, שהוא לא דמיוני, שיחליטו בבת  
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ולים לשמש באפר לתקופה קצרה. קצרה אם זה שבוע, או חודש,  אחת לעלות מסה גדולה, ואנחנו יכ

 זו כבר החלטה של מה שאנחנו יכולים להתארגן. 

אפשר   לא.  חלקם  בשימוש,  חלקם  שכרגע  הספר,  בבתי  הלוגיסטי  הבסיס  את  לנו  שיש  חושב  אני 

כשיו  למפות עוד כמה מקומות, והמועצה שיודעת לתפקד יופי בחירום, גם לתת את המענה המיידי לע

וכרגע, אני חושב שאת המענה לטווח הקצר צריך להתייחס, ואני חושב שבהחלט למועצה יש יכולת  

לתת את זה, וכולם מתארגנים כרגע לאיזשהו פורמט של עלייה מבורכת, אבל בהחלט יכולים לבוא,  

 ועוד פעם להיות מול מבצע כזה של עכשיו כמות מאסיבית מאוד, שאין איפה לפזר. 

 

אני רוצה להגיד כרגע לך על זה, שאנחנו לא מתנגדים. החלטנו לרדת    רקוני: מר גדי י

א'   בגלל,  אנשים    92-ב  –מזה  פה  להביא  חושש  די  אני  היום  אחר.  קצת  פה  היה  הביטחוני  המצב 

 למבנים מסביב, שאין בהם ממש ממ"דים. א'.  

שאתה   כמו  משהו  לעשות  שכן  נחליט  שאם  תדעו  האלה,  המבנים  כל  שני,  פה  דבר  יש  זמני,  אומר, 

אבל   להגיד,  רוצה  לא  אני  לעכשיו.  מעכשיו  זה  את  לארגן  בשביל  מיליונים,  כמה  של    2-3השקעה 

 גם זה המועצה, ואנשים מיוחדים שיתעסקו בזה. אחד.  , אומיליונים חייבים לשים פה 

 

תזרים      מר אמיר פלג: המדינה  בטח  שהיה,  מה  נגיד  כמו  מבצע,  יש  גדי,  אבל 

   אם פתאום יהיו עשרות אלפי עולים. תקציבים, 

 

אז בדיוק, אז רגע. בינתיים המדינה מדברת, עוד לא ראינו שקל. מצד     מר גדי ירקוני: 

אומר   אני  גם   –שני,  אנחנו  שבו  כמעט  היחיד  המתחם  אומר   אני  להתכונן,  צריך  אנחנו,  אם... 

ש חושב  אני  שחתמנו.  הסכם  נהרוס  ולא  השלושה,  מעון  זה  את מתכוננים,  לנו  שיש  היחיד  המקום 

פלוס   הישן,  המוסד  בעצם  זה  מדבר,  שאתה  שם    –המסה  אין  שצריך,  כמו  מיגון  שם  אין  מינוס. 

כמו   האלה  הבתים  את  לארגן  שלושה  חודשיים  ייקח  גם  זה  שכן,  נגיד  אם  שצריך.  כמו  תשתיות 

 שצריך. חודשיים, אוקיי? לא שלושה. והרבה מאוד כסף.

שאשכול תתעסק על הדבר המיידי הזה. יכול להיות שטעינו. אנחנו מוכנים  אנחנו חשבנו שפחות נכון  
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 לשקול, אם אתם חושבים, לשקול. כמובן שאנחנו נהיה צריכים תקציבים, גם לעכשיו לעשות... 

 

 אני חושבת שאתם רצים לפני הסוסים.    גב' מזל ערוסי:

 

 לא, אנחנו חייבים לרוץ לפני הסוסים.    מר גדי ירקוני: 

 

אנחנו לא חייבים. אני חושבת שבשלב הזה, אנחנו צריכים לתת מענה     ב' מזל ערוסי:ג

 קודם כל, של סיוע, של עזרה. והנושא של עלייה קצת נשים בצד. 

 

 למה? תסבירי למה.     מר גדי ירקוני: 

 

שמוכנים     גב' מזל ערוסי: עכשיו  יישובים  יש  אתה,  לזה.  ערוכים  לא  שאנחנו  מפני 

 עליה?   שיעשו אליהם

 

כן. בית, יש, תדעי, אפילו לשמחתי גם הרבה מושבים, אני מקווה שכל     מר גדי ירקוני: 

אפילו   משנה,  לא  צהובה,  אחת  משבצת  לתת  ידעו  הם  מבנים,  להם  נביא  שאם  יסכימו,  המושבים 

  דונם וחצי. –חומה, בגודל דונם 

 

  .אוד יחזרו בהםמהר מ תזכרו מה אני אמרתי, היישובים עצמם   גב' מזל ערוסי:

 

 למה?    מר גדי ירקוני: 

 

באופן     גב' מזל ערוסי: כאן  צריך לעלות  הילדים  אני חושבת שנושא  סיוע,  צריך לתת 

 ממשי. 
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 איזה ילדים?    מר גדי ירקוני: 

 

 הילדים שיגיעו.     גב' מזל ערוסי:

 

 יתומים, את מדברת?     מר גדי ירקוני: 

 

 כן.    גב' מזל ערוסי:

 

 אין לנו אפשרות.     ירקוני:  מר גדי

 

   גם לא היתומים.   גב' מזל ערוסי:

 

כל המטוס יתומים שהגיע, אמנם זו כותרת מאוד יפה בעיתון, אבל...   גב' דקלה קצוני: 

 ליישר קו, 

 

 לא שומעים אותך.    מר תמיר בוקובזה: 

 

איזשה  גב' דקלה קצוני:  עושים  אנחנו  אומרת,  אני  אבל  לדיון,  קשור  לא  רק  זה  ו... 

אם   הכנה.  עבודת  זו  עכשיו,  עושים  שאנחנו  מה  כל  חשוב.  נורא  נורא  קו  יישור  פה  לעשות  שנייה 

המדינה לא תתגייס לטובת תשתיות ופיתוח, איפה שאנחנו רוצים להניח מבנים יבילים, אז אף מושב 

 או קיבוץ לא יכניסו את היד לכיס ויעשו את הפיתוח לבד. 

 

 נכון.     מר אמיר פלג:

 

נס   גב' דקלה קצוני:  יהיה  שאולי  להיות  יכול  גם  ורצון.  התכנות  בבדיקת  כרגע  אנחנו 
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יודעים, אנחנו בהכנה, הדיון הזה עלה למליאה גם מפאת   היום בלילה והמלחמה תיגמר. אנחנו לא 

רגע, כבר מתחילים להכין איזשהו מהלך. לא נבוא עם משהו   –גם לומדים ואומרים  הסיבה שאנחנו  

 א נבוא ברגע בדיון הראשוני. גמור, אל

היה דיון פנימי על עניין הפליטים.  נועם מדבר על איזשהו באפר ביניים לעלייה, אבל הדיון הזה עלה  

זמני לפליטות, כי גם הארץ עתידה לקלוט פליטים, לכן נבדק  בעניין הפליטים. לעשות איזשהו מקום  

אם המדינה שופכת את כל הכסף עכשיו, בלי ביכורים, ונבדק גם מתחם הבשור, והבנו שההכנות, גם  

 לשאול שאלות, יש פה חודשיים עבודה, ופליטות כבר לא תהיה תוך חודשיים מהיום, אני מקווה.  

ולגבי המטוס הזה של היתומים, רק בשביל לסבר את האוזן, מדובר בעלייה ממוסדת של חב"ד, הם  

הא בצפון  אדמה  לזה  נתן  קק"ל  חב"ד,  בכפר  לגור  אנשים, הולכים  דיון  פה  אין  מבנים,  שם  יש  רץ, 

 כותרות בעיתון על משפחות שרוצות לאמץ, מחמם את הלב מאוד, אבל הילדים האלה...

 

 עטופים.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, הייתה לי מילה...    גב' דקלה קצוני: 

 

 הלוואי וגם יעטפו קצת אותנו.    מר גדי ירקוני: 

 

ה יותר פוליטקלי קורקט לפרוטוקול. אז כן, זה ביחס  עטופים זו מיל  גב' דקלה קצוני: 

אנחנו בבדיקות התכנות. אם אנחנו ניגשים לשר    –לשלושת הפרמטרים האלה. אני כן חוזרת ואומרת  

אבל אני    –אלקין, שר השיכון ביום שני, והוא מגלגל אותנו מהמדרגות על פיתוח, אני לא רואה, צר לי  

 סדר. לא רואה איך היישוב שלנו, וזה ב

 

 בצדק.    מר גדי ירקוני: 

 

 משקיע עכשיו מכספו הפנימי לעשות פיתוח למגרש.    גב' דקלה קצוני: 



 אזורית אשכול מועצה 
 7.3.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 22 
 

 

 כרגע זה דיון עם כוונה לקבל...     מר אמיר פלג:

 

 כן.   גב' דקלה קצוני: 

 

 איפה השטחים, בכל יישוב,    מר גדי ירקוני: 

 

 רק לעדכן שאנחנו...   גב' דקלה קצוני: 

 

 עדכון.    וני: מר גדי ירק

 )מדברים ביחד(  

 

ניר, רגע רגע. הייתה שאלה    מר גדי ירקוני:  רגע, הייתה פה שאלה שאני חייב להגיב, 

שחשוב לי להגיד עליה את התשובה בינתיים שאני רואה. זה מה שאני אומר, תגידו ביישובים. אנחנו,  

ש ביישוב  קרקע  וכל  יתגמשו.  וכולם  רמ"י  שגם  שלנו,  הדרישות  עכשיו אחת  לה  אין  אם  גם  פנויה, 

קרקע שאמורה להיות במבנה, אלא מוסד או קרקע פנויה, שאפשר לשים שם חמישה קרוואנים, או  

 שישה, יתנו לנו את האוקיי לשים. 

אתה רוצה להיות אריק שרון?    –ברור שהיתר זמני, וכל מה שצריך, מדינת ישראל, כתבתי לליברמן  

 זה הזמן. אז בואו נראה.  

 

האם    די אלון:מר דו אבל  המציאות,  ואת  המצוקה  כל  את  נפתור  לא  אנחנו  בסוף 

אנחנו כמועצה, עם כל המשתמע מזה, ... הקטן או הדל, באמצעים שלנו, גם משתתפים בדבר הזה. אז 

 כן, גם חמש משפחות ביישוב, 

 

 זה הרבה.   31כפול  5   מר גדי ירקוני: 
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 חלק מהעניין הזה. בסוף זה של כולנו. , זה חלק מלהיות 5ועוד    מר דודי אלון:

 

כן, אז הדיון הזה היה בעיקר בשביל יידוע, בעיקר בשביל שתעזרו לנו    מר ניר ים:

 באמת להכניס את המסר חד יותר ביישובים,  

 

 תודה רבה.    מר גדי ירקוני: 

 

 תודה.   גב' דקלה קצוני: 

 

ואנחנו   מר ניר ים: שלכם,  בתמיכה  לזכות  כדי  זה   וכמובן  שהמאמץ  מעריכים 

מאמץ שהוא יהיה ממושך, לפחות בחודשים הקרובים. אז מי שרוצה לשים את ידו ולהצטרף אלינו,  

 מוזמן.

 הסכם פינוי ישובים בחירום. 5

 

 מידע, ומנצל את זה שדקלה עוד נמצאת איתנו,  אני רגע קוטע את ה   מר ניר ים:

 

 אין מידע.    מר גדי ירקוני: 

 

זה   5י להקפיץ את סעיף מספר  כד   מר ניר ים: יישובים בחירום.  פינוי  של הסכם 

 צד אחר של, אולי, אותו מטבע. 

 

 שאלה קטנה לפני זה?     גב' דנה אדמון: 
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 כן.    מר ניר ים:

 

היה    גב' דנה אדמון:  לא  זה  אבל  מבינה,  אני  אוקראינה  על  הדיון  את  העלינו  למה 

 בישיבת ההנהלה, זה חומר חדש. 

 

 אנחנו נסביר את זה.     ם:מר ניר י

 

 ש?    גב' דנה אדמון: 

 

 אני אסביר למה.    גב' דקלה קצוני: 

 

הזה   מר ניר ים: הסעיף  של  גדולה  המאוד  הדחיפות  את  נסביר  אנחנו  את  תיכף   ,

החשיבות הרבה שלו, וככל שתהיה התנגדות במליאה, לזה שהסעיף הזה יעלה, למרות שהוא לא היה  

 נכבד את ההתנגדות הזאת ולא נקיים את הדיון, ולא נגיע להחלטות. בהנהלה, אנחנו כמובן 

 

שתתקיים  טוב,    גב' דקלה קצוני:  כדי  הזמנים,  לוחות  עניין  את  אסביר  רגע  אני  אז 

 הצבעה באמת לעלות לדיון את הנושא. 

 

 תסבירי מה זה הסעיף.     מר גדי ירקוני: 

 

ל  גב' דקלה קצוני:  גבי פינוי יישובים בחירום, לגבי מדינת ישראל, יש החלטת ממשלה 

עוטף עזה. בשומר חומות, לצערנו, המדינה חזרה בה מההסכם שהיה, והתחיל להתנסח הסכם חדש.  

התושבים  של  הקולטים  היישובים  את  להסביר  פועלים  פינוי,  ממכלול  כחלק  ואני  כמועצה,  אנחנו 

י המדינה גוררת רגליים, ומצד  שלנו שזכאים לפינוי. אנחנו לא יכולים לחתום על הסכמים כאלה, כ

 שני יכולה להיות מחר הסלמה, ואין לנו פתרון.  
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אמור   שהיה  בכנסת,  דיון  שעבר  בשבוע  פשוט  להיות  אמור  היה  עלה,  שהיום  הסיבה  מפאת  אז 

להיפתר, והוא נדחה. מועד המליאה הבא שלנו הוא בעוד חודש, ואנחנו כל הזמן, אני לפחות כמישהי 

הזמן בפחד שכאילו מחר תגיע ההסלמה, ואין לי מענה. ולכן, ביקשתי מניר לפנים    של מכלול פינוי, כל 

משורת הדין, שביום חמישי ישלח לכם את החומרים, ושתעשו פה הצבעה אם תסכימו לדון על מהות  

הסעיף. ואם תחליטו שכן, אז נתחיל לדון במהות הסעיף. הדחיפות היא שהמליאה הבאה היא רק עוד  

 וחות הזמנים דוחקים. חודש וקצת, ול

 

 רק תסבירי, לא הבנתי את לחץ הזמן.     מר אמיר פלג:

 

 אני אסביר.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה אנחנו מאשרים פה בכלל?     מר אמיר פלג:

 

 לא רציתי, כי אסור להעלות את הדיון...    גב' דקלה קצוני: 

 

 לא, תני לי דקלה, תני לי רגע.    מר גדי ירקוני: 

 

 אי אפשר לקבל החלטה.    ר בוקובזה: מר תמי

 

מאוד    מר גדי ירקוני:  דואגים  רחוקים,  ליותר  וגם  הגדר,  צמודי  יישובי  לכל  אנחנו 

יותר  ליישובים  רצונם  לפי  אותם  להזיז  צריכים  במלחמה,  להעלות  ויתחיל  חירום,  מצב  יהיה  שאם 

 רחוקים, למלונות יותר רחוקים.

ל עדיין לא סגרה שום הסדר, וגם ההסדר שכל המדינה תהיה, היום אין לנו הסדר כזה, מדינת ישרא

יהיה אצלנו. הדחיפות   וחלילה היום בלילה, כמו שיכול היה להיות אתמול בלילה,    –הוא  שאם חס 

 יהיה אירוע חירום מתמשך, לא יהיו לנו תשובות ליישובים שלנו לאן ללכת. 
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 אבל מה זה?     מר אמיר פלג:

 

 ה, זה הסכם, אני אגיד, זה ז   מר גדי ירקוני: 

 

 רגע, גדי תן לי רגע להסביר.   גב' דקלה קצוני: 

 

 לא היה מכרז על זה?      מר אמיר פלג:

 

 היה, זה המכרז.     מר גדי ירקוני: 

 

את    מר ניר ים: בקצרה,  תסביר,  דקלה  ברשותכם.  כזה,  דבר  נעשה  בואו  שנייה, 

 ה. הרעיון, ואז אנחנו נקבל החלטה אם אנחנו דנים בז

 

 אז שנייה, ניר,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן?    מר ניר ים:

 

חילופין   מר תמיר בוקובזה:  הוא  הראשון  הסעיף  מסודר.  שיהיה  הפרוטוקול,  בשביל 

 במליאה. עכשיו, אני שנייה קופץ לשם בכוונה.  

 

 כן?    מר ניר ים:

 

 אם אנחנו נאשר אותו,    מר תמיר בוקובזה: 
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 כן?    מר ניר ים:

 

שאנחנו    תמיר בוקובזה:  מר אומר  זה  לנו    29אז  יש  ואז  בפועל,  אוקיי?  מליאה,    21חברי 

 כדי לבצע את ההחלטה הזאת. כי אם לא, אנחנו גם אם נרצה מאוד, 

 

 . 24אין פה   גב' דקלה קצוני: 

 

 חברים.   24אין פה   מר תמיר בוקובזה: 

 

 בסדר.    מר ניר ים:

 

 נכון. תודה.    גב' דקלה קצוני: 

 

 לא הבנתי, אבל לא משנה.     ר גדי ירקוני: מ

 

 אני,    מר ניר ים:

 

 אתה הבנת, מעולה.     מר גדי ירקוני: 

 

מעולה, אז אני אסביר, ואז נעשה את המהלך, כי אתה צודק, אבל רגע   גב' דקלה קצוני: 

 חברה.  אני אסביר את הרציונאל. אנחנו יצאנו למכרז, המכרז אושר על ידי ועדת מכרזים, זכתה בו 

 

 מכרז למה?    גב' דנה אדמון: 

 

 עוד יותר אחורה? סבבה.    גב' דקלה קצוני: 
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 כן, אנחנו רוצים לדעת על מה מדובר.     מר אמיר פלג:

 

במועצה   גב' דקלה קצוני:  מתנצלת.  סליחה,  הנחה...  מנקודת  יוצאת  אני  סליחה, 

אשכול,   המדי  11יישובים,    32האזורית  ידי  על  מסומנים  לשומר מתוכם  עד  חירום.  בעת  לפינוי  נה 

ה אצלנו  כי  קיבוץ,  קלט  קיבוץ  שבעצם  תוכנית  שזו  בטוח,  מרחב  תוכנית  הייתה  הם    11  -חומות, 

 קיבוצים.

בשומר חומות, מדינת ישראל החליטה לסגת מתוכנית מרחב בטוח, והחליפה את זה, באיזה פרטאצ' 

של   זמני,  ומאוד  מהיר  למ  250מאוד  אמרו  ללילה.  לראש  בשומר    –ועצות  ₪  פה  שקרה  ומה  רוצו. 

... ועוד כמה נציגים, במרכז הקהילתי, פתחנו אשכול טורס. התחלנו לחפש   חומות, זה דרור, אנוכי, 

 מקומות לינה, לפנות את הקהילות שלנו.  

גם בשומר חומות היה את המקרה שקרה באוהד, אז גם הוספנו למערכת עוד כמה יישובים שצריכים  

שהמדי שומר להתפנות,  לאחר  גדול.  מאוד  מאוד  בלגאן  איזשהו  היה  לנו.  אישרה  לא  עוד  בכלל  נה 

 פוס משחק על מרחב פתוח, שתדעו שלא יקרה, עוברים ל...  –חומות, המדינה אמרה 

 

 מרחב פתוח זה מלונית?      מר אמיר פלג:

 

 לא, הקיבוץ קולט קיבוץ.     גב' דנה אדמון: 

 

קיבו  גב' דקלה קצוני:  קולט  הרבה קיבוץ  זה  עיקרון,  אותו  על  זה  מלונית,  כמו  ץ. 

באה   בעצם,  המדינה,  כרגע  שמות.  מיליון  מלונית,  פתוח,  מרחב  תוכנית,  אותה  על  שמות  מכבסת 

על   מדברת  החדשה  ההחלטה  חדשה.  החלטה  לגיל    320וניסחה  עד  אפס,  מגיל  לאדם.  ללילה   ₪

אל הן  האזוריות,  המועצות  שמתפנים.  היישובים  לטובת  הפינוי  מאתיים,  הפינוי,  על  שאחראיות  ה 

 נעשה על ידי המועצות, הכסף מוזרם למועצות, המועצות משלמות ליישוב הקולט.

ברגע שהמדינה הכניסה לעסקה כסף, אז בעצם התוכנית של קיבוץ קולט קיבוץ, ולישון ברווקייה של  
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רגע,    –ומרים  קיבוץ שמתפנה, קצת התייתר, כי פתאום נהיה כסף במשחק, והקיבוצים הקולטים א

 אז אני, עד היום התנדבתי לתת, היום יש כסף במערכת, אז זה עובד אחרת. 

הבנו   אנחנו  להתקשר, למעשה,  הגיוני.  לא  פה  שנפתח  הזה  טורס  שהאשכול  חומות,  שומר  דרך 

להתחיל לבקש טובות מבעלים של מלונות שיפנו, וזה, ועוד נפלנו עד שבועות, וההסלמה הבאה יכולה  

סח, כאילו זה לא זה, ולשמחתנו היינו בתקופת קורונה, אז הרבה דברים היו פנויים, אבל  ליפול על פ

 למדנו מזה שזה בעייתי. 

האלה.   המלונות  על  מנוף  מעין  שיהווה  הזאת,  בעסקה  שלישי  צד  יהיה  שבעצם  למכרז,  יצאנו  לכן, 

שהיישוב   חומות,  בשומר  היה מקרה  לי  כי  בכוונה,  אני מרחיבה  אנ"א,  אמור  כשסמנכ"ל  היה  שלנו 

לי   גדי. בוקר שבועות, מתקשר אליי אומר  עין  לו    –להתפנות לאנא    –תפני אותם מפה. אני אומרת 

, זה  250סליחה? אבל כאילו יש חוזה עם משרד הפנים, עם המדינה, מה קורה? לא, אבל את משלמת  

 לא מספיק, תפני אותם מפה.

אין שום מנוף על המקומות האלה, ולכן יצאנו    אני לא רוצה להגיע למצב הזה, ולי כמועצה אזורית,

עם   היא עובדת במשך השנה  על מלונות.  מנוף  זו חברה שיש לה  זה,  למכרז, שהחברה שמנהלת את 

 חדרים, היא עושה הרבה הרבה דברים.   3000מלונות, היא עושה את כנס לשכת עורכי הדין, שזה  

 

   חברה שמה היא?   גב' דנה אדמון: 

 

 חברה מסחרית בתחום...     מר דודי אלון:

 

היא נקראת חברת אורטל, היא חברת בת של איסתא, חברה שותפה   גב' דקלה קצוני: 

חוזה במגירה, שברגע   נצורים. כשיש  חוזים  לנו  מייצרת  היא  בחוזה,  בת, שבעצם  לא חברת  האמת, 

לנו חדרים.  שהמדינה מפעילה   לתת  ש', מה שנקרא, הם מחויבים    24-ב  מכמות החדרים  10%שעת 

 שעות. 72תוך  75%-, ו48-ב 30עד   25%שעות הראשונות, 

 

 זאת אומרת, הם מפנים...      מר אמיר פלג:
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 ין אותנו איך, מפנים, הם מחויבים, יש חוזה נצור. לא מעני  גב' דקלה קצוני: 

 

 אז דקלה, נושא של קיבוץ...  מר שמיל בלברמן: 

 

 נגמר, אין יותר.     מר גדי ירקוני: 

 

  –כן. אני כן חייבת להגיד, אני קצת מתפזרת, אבל לשאלתך, לדוגמא    לה קצוני: גב' דק

 קליה, בבית הארחה בקליה וזה עבד. ניר עוז בשומר חומות, היו ב

 

 אני הייתי צריך להיות ברביבים,  מר שמיל בלברמן: 

 

הקיבוצים    גב' דקלה קצוני:  ברביבים.  הארחה  בבית  הייתם  כי  להיות,  ימשיך  זה 

כמו  מוכני דירות  לפנות  להתחיל  לא  אבל  הרך,  והגיל  המכבסה,  של  המעטפת  את  לתת  להמשיך  ם 

על להישאר  כן מאוד מתפקסת  כן, בעזרת השם, כשנצא כבר לעבוד, אז אני  נהוג. לכן אנחנו  שהיה 

שלום  כרם  בקיבוצים,  לא  שזה  להגיד  יכולה  אני  עוטפת.  יישובית  מסגרת  כשיש  כן  הארחה.  בבית 

באירוס העיר שם  התארחו  בירוחם, כשבאמת ראשת  ונתנה   המדבר  פינתה את המלון  בטלפון אחד 

אותו לכמעט שבוע לכרם שלום. והמתנ"ס נתן להם מעטפת, והגיל הרך נתן שם מעטפת, אז באמת  

 אנחנו כן חושבים על זה שזה יהיה במקומות שתהיה בהם מעטפת, זה הרצון. 

עוד   המדינה  אוקיי?  פה?  הבקשה  מה  על  לא  עכשיו,  עוד  שהמדינה  הסיבה  ההסכם.  על  חתמה  לא 

חתמה על ההסכם, זה כי כרגע, תחת חוק סלחו לי, איזושהי מילה פיננסית מעצבנת, כשכאילו עושים  

 התחייבות כספית, היא יוצאת מתקציב המדינה. 

מיליון ₪. היום    20במידה ותהיה הסלמה, או משהו כזה, משריינים    –כאילו, פעם היה אפשר לכתוב  

אומר    אי האוצר  משרד  היום  יוצא  חבר'  –אפשר,  ממש  כאילו  זה  עכשיו,  יוצא?  זה  כיס  מאיזה  ה, 

מיליון, אז יוצא לו עכשיו שמונים, כי יש לו שורה. עכשיו, עזבו   100מהכיס, אם למשל, משרד יש לו  
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 וף. שיכול להיות שלא יפעילו את זה בכלל השנה, כי אולי, בעזרת השם, לא תהיה הסלמה, אבל זה שר

הייתה  זה, בשבוע שעבר  על  כנסת  ועדות  היינו בשלוש  וגדי  אני  לביטחון,  בין האוצר  ויכוח  אין  ואז 

 אוצר סירב להגיע. בלגאן.אמורה להיות אחת ובוטלה, כי ה

חבר'ה, אם מחר יש    –רשת חירום לאומית, ששלחה לנו מסמך שאומר    –אנחנו ביישור קו מול רח"ל  

התוכנית. את  מתחילים  יש  כולל    הסלמה,  הפצנו,  שאנחנו  המכרז  בתנאי  אבל,  לתוכנית.  ישר 

את  זה  לאשר,  מהמליאה  מבקשת  שאני  מה  ולכן,  אותה.  אין  חתומה.  ממשלה  להחלטת  התחייבות 

לחוזה שאומר   הזה  גאפ של    –הנספח  לעצמנו  נותנים  יש הפעלה טרם אישור המליאה, אנחנו  שאם 

מ בחצי  דבר,  של  בסיכומו  שמדובר,  ימים,  בשומר  שלושה  גם  כי  מהמדינה,  חזרה  שנקבל   ,₪ יליון 

חומות, התחלתי את שומר חומות שהמדינה מתחייבת במאתיים אלף, וסיימנו במיליון שבע מאות. 

 אם רוצים להיות... אוקיי? 696מיליון 

ברמת   כן  זה  עכשיו,  הזה.  הנספח  את  לאשר  מהמליאה,  מבקשים  אנחנו  מבקשת,  אני  בעצם  אז 

כם המקור שהיה במכרז, זה העניין המשפטי, בגלל שלא היו עוד מתעניינים, וזה  מליאה, כי זה לא הס

ייעוץ משפטי.  זה אחרי  וכן אנחנו פרסמנו, אז זה מותר לעשות את הדבר הזה,  היה המציע היחיד, 

יש  מחר  שאם  האלה,   ₪ מיליון  לחצי  המועצה  בטחונות  התחייבות  את  כאילו,  מכם,  לבקש  בעצם, 

לוקח לה רבע שעה, או כמו שקרה לנו בשומר חומות, חודש וחצי להחזיר את    הסלמה, והמדינה לא,

לפינוי   היישובים  את  להוציא  האישור,  את  לנו  נותנת  המליאה  הראשונים,  לילות  לשלושה  הכסף, 

 ולשבור את הראש אחר כך. 

 

 כל זה קורה היום, לטובת המצב שתהיה הסלמה בחודש הקרוב.    גב' דנה אדמון: 

 

לבוא   קצוני: גב' דקלה  יכול  זה  ההסכם.  על  המדינה  לחתימת  עד  הסלמה,  שתהיה 

 קודם, וזה יכול לבוא גם עוד שלושה חודשים.  

 

 אמרת שהמליאה הבאה היא בעוד חודש.     גב' דנה אדמון: 
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להחלטת   גב' דקלה קצוני:  עד  תקף  יהיה  הוא  הסעיף,  את  מאשרים  אתם  אם  לא, 

ז את  לדחות  לא  ביקשתי  אני  מלחיצות  הממשלה.  המצב  הערכות  קצת  כי  חודש,  שעוד  למליאה  ה 

 אותי.

 

אתן    מר ניר ים: אני  נכון?  פרוצדורה,  של  עניין  פה  שיש  נכון  תראו,  חברים,  טוב 

כסף,   על  פה  מדובר  שני,  מצד  מאוד.  חשובה  היא  חשובה,  היא  הפרוצדורה  שלי,  הראייה  זווית  את 

לזה נקרא  פיננסי,  סיכון  יחסי, כסף קטן,  שני, משהו   באופן  במונחים של מועצה. מצד  ככה, אפסי, 

שיש לו חשיבות ביטחונית, ברמה עליונה. וזו הסיבה למה ביקשנו, בכל זאת, למרות הזריזות, להביא  

 את זה למליאה היום. 

אנחנו חושבים שבנושאים ביטחוניים, ככל שיש לנו אפשרות להבטיח תושבים, אנחנו צריכים לעשות 

דה שאני מצפה שהסעיף הזה, נצביע עליו כעל סעיף רגיל לכל דבר ועניין. נעקוף, כל מאמץ. אז אני מו

 לצורך העניין, את הפרוצדורה, 

 

 אל תעקוף את הפרוצדורה, אנחנו בסדר בפרוצדורה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 חברי מליאה, זה משהו שלפתחו של משרד הפנים,   29כן, זו סוגיה של    מר ניר ים:

 

 לא, זה לא.   בזה: מר תמיר בוקו

 

 אז,    מר ניר ים:

 

הוא    מר תמיר בוקובזה:  במקרה  ממש  במקרה,  כי  החוק,  את  שנייה  נגיד  שנייה,  בוא  אז 

חבר מליאה שהודיע על התפטרות מהמליאה, ההתפטרות שלו נכנסת    –ח' קובע    37סעיף    –מול עיניי  

 מיים, כל הרביעייה, שעות. תגיד לי רק שכולם הודיעו לפני יותר מיו 48לתוקף תוך 
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 איפה הסעיף שהקוורום צריך להיות לפי...      מר אמיר פלג:

 

השניים    מר תמיר בוקובזה:  לא  התפטרות,  על  שהודיעה  שהודיעה,  הרביעייה  כל  שנייה. 

בתוך   לגמרי  אנחנו  מיומיים,  יותר  לפני  הודיעו  הם  אם  הרביעייה,  מכתבים,  ששלחתם  הנוספים 

חברי מליאה, כי השניים הנוספים, גם הם, לא צריך   31ים, הופכים להיות  הפרוצדורה. אנחנו צריכ

, אז הם 2.3-את אישור משרד הפנים, צריכים לחלוף שלושים ימים מיום ההודעה. ההודעה יצאה ב

 לא רלוונטיים.

יומיים,   עברו  שהודיעה,  הרביעייה  לגבי  קובעת    48אבל  ככה  וזה  מליאה,  חברי  לא  כבר  הם  שעות? 

 וק בצורה מאוד מאוד ברורה. אין שמה סייגים.לשון הח

 

נספר      מר אמיר פלג: שהקוורום  קוורום,  לא  שאנחנו  קובעת  החוק  לשון  איפה  אבל 

 לפי...

 

 מה זה כרגע משנה? בואו נאשר, ואת הפן החוקי נעשה אחרי זה.   מר רותם בוקסבאום: 

 

 את הקוורום הזה,     מר דודי אלון:

 

 ניין פה.  לצורך הע   מר ניר ים:

 

 אתה לוקח שני...     מר דודי אלון:

 

ההצעה    מר ניר ים: עם  נתיישר  בואו  כן,  מציע,  אני  נתיישר.  בואו  העניין,  לצורך 

של תמיר. תמיר מביא כרגע, מהבחינה הזאת, המשפטית. אני מביא את העדות לכך שארבעה חברי 

 המליאה התפטרו לפני יותר מיומיים, ואנחנו...  
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  חברי מליאה, שיצביעו להפעיל את הסעיף הזה. 21אנחנו צריכים   וקובזה: מר תמיר ב

 

 כמה יש פה עכשיו?     מר דודי אלון:

 

 . 21  מר תמיר בוקובזה: 

 

 מצוין.    מר דודי אלון:

 

 לפי הספירה האחרונה.   22   מר ניר ים:

 

 סבבה, גם בסדר.    מר תמיר בוקובזה: 

 

להימנע, כל השאר צריכים להצביע בעד. מי בעד  זה אומר שאחד יכול     מר ניר ים:

 . תודה.  22להעלות את הסעיף הזה לסדר היום? 

 

 

, לסדר  הסכם פינוי ישובים בחירום  -  5בעד( לאשר את העלאת סעיף    22: הוחלט פה אחד )החלטה

 היום.

 

 

 אני נמנע.    מר דודי אלון:

 

 דודי.   גב' דקלה קצוני: 
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 . 21שיהיה    מר דודי אלון:

 

 לא להרוס לי את הרגע.    גב' דקלה קצוני: 

 

לפינוי אנחנו     מר ניר ים: ההסכם  חתימת  את  מאשרים  שאנחנו  להצבעה  מעלים 

ההסכם?   את  לאשר  בעד  מי  שציינו.  בתנאים  ולא    22החירום,  נמנעים,  להיות  יכולים  לא  אז  בעד, 

 יכולים להיות מתנגדים.  

 

 סכם פינוי ישובים בחירום הבעד( לאשר את  22: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 

 זה המקום להגיד לדקלה תודה.    מר דודי אלון:

 

 תודה לדקלה, בהחלט.     מר ניר ים:

 

 תודה רבה על האמון.   גב' דקלה קצוני: 

 

 תודה לכם.    מר ניר ים:

 

 היא הסבירה,     גב' מזל ערוסי:

 

 היה זריז ויעיל.    מר רותם בוקסבאום: 

 

של החברה הזאת, זה גם ליישובים שהם לא אמורים להתפנות.  הכוח     מר דודי אלון:
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או אנשים פרטיים, שרוצים גם, בכסף שלהם, למצוא אלטרנטיבות, אנחנו מקבלים פה גיבוי מלא של 

 באמת, משרד מאוד גדול, שיכול לאפשר לנו תמרון גדול. 

 

 יש בעצם, אתם תראו את זה...   גב' דקלה קצוני: 

 

 ה מחשבה בדבר הזה.  הרב   מר דודי אלון:

 

צירפתי לכם, בעזרתו של ניר, את החוזה המקורי, שבאמת יש בו שני    גב' דקלה קצוני: 

סעיפים, שגם אם קורה, כמו שקרה בשומר החומות, מקרה חירום באוהד, והיה צריך לפנות בתים  

שדה ניצן,  ללא ממ"דים, אז הם גם עוזרים לנו שם במחירים ובמקומות, וגם אם במידה ולדוגמא, ב

שאומרות    10מחליטות   בתוך   –משפחות  לזה  אדם  גם  לנו  יש  אז  מקום,  למצוא  לנו  תעזרו  בואו 

 המערך הזה. 

 

 זה לא באותו מחיר?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 באותו מחיר, לא,    גב' דקלה קצוני: 

 

 לא שאני משלם, שנייה,    מר תמיר בוקובזה: 

 

א  גב' דקלה קצוני:  תלוי,  מחיר.  אותו  בים לא  בהרודס  עזרה  רוצים  פתאום  הם  ם 

 , אבל נעזור להם בלפנות...  320-המלח? זה לא יהיה ב

 

 אם אזרח שהוא לא צמוד גדר,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן?   גב' דקלה קצוני: 
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 רוצה להתפנות בתנאים של הצמודי גדר, והוא יממן את זה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ו.  נמצא לו. נמצא ל  גב' דקלה קצוני: 

 

 יש סבירות גבוהה מאוד שהחברה תאשר את זה, כן.     מר דודי אלון:

 

מתקנים    גב' דקלה קצוני:  שני  להעמיד  הולכים  אנחנו  האוזן,  את  לסבר  בשביל  רק 

יעמוד   לא  הרווחה  שמשרד  וחלילה  לחס  חירום,  למקרי  נצורים  קצה  מתקני  שיהיו  הזה,  בסכום 

החוץ, יש שני מתקנים שנשארים נצורים ללא כתובת, לפי  משרד  במילה שלו, ולפנות משפחות רווחה.  

320 . 

 

 ואז לא יכלו...   גם כן היה, למשל, כשפינו לאשקלון היו שם חיילים,  גב' סילביה גרין: 

 

 נכון, נכון.   גב' דקלה קצוני: 

 

  אז מה?  גב' סילביה גרין: 

 

 זה בעיה שלהם היום.     מר גדי ירקוני: 

 

 ק פה נכנסת הסיבה שיצאנו למכרז עם חברה פרטית. בדיו  גב' דקלה קצוני: 

 

 בשביל זה לקחו חברה גדולה, שיודעת להגיע לכל מקום במדינה.    מר דודי אלון:

 

 אוקיי.   גב' סילביה גרין: 
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 אוקיי?    מר דודי אלון:

 

כדי שיהיה את המנוף הזה. אני חייבת להגיד שעל אף שבשומר חומות   גב' דקלה קצוני: 

ר מאוד מאוד גדול של אמון, ובצדק, ביישובים המתפנים, בסיכומו של שומר חומות, הצלחנו  היה שב

לנהל את זה מאוד מאוד טוב, וכן לתת מענה. וחלק מזה היה גם בזכות אנשים טובים בדרך, ואנחנו  

באמת מאמינים שהכניסה של גוף, עם משקל מאוד מאוד גדול, עוזר לנו גם מאוד מהר במרחב, כי זה 

 ומר שעל כל יישוב יש לנו נציג. א

 

 דקלה, אנחנו נשארים פה...    מר גדי ירקוני: 

 

 סליחה, תודה רבה. לילה טוב. ממש תודה.    גב' דקלה קצוני: 

 

טוב, אני חוזר רגע לסדר היום. שאילתות למליאה הזאת לא היו, הכנו     מר ניר ים:

 מקום, אבל לא היו שאלות.

 

 חילופין במליאה. . 3

 

בו,      יר ים:מר נ נגע  תמיר  שגם  מה  פה,  מציפים  שאנחנו  מה  במליאה,  חילופין 

כמו   יומית,  ברמה  איתו  מדברים  אנחנו  הפנים  משרד  הפנים,  למשרד  שנשלח  מכתב  זה  למעשה 

שאמרתי, על הנושא הזה של מילוי השורות, שמקשה עלינו, יכול להיות המצב שמאפשר לנו לתפקד,  

 אולי. 

המליאה, חברי  של  בימים   ...  ואנחנו  קו,  יישור  איזשהו  פה  יש  פירוט,  איזשהו  פה  יש  כאמור,  אז 

 הקרובים, למעשה, גם נבקש מהם תשובות, עם התייחסות אמיתית לעניין.  
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 לאיזה תשובות אנחנו מצפים? אני לא כל כך הבנתי.     גב' דנה אדמון: 

 

 עוד פעם?    מר ניר ים:

 

 ?  לאיזה תשובות מצפים   גב' דנה אדמון: 

 

 אני אגיד לך לאיזה תשובות מצפים,    מר ניר ים:

 

 כל מיני מקרים...   –מה קורה במקרה ש   מר איתן אהרון: 

 

 כן, תראו,   מר ניר ים:

 

 אבל אין...    גב' דנה אדמון: 

 

יש שני דברים ש... אם הדברים ברורים משפטית, אז הם   –אני אגיד     מר ניר ים:

או ייצג  שתמיר  כמו  לבוא ברורים.  צריך  הפנים  משרד  כן,  אז  בחוק,  מעוגן  זה  אם  בהחלט,  אז  תם, 

 מועמדים, אנחנו לא מצפים לתשובה הזאת, אגב.  29נכון חברים, אתם  –להגיד לנו 

 

 עכשיו.  31  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אם אנחנו...   29לא,    מר ניר ים:

 

 מורידים גם את מאיר ו...    מר תמיר בוקובזה: 
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אנחנו לא מצפים לתשובה הזאת, אנחנו מצפים לתשובה אחרת. זאת     מר ניר ים:

אזורית   מועצה  של  שבקשה  להיות  יכול  לא  אומרת,  זאת  סוף.  סוף  בעניין,  מטפלים  אנחנו  אומרת, 

 מתעכבת ארבעה וחמישה חודשים, לאישור חבר מליאה, על פרוצדורות.  

 

 שרו החברים החדשים? זה מה שאני שואלת, אנחנו הגשנו ולא או   גב' דנה אדמון: 

 

מכשולים    נכון.   מר ניר ים: וזה  הפנים,  משרד  של  מצער  עיכוב  וזה  הסיפור,  זה 

זו בדיוק הכוונה, הכוונה להציף את הדברים האלה אליהם,   שכנראה קצת קשה לעבור אותם. אבל 

 רת. ולדרוש תשובות, ולדרוש את האישור. כי אנחנו את המהלכים עושים בצורה יחסית מאוד מסוד

אנחנו   כרגע  אז  כן,  בחזרה  31אז  נצמח  ואנחנו  הנוספים,  את  שיאשרו  בתקווה  הפרוטוקול,  לצורך   ,

יישוב   לא סביר שיש  פשוט  זה  יישוב.  לכל  נציג  יותר מהכיוון של באמת, שיהיה  אגב,  ראוי.  למספר 

 במועצה שאין לו נציג במליאה. אז עד כאן ההצפה של הנושא הזה.

גז להיות  המועמד  ברשותכם, הגזבר  אז  שעה.  מחצי  פחות  קצת  בעוד  שזה  וחצי,  לשבע  הוזמן  בר, 

 אנחנו נקפוץ רגע לתב"רים, ואחר כך לנסיעה שמתוכננת. 

 

 אני רוצה להעלות רק נושא אחד. רק לבקש...     גב' מזל ערוסי:

 

 בבקשה.    מר ניר ים:

 

ת, אני מצפה ממך.  הכי קצר שיכול להיות. דודי, זה מכוון אליך. באמ   גב' מזל ערוסי:

איתם  בשבוע שעבר דיברנו על בעיות של חברת חשמל, וגדי הסביר כמה הוא מנסה, בכל זאת, ליצור  

 קשר. 

עולה בעיה נוספת, לפחות אצלי במושב, ואני שומעת את זה מעוד כמה וכמה מושבים, של הנושא של  

 הדואר נע, שלא מגיע.  
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 ם. או שמגיע בלי אמצעי תשלו    מר אמיר פלג:

 

כמו     גב' מזל ערוסי: מתפקד  לא  חבילות,  ואין  לשלם,  יכולת  בלי  מגיע  שהוא  או 

 שצריך, ואני מבקשת מחר להרים טלפון. 

 

 אני,    מר גדי ירקוני: 

 

 לדבר ישירות עם ה...     גב' מזל ערוסי:

 

התשובה     מר גדי ירקוני:  מה  זוכר  לא  אני  איתה,  יחד  בזה  טיפלתי  אני  הלכה,  דקה 

 נו שהכול סודר. אבל אתם אומרים ששום דבר לא סודר. שקיבל

 

השבוע    גב' מזל ערוסי: סוף  שעד  הודעה  קיבלנו  היום  למשל,  השבוע,  ממש.  לא,    לא, 

   לא יהיו שירותים.

 

 דרך אגב, זה לא בכל היישובים.   מר דני ברזילי: 

 

 לא, זה קו אחד. זה קו אחד, חבר'ה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אתה יודע, מה שנוח,     :גב' מזל ערוסי

 

 אתם ברכב אחר.     מר דני ברזילי: 

 

 לא, נו דני רגע, חבר'ה... זה קו,    מר גדי ירקוני: 
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 זה עניין של חודשים כבר.      מר אמיר פלג:

 

, משהו  31זה קו אחד עם הבעיה הזאת. לא זוכר איך קוראים לו, קו     מר גדי ירקוני: 

 כזה, אל תתפסו אותי במספר. 

 

 ארבע.   : אדוארד קוברסקימר 

 

אתם 4   מר גדי ירקוני:  הדואר,  פעם,  עוד  מחר,  אנחנו  ארבע.  קו  יאללה,  ארבע,   ?

יודעים שהם כמעט פשטו את הרגל, חדלות פירעון. אבל בוא נראה מה אפשר לעשות איתם. בסדר,  

להיות, יטופל. אבל  לא יכול להיות, לא יכול    –מחר יטופל עוד פעם. דיברתי עם מנכ"ל הדואר על זה  

 בואו נראה. 

 

 אוקיי, תודה.     גב' מזל ערוסי:

 

 , 29ברשותכם, תב"רים בעמוד    מר ניר ים:

 

ניר, אתם לא מתכוונים להתייחס למה שקרה פה בשבוע שעבר? בסוף   מר איתן אהרון: 

 השבוע שעבר? יצא מכתב לכל העובדים, אנחנו נתקלנו גם בפוסט הזה.  

 

  , בשמחה אנחנו נתייחס. כן   מר ניר ים:

 

דברים,   מר תמיר בוקובזה:  שאמר  ממך  מכתב  היה  כי  נגרמו,  אם  שנגרמו,  הנזקים  מה 

 לא...

 

 הנה, לא כולם יודעים על מה מדובר.     מר אמיר פלג:
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 שיסביר, בגלל זה אני רוצה ש...   מר איתן אהרון: 

 

 הזה ונתייחס למכתב.  אנחנו נתייחס, ניתן לכבי, נגמור את הנושא   מר ניר ים:

 

 תב"רים למליאה. . 7

 

לנו שלושה תב"רים. תב"ר    גב' כבי שקולניק:  יש  נצרים    –  1343אוקיי.  בני  עיצוב   –זה 

 מרחבי למידה.  

 

 רגע, לא.     מר אמיר פלג:

 

תב"ר    160זה תקציב של משרד החינוך,    גב' כבי שקולניק:  בעד  מי  ניר, 1343אלף ₪.   ?

 אתה סופר? 

 

 . 19   ר ים:מר ני

 

 יש נגד? מישהו מתנגד?    גב' כבי שקולניק: 

 

 מתנגדים? לא, נמנעים?     מר ניר ים:

 

 . לא משנה.20  גב' כבי שקולניק: 

 

בני   –עיצוב מרחבי למידה    –בני נצרים    –  1343בעד( לאשר את תב"ר    20: הוחלט פה אחד )החלטה
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 נצרים בנים

 

ן הגדלת מט"ש חולית. אני לא יודעת אם זה כבר  , זה תכנו1344תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

ואנחנו מחויבים להיכנס   גבול הקיבולת שלו,  הוסבר פה, אבל המט"ש בחולית מתחיל להגיע לקצה 

 לתכנון. זה לוקח שנים, כאילו, עד שמתכננים ועד שבונים, זה לא בשנה...  

 

 נוציא את ה...  לצערנו זה לא שנים, מהר מאוד    מר גדי ירקוני: 

 

הם    גב' כבי שקולניק:  תמיד  המענקים  המים,  ברשות  עכשיו,  מאוד.  שמהר  להיות  יכול 

ו  60% המועצה. אנחנו מבקשים את זה מקרנות המועצה, מקרן היטלי ביוב. אז    40%-רשות המים, 

 ?  1344מי בעד תב"ר 

 

 כל זה, זה רק לתכנון, כאילו?   מר איתן אהרון: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה רק לתכנון.    שקולניק: גב' כבי 

 

 לפי מה המחיר? זה רשות הביוב נותנת את המחירים?     מר אמיר פלג:

 

 כן, כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 ות המים. אנחנו מגישים להם בקשה עם המתכננים שלנו,רש  גב' כבי שקולניק: 
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 מיליון ₪.  70הפרויקט עכשיו    מר גדי ירקוני: 

 

 תכננים שלנו, ורשות המים מאשרת, או לא מאשרת. עם המ  גב' כבי שקולניק: 

 

 אז זה לא המאגר שאישרנו.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, לא. זה פרויקט המט"ש.    מר גדי ירקוני: 

 

 חדש, חדש.   גב' כבי שקולניק: 

 

 המט"ש, זה הגדלה של הקיים.    מר גדי ירקוני: 

 

 למה כל כך...?    גב' מזל ערוסי:

 

 למה? בגלל שזה, הפרויקט הוא של שבעים מיליון ₪.    מר גדי ירקוני: 

 

המתכננים מקבלים, באיזשהו מקום, גם אחוז מתוך סך כל הפרויקט,   גב' כבי שקולניק: 

 וזה פרויקט מאוד גדול. זו הרחבה של המט"ש הקיים. 

 

 הכפלתו.    מר גדי ירקוני: 

 

אחוז    מר איתן אהרון:  מקבלים  שהם  הבעיה  זאת  מנפחים    מהזה, אולי  הם  ואז 

 לקיבינימט את הדברים האלה. 

 

 חבר'ה, אין מה לעשות, אנחנו נכנסים לזה.     מר גדי ירקוני: 
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 תאמינו לנו שרשות המים... הרבה יותר טוב.    גב' כבי שקולניק: 

 

 הלאה, כבי, הצבעה.     מר גדי ירקוני: 

 

 ? 1344יאללה, מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 . 18   מר ניר ים:

 

 נגד? נמנעים?   גב' כבי שקולניק: 

 

 נמנע או נגד?    מר ניר ים:

 

 נמנע, נמנע.   מר איתן אהרון: 

 

 . 1בעד, מתנגדים? אין. נמנע  18   מר ניר ים:

 

תכנון הגדלת    –מועצה    -  1344נמנע( לאשר את תב"ר    1נגד,    0בעד,    18: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 מט"ש חולית

 

 

 מי נמנע? כן? מה, אתם רוצים שנשפוך את המים, אז מה נעשה איתם?     : מר גדי ירקוני

 

 הוא לא התנגד.    מר תמיר בוקובזה: 
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מה    מר איתן אהרון:  על  מידע  יותר  קצת  לקבל  רציתי  נמנעתי.  רק  התנגדתי,  לא  גדי, 

 שקורה. 

 

ותם , מי שלא סומך על המספרים, מוזמן לבוא וללמוד א1345תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

 אצל משה זוהר...  

 

 אנחנו נגיע לזה.    מר איתן אהרון: 

 

 , 1345תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 מי מכין את כל הצעות המחיר? האם זה משה זוהר?      מר אמיר פלג:

 

עובר,     מר גדי ירקוני:  זה  ברוך.  יש את אוהד  לא, רשות המים. רשות המים, חבר'ה, 

 פה שילכלכו. משה זוהר עושה עבודה נפלאה.  אני לא אתן –חבר'ה, רגע רגע. א' 

 

 מה...    גב' מזל ערוסי:

 

מפני     מר גדי ירקוני:  המועצה  על  ומגן  לחשושים.  פה  ששמעתי  בגלל  אומר,  אני  לא, 

 שנה ושלושים.  20הרבה, וכן, הוא עושה סדר בדברים שלא עשו 

 

 לא, אני לא...     מר אמיר פלג:

 

יש לנו מלווה שקוראים לו אוהד    –פה, אז תן לי לשפוך. ב'  רק אמרו     מר גדי ירקוני: 

לכל   האישור  את  נותנת  המים  רשות  ובסוף,  הקיים,  המט"ש  את  שתכנן  שזה  מתכנן,  לנו  יש  ברוך, 
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 מחיר, לפני זה היא לא מאשרת כלום, יש לה ועדת שיפוט, ועדת זה...  

 

  –  1345פשוט. אוקיי, תב"ר  ועדת שיפוט, ועדת השקעות, זה לא כל כך    גב' כבי שקולניק: 

תחנות שאיבה. יש לנו הרבה תחנות שאיבה ברחבי המועצה, אנחנו צריכים   12תכנון מפורט לשדרוג  

קרנות    40%-של רשות המים, ו  50%לשדרג אותן, אז זה התכנון המפורט. שוב, יש פה השתתפות של  

 ? 1345המועצה. מי בעד תב"ר 

 

 . איןבעד. נמנעים?  20   מר ניר ים:

 

 נגד?   גב' כבי שקולניק: 

 

 אין.    מר ניר ים:

 

 תודה.  גב' כבי שקולניק: 

 

תכנון מפורט לשדרוג והרחבה    –מועצה    –  1345בעד( לאשר את תב"ר    20: הוחלט פה אחד )החלטה

 תחנות שאיבה.  12של 

 

 מה אתר דיה? אני אגיד.     מר גדי ירקוני: 

 

 נסיעה, ואחר כך הסבר.     מר ניר ים:

 

 2022עת מנהלת פרויקט דיה לגרמניה מאי/יוני נסי
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בקשה לנסיעת מנהלת פרויקט דיה לסיור מקצועי בחו"ל,    –  33עמוד     מר ניר ים:

 גדי יסביר את העניין.  

 

אנחנו, האנשים שבונים גם את האתר הנוכחי, את הפרויקט של דיה     מר גדי ירקוני: 

ש היתכנות  אולי  של  בנושא  מתעסקים  וגם  פחות  הנוכחי,  זה  שם  עליו,  שדיברנו  השני  הפרויקט  ל 

יש, רוצים לראות   לפני הבניה עכשיו, את הטכנולוגיה ממש ממש שהולכים לבנות    –א'    –היועצים, 

שאנחנו מכירים אותה פה, אני לא רוצה להלאות אתכם בפרטים, אבל  שם, בגלל שהיא עם הבטון,  

ם שראינו שניים, ואנחנו רוצים לראות עוד,  את הטכנולוגיה ממש, ולראות כמה מבנים כאלה מיוחדי

 לפני שמתחילים כבר את הפרויקט שהולכים ללוות אותו כל הזמן. 

גדולה   מאוד  מאוד  תערוכה  שיש  זה  את  לנצל  גם  האופקים  את  לפתוח  רוצים  אנחנו  הזה,  כדי  תוך 

שקשורה בנושא הזה של מחזור זבל לחשמל, כנראה בפרויקטים כאלה גדולים, ואנחנו חושבים שזה  

במקרה   במקרה,  לא  וגם,  הזה.  הפרויקט  של  הליווי  להמשך  זה,  עם  שמתעסק  לצוות  יעזור  מאוד 

לדבר אז אמרו לי גם יש תערוכה שכדאי להלביש אותה עליה, יום אחד, ולבקר שם, כמו    כשהתחלתי

הולכים   אנחנו  עכשיו  הנושא  מזכיר,  אני  הזה,  הדבר  גדולה.  מאוד  מאוד  תערוכה  היא  שאמרתי,ש 

קטנים,  הכי  הפרטים  עד  בדיה,  האתר  של  הבניה  את  ללוות  הולך  הזה,  שהצוות  הבניה  את  ללוות 

וגם אנחנו. אני חושב שזה חשוב שנראה את זה.  במכרז, גם אנשי המקצוע שלקחנו    למרות שיש זוכה

מי שיוביל את הסיור, זה יואב ינון, המהנדס הראשי שלנו, ושני הפרויקטורים שהיו עד עכשיו באתר,  

 ₪ בסיור.  5000-אם הם יעברו את כל הדרישות, אז הם יבואו, והם ישלמו כ

₪ משהו כזה,    8000, חוץ מלי, שהוא קצת יותר, הוא סדר גודל של  הערכה שלנו שסיור כזה לבן אדם

 הם ישלמו עוד את רוב הסיור, וזה הסיפור הזה. אנחנו מבקשים... 

 

 והילה תשלם גם?    גב' כבי שקולניק: 

 

 הילה? מה פתאום. הילה היא עובדת המועצה.     מר גדי ירקוני: 
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 אז איך אתה מתכוון ש...?    גב' כבי שקולניק: 

 

שני אלה שעלו, זה היועצים החיצוניים, חוץ מיועץ אחד, שהוא מוביל    מר גדי ירקוני: 

 את הסיור, שהוא המהנדס הראשי. 

 

 לא כלולים במחיר, נכון?  אני חושב שהפרויקטור ויועץ הפרויקט,  מר רותם בוקסבאום: 

 

  מה?   מר גדי ירקוני: 

 

 לא כלולים במחיר.   הפרויקטור ויועץ הפרויקט,  מר רותם בוקסבאום: 

 

 כולם כלולים.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, הם לא משלמים לבד?    מר רותם בוקסבאום: 

 

 עוד פעם,    מר גדי ירקוני: 

 

 ₪.   5000שני היועצים ישלמו    גב' דנה אדמון: 

 

 ₪. 5000   מר גדי ירקוני: 

 

 , 60-על סף ה    מר אמיר פלג:

 

י   מר גדי ירקוני:  שזה  מעריך  של  אני  המחיר  את  יודעים  שלא  בגלל  אבל  פחות,  צא 

 הכרטיס שלי, ואם זו טיסה אחת אז זה יותר, בגלל זה לקחנו שם עודף. אני מעריך שזה ייקח...  
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 מי יוצא מטעם המועצה.     גב' מזל ערוסי:

 

 הילה.    גב' דנה אדמון: 

 

 מטעם המועצה יוצאת הילה ועופר.    מר גדי ירקוני: 

 

האלה     מר אמיר פלג: שהדברים  פעם  כל  זה  על  חוזר  ואני  להוסיף,  רוצה  רק  אני 

עולים, אני באמת חושב שצריך להיות נציג קבוע של ועדת איכות הסביבה, חלילה לא בטיסה הזאת,  

והכיוון הזה,   וגדי אני מאוד בעד הדברים  אבל בכל הצוותים האלה שעוסקים בנושאים סביבתיים, 

נג פה  שיש  חושב  אני  לדברים  הסביבתי.  אוויר,  לזיהום  פתוחים,  לשטחים  דברים,  להמון  יעות 

פעם,   כל  זה  על  חוזר  ואני  שחשוב,  חושב  ואני  מסתכלים,  ולא  קדימה  לרוץ  רוצים  לא...  שלפעמים 

ואולי בסוף המליאה תסכים, שבכל צוותי ההיגוי האלה, אם זה של אתר דיה, ואם זה של הסולארי, 

זה   פסולת  עכשיו  ואם  מפעל  קבוע מול  של  נציג  שיהיה  פסולת,  שריפת  עם  להתקדם,  שמתחיל  עזה 

 לוועדת איכות סביבה, למליאה, כמשקיף או כחבר בכל הצוותים האלה.  

 

 בהנהלה העלינו את זה,     גב' דנה אדמון: 

 

 אני רוצה, ...     מר גדי ירקוני: 

 

וות הזה  אני אומרת שבהנהלה העלינו, וביקשנו שבאמת יהיה נציג בצ   גב' דנה אדמון: 

 שאמור ללוות. אז הילה לא הייתה אמורה להיות חלק מהצוות, וגדי אמר שהוא יכניס אותה,  

 

 לא, הילה הייתה אמורה.     מר גדי ירקוני: 
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 בצוות המלווה?     גב' דנה אדמון: 

 

לא, בשמת הייתה, ולא ידענו אם זה נכון להכניס את הילה מחוץ, ואז    מר גדי ירקוני: 

 יא זאת שבעצם מתאמת בין הוועדה, לבין זה. אמרנו שהילה ה

 

ואנחנו רוצים    גב' דנה אדמון:  אבל, גם בהנהלה, הסברנו שהילה היא עובדת מועצה, 

אז  לראות את הדברים.  לו אוריינטציה סביבתית, שיוכל  תלוי, שיש  בלתי  ציבור שהוא  נציג  באמת 

 סוכם שיציגו את הדברים אחת לרבעון, או משהו דומה. 

 

 איך אני יודע אחת לרבעון?     אמיר פלג:מר 

 

 בגלל שרוב, אני אגיד לך, אני לא רוצה... סליחה, תסיים.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, לא,     מר אמיר פלג:

 

עבודה,     מר גדי ירקוני:  ישיבות  באמת,  ישיבות  הן  שם  הישיבות  רוב  תראו,  לא,  אני 

לא כל הזמן יש את הנושא רק של האיכות הסביבה.    ישיבות עם עורכי דין, ישיבות על הנושא עצמו, 

פעיל  עבודה  צוות  באמת,  זה,  בכל  צריכים  לא  פעם,  עוד  חושב  אני  אבל  הרבה.  בו  משקיעים  אנחנו 

 מהמועצה, עם יועצים קונקרטיים.

צריכה,   והיא  הזה  הנושא  כל  של  הנציגה  היא  חשוב,  והוא  בצוות,  קיומה  מעצם  שהילה,  חושב  אני 

לש איכות במירכאות,  של  האינטרסים  שכל  טוב,  מספיק  שומר  שאני  מקווה  אני  גם  עליי,  מור 

 הסביבה, לא נרוץ מהר באיזה מתקן, ולא נחשוב על הדברים האלה. 

אני חושב שהם דווקא, עד עכשיו, זה עבד... בגלל זה גם המתקן הצליח, אני חושב, בדיה, שהקפדנו  

ל יכול  אני  זה.  מאוד  המאוד  הדברים  כל  על  נגיד,  מאוד  שיש,  שחשבנו  שאיפה  אחרת,  דוגמא  תת 

רגישות מאוד גדולה, כמו במנחת, החלטנו להכניס מישהו מגבולות, שהוא רכז המשק של גבולות, על  
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מבחינת הקרוב  היישוב  של  האינטרסים  על  ששומרים  שיראה  מנת  על  בצוות,  איתנו  שיהיה  ...  מנת 

 ים דמות חיצונית, חיצונית מהבחינה... מבחינת איכות הסביבה, וגם מבחינת הדברים האלה. לש

 

 לאו דווקא... מהוועדה.      מר אמיר פלג:

 

אבל     מר גדי ירקוני:  פנימיות.  בוועדות  נכון  פחות  שזה  אני חושב  מהוועדה,  לא,  לא, 

 זהו, זו עמדתי.  

 

 אני עוד פעם, אני...      מר אמיר פלג:

 

 ל המידע.  הדרישה למידע, הדרישה מינימאלית ש   מר יובל בר:

 

 מידע אמרתי...     מר גדי ירקוני: 

 

לא, לא, שנייה גדי, חשוב לי עוד פעם. אתם מייצגים עובדים בשוטף      מר אמיר פלג:

בואו   הישיבות.  בכל  להיות שם  או הזמן  יש את הרצון  לא חושב שלאף אחד  אני  יום, חלילה,  ביום 

וועדה, שיודע כל פעם על מה מתכנסים ועל נעשה, כמו שיובל אמר, העברת מידע לוועדה, או לנציג ה

יש לו חומר שהוא גם יכול לעדכן את הוועדה, כל הזמן, בשוטף, מה   –א'    –מה יושבים. והוא יכול  

קורה. כי סביב אתר דיה, וסביב התקדמויות אחרות, כמו שאתה אומר על הסולארי, הוא רץ מאוד  

 מהר, וזה מצוין.  

 

 צרים אותנו.  אל תדאג, עו   מר גדי ירקוני: 

 

זו גם בעיה. אבל אני אומר, בסוף צריך את המידע. ואז אני, עוד פעם,      מר אמיר פלג:

  -זה אני או הוועדה, לא משנה מי נציג באיזה צוות, אני מקבל שיש עכשיו ישיבה, הישיבה עוסקת ב 
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עלה פה עניין של שטח  אוקיי, זה טכני, זה לא ענייני, אוקיי, זה כן פתאום, מ   –אני אומר    א', ב', ג',

שיהיה לנו כל הזמן מידע שוטף, כי  פתוח וזיהום אוויר, וואלה, פה אני רוצה להיות. להעביר מידע,  

ועלה   נושאים,  מלא  שעלו  מליאות,  כמה  לפני  זה  את  אמרתי  גם  אני  אנרגטי.  כיוון  על  הולך  אתה 

תוכנית   איזו  אבל  זה.  בעד  הצבעתי  ואגב,  המועצה.  לראש  מיוחד  הזה,  תקציב  הנושא  לכל  כוללנית 

 איזו הבנה לאן אנחנו הולכים. 

האלה   שהדברים  יום,  ביום  בשוטף,  קורה,  לא  זה  אם  לפחות,  אומרים,  אנחנו  אז  קרה,  לא  זה  אז 

שתהיה כל הזמן הזרמת מידע. לא לכל המליאה, כי זה כאב ראש.  זזים, ויש להם השפעות סביבתיות,

 אבל כן, לוועדת איכות הסביבה. 

 

 אז אני מציע משהו ביניים, נראה אם זה ימצא חן בעיניך.    גדי ירקוני: מר 

 

 בעיני המליאה, אני לא...      מר אמיר פלג:

 

לא, לא, זה לא בנושא אישי, ברור שלא. אתה יושב ראש הוועדה, אני    מר גדי ירקוני: 

שיים, עידן אבידן  שלושה חודשים, או חוד  –חושב שפעם בשלושה חודשים, בחודשיים, מה שתחליטו  

שהוא היועץ הסביבתי שלנו, וראש המועצה, ראש המועצה פעם בשלושה חודשים, אם יחליטו שכל  

הנושאים  כל  על  בוועדה,  שקורה  מה  כל  על  מלא  עדכון  לכם  וייתן  יבוא  עידן,  רק  זה  חודשיים 

 הסביבתיים, ומשם הוא יעביר גם את המסרים שלכם, אם יש כאלה ואחרים.  

 

 כן, אבל לפעמים פרויקטים מתקדמים,     לג:מר אמיר פ

 

 לא, לא,    מר גדי ירקוני: 

 

 בשלושה חודשים יכול לקרות איזה...     מר אמיר פלג:
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דבר    מר גדי ירקוני:  שום  יתקדם  שלא  לך  הבטחתי  נכון.  לך,  הבטחתי  אני  יכול.  לא 

, וזה אני בעד שיתופי פעולה, מהותי, ללא פגישה איתך. לא יתקדם. וגם פה אני אומר, אם אני אראה

אני פשוט חושב שזה לא נכון... אם נראה שאנחנו לקראת משהו אקוטי, אנחנו נעצור ונביא את זה.  

 יש שם גם את הילה, גם אותי וגם אני מציע שבאמת נכניס את זה לשגרה. אני אדבר עם עידן.  

 

 יש לך התנגדות שאנחנו...?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 כן.    ירקוני:  מר גדי

 

 למה? תסביר.     מר אמיר פלג:

 

 שמישהו מאיתנו יהיה נוכח?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

אני הסברתי. אני חושב שצוות פעיל שמנהל את הסיפור הזה, שהוא     מר גדי ירקוני: 

שם שיהיה  צריכים  לא  ראש,  שומר  כמו  מישהו,  בא  כאילו  זה  צריך...  לא  ויועצים,  מועצה   עובדי 

 מישהו, 

 

 שומר סף זה נקרא.      מר אמיר פלג:

 

שצריכים     מר גדי ירקוני:  חושב  אני  סף.  שומר  שיהיה  צריכים  לא  בסדר.  סף,  שומר 

 לסמוך על נציגי המועצה שהם עושים את העבודה,  

 

 מה זה קשור ללסמוך?     גב' דנה אדמון: 

 

 חבר'ה, רגע.    מר גדי ירקוני: 
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 ת זווית נוספת, לא לסמוך או לא לסמוך.  זה לראו    מר אמיר פלג:

 

את     מר גדי ירקוני:  לבחון  צריכים  אני,  וגם  אבידן,  עידן  וגם  שהילה,  חושב  אני  אז 

 הכיוון הזה.  

 

זה    מר תמיר בוקובזה:  שם,  שנמצא  מי  כל  זה.  לגבי  עמדה  רגע  אגיד  שנייה,  אסביר  אני 

 אנשים שבסוף כפופים אליך, גדי. 

 

 נו, אז מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, זו לא בעיה, זה לא משהו רע.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 סליחה.    מר גדי ירקוני: 

 

אין מה לעשות, ככה מבנה ארגוני בנוי, כל מבנה, בסדר? כל ארגון בנוי   מר תמיר בוקובזה: 

יכול להיות שמישהו  יכול לתת הסתכלות אחרת,    בצורה הזאת. אבל ברגע שיש מישהו חיצוני, הוא 

 לא ירצה להגיד משהו. הוא לא יהיה גם עם זכות הצבעה, אם אני מבין נכון.  

 

 לא, לא, רק משקיף.      מר אמיר פלג:

 

 הוא מקשיב,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא מצביעים שם במילא.     מר גדי ירקוני: 
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 אוקיי, אז אני לא יודע, אני לא... מה הבעיה שהם...    מר תמיר בוקובזה: 

 

אני לא רואה בזה בעיה, אני חושב שזה לא נכון. אם המליאה חושבת    קוני: מר גדי יר

עם נציג   זיז את זה אפילו פעם אחתנשכן, שיהיה להם. אני אומר לכם שכל שבוע יש שם ישיבה, לא  

 שלא עובד, וזה התנדבות.  

 

 שם,  הוא לא חייב להגיע גם, ישלח לו סדר היום, ישלח לו סדר הדיון   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אין סדר דיון שנשלח.     מר גדי ירקוני: 

 

מידע    מר דודי אלון: הבאתי  לא  לדוגמא,  סתם  העניין,  לצורך  אתמול  ניר,  אתמול, 

היום כי לא היה יותר מדי, אבל אתמול עשינו איזשהו סיור באתר דיה, גם עם צוות המשרד, גם עם  

ועדת איכות סביבה, אפילו מ נציגי  עם  גם  גם  צוות הקיבוץ,  היה שם באמת,  בקר המועצה הצטרף. 

לו  יש  ולהתקדם. ואם מישהו מנציגי הציבור פה  יש אינטרס לכולם להתקדם  דיון. בסוף,  גם  סיור, 

עושה   שהוא  להרגיש  לפחות  ובתרומתו,  ולתרום,  חלק  לקחת  לבוא,  ורוצה  במירכאות,  "פנוי"  זמן 

כאילו, להנגיש.  אפשר  אותו,  שמעניין  בתחומים  שייך,  הכור    והוא  את  פה  בונים  לא  איזה,  לא  זה 

 האטומי. 

 

 לא ברור למה לא, מה רע בזה?   מר איתן אהרון: 

 

 אוקיי, אנחנו...     מר ניר ים:

 

 זה לא מסרבל.     דובר:

 

עוד    מר ידידיה הוכמן:  לך  יש  אדם,  בן  עם  ומתן  משא  עושה  אתה  כי  מאוד.  מסרבל  זה 
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 ומתן כמו שצריך.  צופים מהצד, לא בטוח שאתה יכול לנהל משא 

 

 בדיוק.    מר גדי ירקוני: 

 

... צריך לתת דין וחשבון, אתם רוצים כל חודש וחצי? שיהיה כל חודש   מר ידידיה הוכמן: 

 וחצי. אבל בתוך ישיבה שאתה מנהל, לא נוח שיש נכנסים. 

 

עכשיו, כל הישיבה פה נכנס הצד השני, אנחנו כל פעם, שבוע ישיבה,    מר גדי ירקוני: 

 הולכת להיות עם החברה הקבלנית. מה...? כאילו, זה לא מנהלים ככה עסקים, חבר'ה, זה עסק.  

 

 אפשר לאלץ אותו,    מר ידידיה הוכמן: 

 

 זה לא מנהלים ככה עסקים, חבר'ה, זה עסק. אמרתי,    מר גדי ירקוני: 

 

 אפשר לאלץ אותו לעשות יותר...   מר ידידיה הוכמן: 

 

 י, נביא את ה...  אמרת   מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא עסק, זו מועצה ציבורית.     מר אמיר פלג:

 

 לא, לא, אבל זה מנוהל כעסק. עכשיו, אבידן שמה,     מר גדי ירקוני: 

 

תהיה      מר אמיר פלג: שהוועדה  בחומר  לשתף  להגיע,  דווקא  לאו  אמרתי,  לכן 

 בדברים שהם...  –מעודכנת 
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ש   מר גדי ירקוני:  הסכמתי  זה  בחודשיים  בגלל  פעם  אתכם,  מה    –ישתפו  שלושה, 

 שתחליטו, יבואו יתנו לכם דיווח. 

 

 יש סיכום ישיבה שיוצא?    מר רותם בוקסבאום: 

 

 סיכום הישיבה הוא לא יוצא, הוא חסוי.    מר גדי ירקוני: 

 

 חסוי?   מר רותם בוקסבאום: 

 

מלהבין,     מר גדי ירקוני:  חסויים  לא  חסויים,  דברים  שם  יש  משאים  חבר'ה,  שם  יש 

שמגלגל   דבר  זה  חבר'ה,  דברים.  שם  כותבים  אנחנו  שנסחרות    3ומתנים,  חברות  מול   ,₪ מיליון 

, זה חברות ענק. אתה לא יכול לנהל איתן משא  GES-יעקבי, ו  –בבורסה. לא סתם בורסה, נסחרות  

 ומתן כמו חברים, יש שם אינטרסים של המועצה.  

 

 איך זה קשור?     גב' דנה אדמון: 

 

ומתן.      ר אמיר פלג:מ משא  לנהל  ויתחיל  יבוא  שמישהו  לא  זה  קשור,  לא  זה  אבל 

 נקבל מידע, 

 

 –נכון, אז אני אמרתי שאני מוכן לתת לך דיווח, היועץ שלי, אמרתי     מר גדי ירקוני: 

 אני אפקיד בידו של עידן אבידן, לתת לכם דיווחים שוטפים. גם אני מוכן לבוא,  

 

 יי, אז אני אהיה איתו בקשר, ואקבל את כל המידע. אוק    מר אמיר פלג:
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 מצביעים? או שיש שאלות?  מר רותם בוקסבאום: 

 

 אין על מה להצביע.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אוקיי, התקדמנו.     מר ניר ים:

 

 בואו ננסה את זה, נראה איך זה הולך.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני...   נשאלנו בעניין המכתב, אז   מר ניר ים:

 

 רגע, מצביעים על זה?    מר רותם בוקסבאום: 

 

 לא, לא.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא הצבענו? בואו נצביע.     מר ניר ים:

 

 חובה להצביע.   מר תמיר בוקובזה: 

 )מדברים ביחד( 

 

החלטה.     מר ניר ים: תקבל  שהמליאה  חובה  לחו"ל,  נוסע  המועצה  שראש  מפני 

 בענו. מי בעד לאשר את נסיעת המנהלת? חשבתי שהצבענו, לא הצ

 

 גדי נמנע?     מר אמיר פלג:

 

 אני לא מצביע.     מר גדי ירקוני: 
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רואה.    19   מר ניר ים: לא  גם  אני  מתנגדים?  יש  רואה.  לא  אני  נמנעים?  יש  בעד, 

 תודה. 

 

 2022 נסיעת מנהלת פרויקט דיה לגרמניה מאי/יוניבעד( לאשר את  19: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 

 אז הסבר לעניין ה...     מר ניר ים:

 

 , 11-ב  מר שמואל ספקטור: 

 

 ? 11-ב   מר גדי ירקוני: 

 

 לאפריל.   מר שמואל ספקטור: 

 

ב   מר גדי ירקוני:  נוסע לתקופה די ממושכת, אני מקווה שלא יותר מחודש,    7.4-אני, 

אנג'ל ללוס  הרגליים,  את  להחליף  בריאותי,  לסידור  החגים,  על  בפלאפון  גם  אני  כמובן  אז  ס. 

ובמכשירים הזה, אז אני לא אהיה פה. בזומים אני אהיה, ממהלך התחלת אפריל, אני מקווה שעד 

סוף אפריל אני אחזור. אני בטוח אחזור, אל תדאגו, אם מישהו דאג שאולי אני לא אחזור. אבל כן,  

ל חשבון המועצה כמובן, לא אי אפשר לדעת כמה זמן זה לוקח. לא עאני מקווה שכמה שיותר מהר,  

כלום, על חשבונכם, אבל לא על חשבון המועצה. ואז, זה צריך לתת הסיפור הזה, דודי וניר נשארים 

 פה. 

 

 לפחות.   11המון בהצלחה, תבקש ווינדווס   מר תמיר בוקובזה: 
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 בחירת גזבר/ית מועצה. . 4

 

אני     מר ניר ים: אז  עידו.  שיבוא  עד  המכתב,  בעניין  הרקע,  טוב,  את  טיפה  אתן 

 אחר כך איתן יגיד משהו בנושא הטכני ואם גדי ירצה, הוא יגיד משהו בעניין העקרוני. 

 

 אולי אני אתחיל בעקרוני?     מר גדי ירקוני: 

 

 הנה הוא הגיע.     מר ניר ים:

 

 טוב, עידו.    מר גדי ירקוני: 

 

המועמד     מר ניר ים: ליבנה,  עידו  הבא  ברוך  עידו.  בוא  כזכור, בוא,  אז  לגזברות. 

 Byמכרז נוסף, מההתחלה, כדת וכדין, בדיוק  הייתה לנו ועדת בחינה אחת שבוטלה, נכנסנו לנוהל של  

the book ,היו לנו מועמדים , 

 

 אתה כותב חמשיר, ניר?     גב' דנה אדמון: 

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 אתה כותב חמשיר? התחלת לחזור?    גב' דנה אדמון: 

 

 זהו, היו לנו מועמדים, כמה?    מר ניר ים:
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 שבעה.  מר איתן אהרון: 

 

 בפעם השנייה פחות.     מר גדי ירקוני: 

 

כולם    מר ניר ים: בסדר,  כולם  אגב,  זוכר.  לא  כבר  באמת  גודל,  סדר  שבעה, 

 ראויים, כולם עומדים בתנאי הסף. 

 

 גם פה כל המועמדים הגיעו לוועדה? כל מי שהגיש?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 נראה לי שישה מתוך שבעה.   מר איתן אהרון: 

 

 אחת לא הגיעה.     מר גדי ירקוני: 

 

 נראה לי שישה מתוך שבעה הגיעו.   מר איתן אהרון: 

 

 שישה מתוך שבעה,     מר ניר ים:

 

 כן.   מר איתן אהרון: 

 

 יתכן.    מר ניר ים:

 

 כן.   מר איתן אהרון: 

 

מורכבת   מר ניר ים: הייתה  הבחינה  מגזבר    ועדת  המועצה,  משני מראש  של... 

וחנני  איתן  מליאה  פה  חברי  הוא  אז  ליבנה.  עידו  את  למעשה,  ובחרנו,  החלטה  קיבלנו  וממני.  ה, 
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 לפניכם, להציג את עצמו, להשיב לשאלות ככל שתרצו לשאול. בסוף הטקס, אנחנו נערוך הצבעה.  

 

גר    42  ערב טוב, תודה שהזמנתם אותי. עידו, אני בן   מר עידו ליבנה:  אב לשני ילדים, 

בקיבוץ רוחמה, עברתי לשם לפני ארבע שנים פחות או יותר, גרתי עד אז במרכז. עד לפני שנה, הייתי 

מחוז ירושלים. לפני כן הייתי בשוק  סגן ממונה של מחוז דרום במשרד הפנים, לפני זה סגן ממונה ב

ם, אחד העיתונים הגדולים בארץ בהיקפים מאוד מכובדי...  הפרטי, מנהל פרויקטים, פרויקטים של

בתוך   בפרויקטים  גם  בייעוץ,  גם  התעסקתי  הייתי,  אני  האחרונה,  בשנה  האחרונות,  בשנים  היום. 

הקיבוץ, מחוץ לקיבוץ, בשנה האחרונה הגשתי מועמדות לפה, אני שמח על הבחירה של הוועדה. אם  

 יש שאלות, בשמחה.  

 

כאילו    מר אמיר פלג: אחת,  היא  שלי  ניסיון  שאלה  מבחינת  היא  המרכזית  השאלה   ,

 כגזבר וכספים בגזברות, אני רואה שבעצם לא עסקת בזה כמקצוע.  

 

חוץ מזה שהייתי    מר עידו ליבנה:  על מחוז,  כסגן ממונה  בעברי.  גזבר  הייתי  לא  נכון. 

עבודת   סביב  הכספי,  הנושא  כל  לעבודה.  גזברים  חופף  גם  אני  גזברים,  בקורס  ומדריך  מרצה  גם 

יש  הר אשכול,  זה  הרשויות  כל  לא  רשויות,  יש  ההנחיה,  רמת  ועד  האישור,  מרמת  עצמה,  שויות 

רשויות שצריך לתת להן הנחיה צמודה וליווי של גזברים, ושל צוות ההנהלה, כדי לעמוד על הרגליים 

 משנה לשנה, אז בזה התעסקתי.

ם, ליווי, הדרכה שלהם, בעשר  כגזבר, לא עסקתי, אבל... מה שנקרא, את כל העבודה, יחד עם הגזברי

 השנים האחרונות באופן מאוד אינטנסיבי, זה רוב העבודה. 

 

 תודה.     מר אמיר פלג:

 

תפקיד   מר איתן אהרון:  האחרונה  בשנה  שאיישת  ראיתי  קצת,  קראתי  שאלה.  לי  יש 

את  לעזוב  בחרת  שנה  ואחרי  הגעת,  שאתה  עד  שנים,  חמש  במשך  אויש  שלא  אשקלון,  בעיריית 



 אזורית אשכול מועצה 
 7.3.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 65 
 

 פקיד הזה, אני רוצה שתרחיב על העניין הזה.  הת

 

אני ארחיב בשתי מי... בערך, סיבת העזיבה שלי שם, זה אירוע פרטי    מר עידו ליבנה: 

לא  הוא  אבל  עליו,  אדבר  כמובן  אני  שירצה,  מי  לפרוטוקול,  פה  אותו  אעלה  לא  אני  אישי.  שלי, 

לעניינים האישיים שלי, לסדר אותם.   לפרוטוקול. החלטה שלי, גם הייתה שם לעזוב, כדי להתפנות

אבל גם העזיבה שם, הייתה בתיאום ובמשותף עם ראש העיר, ראש העיר מכיר את הנושא, בברכתו. 

 ברכתו גם לחזור, אני, זו החלטה שלי הייתה להמשיך הלאה. 

 

 האירוע זה אירוע אישי, או אירוע שקשור בעירייה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אישי, אישי.    מר גדי ירקוני: 

 

 אישי. אירוע אישי, אני כמו שאמרתי, לא לפרוטוקול,   מר עידו ליבנה: 

 

 אישי, לא קשור לעבודה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

בטוח   מר עידו ליבנה:  אני...  גלאם,  תומר  עם  לדבר  אפשר  לעבודה.  קשור  לא  לא, 

   אפשר לשאול שאלות אחרות גם, קדימה וזה, בשמחה. בתשובה שהוא ייתן.

 

 קדימה, כמה זמן אתה איתנו?    גב' דנה אדמון: 

 

התפקידים   מר עידו ליבנה:  רוב  כמו  גזבר,  של  תפקיד  על  מסתכל  אני  תראי, 

הניהוליים, שבע שנים והלאה. אם בשבע שנים לא עשית שינוי והתקדמת, תתחיל לחשוב אחרת. אם  

  –סתכל. אני, כגישתי, אני אומר  עשית שינוי משמעותי, ואתה רואה שיש מומנטום להמשיך, צריך לה

מה   הם,  אם  ולהסתכל  ברייק  לעשות  צריכים  שנים  שבע  כל  עצמם,  את  לבדוק  צריכים  מנהלים 
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מערכת   צריך...  באמת  לא  אתה  מזה,  חוץ  אותה.  משמרים  או  המערכת,  את  מקדמים  שנקרא, 

ה כבר, מה  מורכבת כמו רשות מקומית, אתה לא יכול לקדם. יותר מזה, אתה צריך לראות אם את

לעמוד   לה  אסור  קדימה,  להתקדם  הזמן  כל  צריכה  שרשות  חושב  אני  בלשמר,  עובד  כבר  שנקרא, 

 במקום. 

 

מדינת    מר דני ברזילי:  של  החקלאות  אסם  נקראת  אשכול  סתם  לא  שאלה,  לי  יש 

ישראל. זו מועצה מאוד חקלאית, עם אוריינטציה בכיוון הזה, חזקה. מה הרקע שלך בכיוון הזה? מה  

 רמת ההתייחסות שלך? ההזדהות שלך לסוג כזה של תושבים ושל יישובים?  

 

דווקא בנושא הזה, אני חושב שהכבוד הוא לי לענות. אני אענה על זה    מר עידו ליבנה: 

 בשני כיוונים. 

קודם כל, ברמה המקצועית שבשנים האחרונות לא הייתי, נכון, לא הייתי ביישוב חקלאי, חזרתי רק  

האחרונ ועדות בשנים  האזוריות,  המועצות  לטובת  במחוז,  שלי  העבודה  את  שהכיר  מי  אבל  ות, 

... של  גבולות, הכנסות, אז מכיר את האוריינטציה. הרבה מזה נע סביב הנושא של החקלאים, כולל  

החברות פה נמצא ליד אופקים, של שחטף מכה מאוד רצינית, בגלל שינוי גבולות. זה רק מקרה אחד,  

 ו פה בשנים האחרונות. מתוך עשרות שהי

נכון שגם   זו ההיכרות שלי,  ברמה האישית, עד גיל עשרים גדלתי ביישוב חקלאי ועבדתי בחקלאות. 

בחודשים האחרונים אני מתעסק, אני מתעסק עם אגודת מים, מתעסק עם מקורות בכובע אחר. אבל  

יך כדי לתת לתפוח כל הנושאים האלה, זה לטובת חקלאות. אז אם תשאל אותי היום כמה חנקן צר

לך   אגיד  אני  לתת    –אדמה,  צריך  מכשיר    35כן,  איזה  עם  עכשיו  אותי  תשאל  אם  בגידול.  יחידות 

 האדמה, אני כנראה לא אהיה מדויק מספיק. אבל האוריינטציה היא טובה.  לעבוד, להפוך את 

 

 תשאל את...    מר גדי ירקוני: 

 

 המדריכים...   זה כן, זה צריך לשאול את אחד  מר עידו ליבנה: 
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 תודה.    מר דני ברזילי: 

 

 תודה. בהצלחה.     מר גדי ירקוני: 

 

 בהצלחה.    גב' דנה אדמון: 

 

   בהצלחה, תודה רבה.     מר אמיר פלג:

 

 עוד חודש.  נכנס    מר גדי ירקוני: 

 

 איתן, כבי הייתה בישיבה?    מר דני ברזילי: 

 

 א. לא. הייתה ועדה לעילא ולעיל  מר איתן אהרון: 

 

 אני רוצה להגיד כמה מילים,    מר גדי ירקוני: 

 

 וצריך להגיד את זה גם.    מר איתן אהרון: 

 

היו כמה מועמדים בהחלט     מר גדי ירקוני:  עידו, כמו שאמרו,  אני חושב שפגשנו את 

טובים. הוועדה, דבר שעידו, בין ההמון המון ניסיון בעבודת הרשויות, הוא מביא פה גם חשיבה מאוד 

 דשנית, כמו שהרשויות עכשיו רואות.ח

הוא בן אדם שנראה שקל לעבוד איתו. כמו שהוא אמר, הוא בא הנה למרחק רציני, הוא בא לפה על  

מנת, גם, להצעיד את המועצה הזאת קדימה, יחד איתנו. הוא בהחלט רואה את התפקיד של גזבר, 

 ואנס התפקיד.כמנהל כספים. אני חושב שזה הדבר, לא הניואנס השם, אלא הני
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אני לא הכרתי אותו לפני, לא ידעתי מי זה, פגשתי אותו פה בפעם אחת עוד לאיזשהו קפה. נראה בן 

 אדם נעים הליכות ויודע לעמוד על שלו. אני מאוד...  

 

 חצי בקפה,  –הוא התעקש על חצי   מר תמיר בוקובזה: 

 

חו   מר גדי ירקוני:  אני  רציני,  מאוד  הוא  יעלה.  לא  שזה  כמו כן,  לו,  יש  שגם  שב 

שאמרתי, כישורים מאוד גבוהים. ואני חושב שמה שחסר לו, בדיוק מה שאמרת, אמיר, הוא לא היה 

גזבר. אבל, הוא יש לו, אתה יודע, בדרך כלל בן אדם או שהוא גזבר, או שהוא מכיר את המועצות. פה  

משרד הפנים, שם    –מר  יש לנו אחד שמכיר את המועצות ואת המשרדים הממשלתיים מצוין, וניר א 

הוא מכיר ממש ממש טוב, הוא עבד במחוז ירושלים, כמו שאתם רואים, התעסק בגזברות. לא היה  

גזברים  לקורס  ילך איתם  הגיע,  צריך, כמובן שהוא  אני חושב שאת הדברים, מה שהוא  גזבר, אבל 

 שהוא לא עשה בזמן שהוא היה צריך. 

 

 עשה.   מר איתן אהרון: 

 

 עשה, עשה קורס גזברים. מי לא עשה, אם ככה?     י: מר גדי ירקונ

 

 הוא עשה, לא משנה.     מר ניר ים:

 

אני     מר גדי ירקוני:  התבלבלתי.  עשה,  שלא  כנראה,  מישהו,  מאוד היה  שהוא  חושב 

 מתאים לאשכול.

 

 אני מקווה שיש לו קשר במשרד הפנים לזה שפה מחליף את ה...    מר יובל בר:

 

 רק בגלל זה בחרנו אותו.     מר גדי ירקוני: 
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מכל   מר תמיר בוקובזה:  כגזבר?  ניסיון  לו  שאין  זה  עם  רגוע  אתה  באמת,  עכשיו  גדי, 

המועמדים שהיו, אני לא יודע, לא מכיר אף אחד מהם, שאין לו שום ניסיון בפועל. נכון שהוא אומר  

לא   בפועל,  אבל  זה.  של  בלווינות  זה,  של  במסביב  היה  שהוא  הדריך,  נכנס  שהוא  בתפקיד,  היה 

 למועצה לא פשוטה, אזור מאוד מורכב, מבחינת הכול. אתה שקט ורגוע בעניין הזה? 

 

הוא נכנס, יש שני סוגי    –אני שקט ורגוע, אני אגיד לך גם שני דברים     מר גדי ירקוני: 

ה  יש מועצה שלא מצליחה לגמור את החודש, וזה אתה צריך שם סוג גזבר אחד, ויש מועצ  –מועצות  

פה  לפעמים  אוקיי?  בקלות.  די  החודש  את  לגמור  יודעת  היא  אבל  עשירה,  לא  שהיא  אשכול,  כמו 

 נקודתית, 

 

 שלא ישמעו מענקי איזון, אל תגיד.   מר תמיר בוקובזה: 

 

לא, נקודתית אמרתי. ודווקא פה, כן, אני יכול להיות שקט, ואני יכול    מר גדי ירקוני: 

, בגלל שיש לו את כבי לחפיפה ואחרי זה, הוא גם אמר בלי בושה, יכול להתחיל וגם יש לו עוד. יש חוט

מתי שהוא יחליט, אם הוא חושב, כשהוא יהיה צריך   –להיות שאני ארצה לקחת מנטור. אז אמרנו לו 

 מנטור, הוא יקבל.  

ותיק   כספים  מנהל  מאוד,  ותיק  גזבר  הוא  ניר  שהם,  ניר  את  וגם  המבקר,  את  גם  פה  יש  שני,  דבר 

במידע    ד, וגם המבקר, שיש לו גם כן, בא קצת, דומה מהתחום, ועבר קורס גזברים. וחוץ מזה,מאו

ובידע, אני מאוד שקט, בייחוד בעבודה במועצה   לו  יודע  שיש  האזורית אשכול, שצריך לראות, הוא 

 הוא יודע לבנות תזרים מזומנים, הוא יודע מה זה להסתכל על דו"חות,  מה זה תזרים מזומנים, 

 

 יש את יפה, שכחתם.    ב' רבקה בן ארי: ג

 

 יפה פה, אבל יפה...     מר גדי ירקוני: 
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 דודי שהוא איש כספים ואיש עסקים.     מר אמיר פלג:

 

שקט.     מר גדי ירקוני:  ואני  ולעזור,  שיכולים לתמוך  מלא אנשים  יש  נכון.  לידו,  דודי 

 אני שקט מאוד.  

 

 ננת? כמה זמן החפיפה מתוכ   מר דני ברזילי: 

 

 כמה שיחליטו.     מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.    מר דני ברזילי: 

 

 להחליט כמה...  אני משאיר את זה לחופפים,    מר גדי ירקוני: 

 

 , נכון? 3-ו  2הפעם בחרתם מועמדים   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 ?  אוקיי. למישהו, יש עוד משהו להגיד בעניין הגזבר   מר ניר ים:

 

של   מר איתן אהרון:  סוג  ועברנו  הבחינה,  ועדות  בשתי  הייתי  אני  כי  לציין,  רק  יש  לי 

משברון כזה בעקבות הוועדה הראשונה, ובוועדה הזאת, גם בכנות, לא הצבעתי עבור, הצבעתי עבור  

מישהו אחר שהיה מועמד. אבל באמת, כל התהליך היה כמו שצריך, הכול הונח בפנינו, והיה מצוין, 

 אני אאחל לו בהצלחה, נצביע בעדו. ו
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 תודה איתן.    מר ניר ים:

 

 תודה לוועדה. טוב שאתה מעדכן, גם בדברים טובים.   גב' יהודית מימון: 

 

 עשרים.   מי בעד לאשר את עידו כגזבר המועצה?   מר ניר ים:

 

 פה אחד, מה שנקרא.     מר דודי אלון:

 

טוחים. יש נמנעים? לא. יש מתנגדים? גם  זה פה אחד, בואו נהיה ב  20   מר ניר ים:

 לא. תודה רבה. 

 

 בחירת גזבר/ית מועצה. בעד( לאשר את  20: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 

 בשעה טובה.    מר אמיר פלג:

 

מקווה,    מר ניר ים: אני  עירית,  גם  תגיע  כך  אחר  המכתב,  לעניין  חזרנו  אוקיי. 

 ל הנושא של המכתב.  ואנחנו נתקדם עם הנושא של התקן והשכר. הרקע ש 

 

 איזה מכתב? לא ראיתי...    גב' רבקה בן ארי: 

 

 תיכף. לגבי האירוע.     גב' דנה אדמון: 

 

 אפשר להעביר אותו,      מר אמיר פלג:
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 אירוע, תאמר אירוע לא מכתב, ואז כולם יירגעו.     גב' דנה אדמון: 

 

שהוא   מר ניר ים: פרל,  רמי  בשם  בחור  ידי  על  שנכתב  מכתב  ה  יש  עד  ,  3.3-איש 

 היה איש מחשבים במועצה האזורית אשכול, כתב,  

 

 אין לנו מזל.   גב' רבקה בן ארי: 

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 אין לנו מזל.   גב' רבקה בן ארי: 

 

במייל     מר ניר ים: אותו  ושלח  מכתב,  כתב  תחתונה  שורה  קיבל,  בטוח.  לא 

 די המועצה, חברי המליאה מי שקיבל, לתפוצת, בגדול לתפוצת כל העולם, שזה אומר כל עוב

 

 לא,    גב' דנה אדמון: 

 

לכל     מר ניר ים: גישה  לו  הייתה  מחשבים,  איש  בהיותו  כל...  יישובים,  מזכירי 

את   ולמעשה,  הזאת,  הגישה  אפשרות  את  ניצל  הוא  המועצתית,  המערכת  שבתוך  המייל  כתובות 

למעשה הזה,  במכתב  עכשיו,  לכולם.  שלח  הוא  הזה  טענות  המכתב  המעטה,  בלשון  לזה  נקרא  יש   ,

 קשות מאוד כלפיי, ברמה האישית, 

 

 זה די מובן, תמשיך.      מר השי רובין:

 

בסדר. ונקרא לזה, כבר אפשר לקרוא לזה ברמה של הכפשות, עד רמה    מר ניר ים:
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אורה,  של גילוי פרטים אישיים של שתי מנהלות אגפים במועצה, של עירית מנהלת אגף הרכש, ושל לי

 מנהלת השירותים החברתיים.

קשה מאוד, קשה לקריאה, לצורך העניין, ואני לא עומד, אפילו לשנייה, על התוכן, אם  המכתב מכתב  

 הוא נכון או לא, אבל מכתב לא פשוט בכלל. 

הוא   וככה  וחצי כטכנאי,  לפני שנתיים  לעבודה במועצה  אותו  רמי, למעשה, איש מחשבים שקיבלנו 

צי האחרונות, נתן שירות טכני, כשמי שלמעשה ניהל את המערכת, זה לא היה הוא,  פעל בשנתיים וח

אוקטובר   של  גודל  סדר  יש  מאז,  כאמור,  הזה,  הנושא  של  בבק  היה  מקום,  באיזשהו  הוא  , 21אז 

לנו   היה  ואז  מחלה,  של  ארוכה  יחסית  בתקופה  היה  רמי  למעשה  המחשב,  מערכת  את  עזב  כשיודן 

שיתחזק את המערכות, וכשהוא חזר, למעשה, הוא קיבל על עצמו לתפעל    בכלל משבר, ולא היה מי

 את המערכת.

לו, אנחנו נראה אם הוא האיש   הזו, הוא יראה אם זאת הדרך שמתאימה  ודי היה ברור שבתקופה 

המתאים לנו לנהל את המערכת הזו, וככה הדברים התנהלו על בסיס הסכמה הדדית. במשך התקופה 

מאוד גרועות, עם הרבה מאוד עובדי  יצר, נקרא לזה בעדינות, מערכות יחסים  הזאת, הוא הצליח לי

 מועצה שנזקקו לשירותי מחשב.

בשבוע האחרון, למעשה, אחרי סדרה יחסית די ארוכה של שיחות, התקיימה עוד שיחה. אגב שיחה  

שמעניין   שמי  כך  מתועד,  והכול  לרמי,  להסביר  הייתה  שמטרתה  שיחה  מכילה,  שיחה  אותו נעימה, 

לנו כבעל   ולהגיד לרמי שברמה המקצועית הוא מתגלה  זה, שתכליתה הייתה לבוא  יוכל לקרוא את 

מקצוע טוב, אנחנו רוצים לשמר אותו, אנחנו רוצים שהוא יתפתח לתוך הארגון, אבל יש את העניין  

מאשר   חשובה  פחות  לא  היא  מחשבים,  בנושא  השירותיות  של  שהחשיבות  השירותיות,  של 

 ת בלתקן את המכשיר. המקצוענו

וזה הוסבר לו, שבקטע הזה של השירותיות, צריך לעשות משהו, ואנחנו פה כדי לתמוך ולעשות את 

כל מה שצריך, כדי שהלקוחות, ככה אנחנו קוראים להם, ולא חשוב אם זה עובדי מועצה, בתי ספר, 

 כאן או בחלוציות, גני ילדים, שהלקוחות יהיו מרוצים. 

ים  עלקוח שמעבר לזה שתיקנו לו את המחשב, הוא גם מקבל יחס הולם וראוי, ושומ  לקוח מרוצה, זה

 את זה אנחנו, את התהליך הזה אנחנו נעשה ביחד.  אותו ומכילים אותו, ו
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זהו, זאת אומרת, לכאורה אין הסבר פשוט למה קרה בין אותה שיחה, אותה שיחת תיאום ציפיות,  

 יים פה פער, שאני לא יודע להסביר אותו, אני גם לא...  נקרא לה, לבין המכתב שנכתב אחר כך. ק

 

 וכן הצעתם לו להמשיך?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

אנחנו מבינים את העניין הזה,    –ברור. ברור, ברור. להיפך, אמרנו לו     מר ניר ים:

 ואנחנו רוצים...  

 

 ניר, יש עוד? נראה שהסוללה כבר חלשה...     גב' דנה אדמון: 

 

עכשיו זהו, ואז בגדול, מצד אחד יצא המכתב הזה, שהוא היה מכתב    יר ים:מר נ

פנה   במקביל,  הוא  כך  ואחר  שמה,  הוזכר  ששמן  האגפים  מנהלות  לשתי  קשה  אגב,  בעיקר,  קשה, 

למערכת עצמה, והתחיל לשבש אותה. את מערכת המחשב. מה בדיוק הוא עשה שם, איך הוא עשה  

 שם, תיכף מתן יגיד.  

הת כאירוע  אנחנו  השיבוש  לאירוע  מיידי,  ייחסנו  צוות  הקמנו  אותו.  ניהלנו  ככה  דבר,  לכל  חירום 

קיבלנו תמונת מצב, עשינו קבלת החלטות של מי עושה מה, איך, מתי, פנינו לכל החברות שלמעשה  

 , מי שמכיר את המושג הזה. 365-נותנות לנו את השירותים, שירותי הענן, שירותי ה

אנחנו תחתונה,  כל    שורה  את  איתן  עשינו  מחשב,  שירותי  לנו  שנותנות  גדולות  חברות  על  נשענים 

החיתוכים, ובגדול מחזרנו, החזרנו את סיסמאות הגישה שלא, שהוא סירב לתת לנו, ולמעשה החזרנו  

את המערכת לפעילות די מהר, אפשר להגיד, מה שנקרא ברמה של באותו יום זה כבר הסתדר. אבל 

 במערכת הזו. בהחלט, הוא ניסה לחבל

עוד יש לנו תהליך של איתור נזקים, אם קיימים, של מעקב אחרי לוגינג, כניסה שלו למקומות שהוא  

 לא היה צריך להיות בהם, זה דבר שאנחנו מבררים.  

במערכת   הפגיעה  על  וגם  שמה,  שמוזכר  במי  והפגיעה  המכתב  נוסח  על  גם  למשטרה,  תלונה  הוגשה 

למשטרה. ובנוסף, מה עוד היה שם? כמובן שבאיזשהו שלב, במהלך המחשבים. אז זה הוגש כתלונה  
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את  דחופה  די  בצורה  צריכים  שהיינו  החירום,  אירוע  קוראים  שאנחנו  מה  בתוך  היום,  אותו 

, הוא סירב, כמובן,  הסיסמאות, היינו צריכים את הגישה למערכות, שלחנו אליו צוות מאגף הביטחון

ביטחון   מאגף  צוות  יש  פעולה,  ככל לשתף  למנוע  כדי  שניתן,  מה  את  האפשר,  ככל  ממנו,  שיוציא 

 האפשר את הנזקים. זה מה שזכור לי באותו יום. 

מאז, בגדול, סיכמנו את האירוע הזה, הוצאנו מכתב לעובדים, וגם הצפנו לעובדים שתתקיים אסיפה,  

לעוב ניתן  וגם  בפירוט,  יותר  הדברים  את  נסביר  שבה  עובדים,  אסיפת  למחר,  כמובן,  מתוכננת  דים, 

 להתבטא, להגיד, לשתף אותנו במחשבות שלהם.  

 

 עד כדי כך? מקרה של עובד אחד?    גב' מזל ערוסי:

 

 ש?    מר ניר ים:

 

 אסיפת עובדים...     גב' מזל ערוסי:

 

 הוא התפטר בעצם.    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, על האירוע הזה,     מר ניר ים:

 

 ד קשים.הוא כתב דברים מאו    מר אמיר פלג:

 

 האירוע הזה הוא אירוע מטלטל,    מר ניר ים:

 

 הוא התפטר?    דובר:

 

 התפטר, התפוטר.    מר איתן אהרון: 
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 התפטר, התפטר כן.     גב' דנה אדמון: 

 

הוא התפטר. הוא בסוף אותו מכתב, תיכף אני אשלח לכולכם במייל.     מר ניר ים:

יות לחזור וזה. אנחנו גם בהתייעצות עם עורכי הדין  בסופו של המכתב הוא כותב שכמובן אין לו תוכנ

עוד   שאני  האחרון  הדבר  לזה.  מתייחסים  אנחנו  ככה  כהתפטרות,  זה  את  מפרשים  למעשה,  שלנו, 

למעשה,   הצהריים,  אחר  כבר  יום  באותו  שעוד  להגיד,  רוצה  עוד  שאני  האחרון  הדבר  דקה,  רוצה, 

 שלחנו אליו את...  

ה לאורך  מאוד,  ניסינו  אוקיי? אנחנו  שלנו,  האישיים  להיבטים  שקשור  מה  כל  את  לנתק  אירוע, 

העובדים   של  צוות  שלחנו  הסוף,  עד  לנו  מובן  לא  הוא  אם  שגם  כאירוע,  הזה  לדבר  ולהתייחס 

הסוציאליים, כדי לבדוק מה מצבו, לראות אם הוא צריך עזרה, לראות אם הוא צריך סוג של סיוע.  

ם למשפחה, שתראה מה קורה שמה, אולי בעזרתם אפשר יהיה הצוות הזה נדחה על ידו, ואז פנינו ג

 להגיע אליו. גם המשפחה דחתה את העזרה שלנו, אבל בפירוש ניסינו, כן, להושיט יד. גדי, בבקשה.  

 

להגיד     מר גדי ירקוני:  רוצה  אני  מילים  טוב,  הזה    –כמה  המקרה  את  רואה  אני 

מא חמור  מקרה  שזה  חושב  אני  הגבולות.  כל  בבעלי כחציית  פגיעה  כל,  קודם  שזו,  חושב  אני  וד, 

תפקידים שעושים את עבודתם נאמנה, ולא יכולים ככה להשתלח בהם, ומילא להשתלח בהם, לעשות  

כולל  מסביב,  האירוע  וכל  רעה,  דיבתם  את  יוציאו  שמם,  את  שיכפישו  זה  ידי  על  פליליות,  עבירות 

מצומצמת, יש בו אמירה, כשאתה שולח    הוצאת כזה מכתב, מילא אם הוא היה מגיע לתפוצה מאוד

 אותו לכל כך הרבה אנשים.

אמר   שניר  כמו  דעתי,  לפי  מקרה,  מאוד,    –זה  קשה  זה  את  רואים  העובדים  הארגון.  את  טלטל  זה 

המנהלים גם כן, אני לא מדבר על השלישייה שנפגעה אישית, אלא גם על כל העובדים האחרים, כל 

ו מטפלים בזה, תיכף אני אגיד איפה, אבל כן, העובדים מצפים המנהלים האחרים, אני חושב שאנחנ

מחר לשמוע מאיתנו איך אנחנו רואים את המקרה הזה, ומה אנחנו מתכוונים לעשות בכזה אירוע, 

כזה מקרה. קורה  איך  השני,  מהצד  העובדים  העצמת  בתהליך של  הארגון,  עוד    מבחינת  אומר  ואני 
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 ר, או תירוץ, לכזה אירוע.  פעם, אין פה שום דבר שיכול לתת הסב

 

 הוא תושב המועצה?    מר איתן אהרון: 

 

 בן המועצה,   –תושב המועצה. אפילו אפשר להגיד    מר גדי ירקוני: 

 

 גדי, יש...   גב' סילביה גרין: 

 

 רגע.    מר גדי ירקוני: 

 

 סליחה.   גב' סילביה גרין: 

 

לחו   מר גדי ירקוני:  מגיע  אדם  שבן  דברים  גם  פה  אנשים  ויש  של  סודיים  הכי  מרים 

 אחרים שהוא יכול להגיע, ולפרסם אותם ברבים.  

 

  באמצעות מערכת המחשב הוא הגיע לחומרים האלה?  מר תמיר בוקובזה: 

 

אנחנו לא בטוחים. הייתה לו את האפשרות להגיע דרך המחשב. עוד    מר גדי ירקוני: 

אני   זה אחד שכל הסיסמאות אצלו, בתוקף תפקידו.  בתור  פעם,  אירוע, שאנחנו,  זה  חושב שבאמת 

מנהלים, אני בתור ראש מועצה, מתכוון להגיד לעורך הדין איך אני רואה אותו בחומרה, ואנחנו גם  

אחר   או  כזה  מנהל  כזה,  עובד  להיות  יכול  פה,  יש  בתביעות.  גיבוי  שירצו,  מהעובדים  למי  פה,  ניתן 

 שירצה, אני אתן לו את הגיבוי בזה. 

 

 מה הכוונה בגיבוי? כלכלי?   ובזה: מר תמיר בוק
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 גיבוי זה יועץ משפטי על חשבון המועצה.     מר גדי ירקוני: 

 

 המועצה עצמה, לא מתכוונת לתבוע?     דובר:

 

תלונה    מר גדי ירקוני:  הוגשה  אמר,  שניר  כמו  צעדיה.  את  שוקלת  עצמה  המועצה 

ת, ואז נראה מה המועצה עוד חושבת  במשטרה, אנחנו נגמור את כל הבדיקות שלנו, את ההתייעצויו

 מהפן השני. 

 

 מה עושים כדי שלא...    גב' סילביה גרין: 

 

 רגע, רגע, רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

 כדי שלא יקרה עוד פעם.    גב' סילביה גרין: 

 

יש     מר גדי ירקוני:  אולי  יודע,  לא  אני  בינתיים.  זה  על  תשובה  לי  אין  רגע.  רגע,  רגע, 

 אבל יש גם את הבעיה, תשובה, לא לי, 

 

 מתן ייתן את התשובה.     מר ניר ים:

 

כן, יש גם בעיה שבסוף תשאלו, אז מחר מתן, חס וחלילה, מתן סלח     מר גדי ירקוני: 

 לי על הזה, בסוף למישהו יש... 

 

 אל תיתן לי רעיונות.    מר מתן שטרית: 

 

את מקווה שמי שיש לו לא, בסוף למישהו תמיד יש את הגישה לכל.     מר גדי ירקוני: 
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אנחנו   מתן,  זה.  יותר  הרבה  בדיקות  לעשות  נדע  היום  ומהזה,  לו  שיש  מהניסיון  לכל,  הגישה  את 

יודעים את העבר שלו, במה הוא התעסק, במה זה, במה שם, לא משנה לא צריך לפרט על זה, ובגלל  

 למתן. אבל אני רוצה לחזור לבן אדם. זה אנחנו מעבירים את זה  

זה, אנחנו נפעל בחומרה הכי גדולה. ומצד שני, כמו שניר אמר, אנחנו נבדוק איפה אפשר  אז מהצד ה

 לתת עזרה לאותו בן אדם. כבר באותו יום, כמו שניר אמר, שלחו, אני הייתי בכנס, באותו יום.  

 

מצד אחד אתה רוצה לתת לו עזרה, מצד אחד לגבות אנשים שתובעים    מר איתן אהרון: 

 אותו. 

 

 לא קשור. פסיכולוגית, זה לא קשור בכלל.     רקוני: מר גדי י

 

 אם אתה מאפשר לאנשים לתבוע אותו,   מר איתן אהרון: 

 

 בוודאי, מה? זה לא קשור,     מר גדי ירקוני: 

 

 ואתה עוזר להם כלכלית?    מר איתן אהרון: 

 

אני אני חושב שזה לא סותר. יש בן אדם, זה גם אלף אלפי הבדלות, ו   מר גדי ירקוני: 

לא עושה אותו הדבר, בן אדם שעשה איזו עבירה ונכנס לכלא, גם מצד אחד הוא משלם את המחיר, 

 ומצד שני עוזרים לו להשתקם. 

 

 לא משנה, בסדר.    מר איתן אהרון: 

 

שני    מר גדי ירקוני:  את  אומר  ואני  זה,  את  רואה  אני  ככה  חבר'ה,  עזבו,  ככה,  אני 

מתייח המועצה  וככה  האלה,  אנחנו  הדברים  ככה  וגם  ביום,  בו  אמר  שניר  כמו  האנשים,  לכל  סת 
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לא   בכלל  שהוא  אותו,  רואים  שאנחנו  אירוע  שזה  להסביר  רוצה  אני  אבל  להיום.  ממשיכים 

 בסטנדרטים שאנחנו פה יכולים לקבל, להבין ולהסכים שיהיו. 

 

 אירוע מטלטל.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 משהו? כן. אתה רוצה לתת למתן     מר גדי ירקוני: 

 

 גדי, התייחסות של הדברים,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, רגע. מתן יסיים ו... בסדר?    מר גדי ירקוני: 

 

לי    מר מתן שטרית:  ומספר  איתי  מדבר  ניר  לעבודה,  הגעתי  עם  בבוקר  בחמישי  טוב, 

שהוא לא מצליח להיכנס למשתמש שלו, שואל אם יש איזושהי תקלה מוכרת בתחום המחשוב. אני  

אגיד שמאז שיודן עזב, חלק מהתחומים היו אצלי, בתחום המחשוב, ועבדתי עם רמי על בסיס כמעט  

 יומי. 

אני  ועניינים.  בפרוצדורות  מתקשה  שקצת  מצוין,  מקצוע  מאיש  התרשמתי  אמר,  שניר  כמו  באמת, 

לא מכיר   ואני  לאבודק,  בוקר, כשהוא  רמי באותו  גם עם  אני מדבר    שום תקלה שקורית במחשוב, 

לי שום ביסוס לזה, אז אני  ואני מרגיש שמשהו לא תקין, אבל אין  עונה לאחרים שמחפשים אותו, 

שואל אותו אם יכול להיות שמדובר על אירוע סייבר, כי יוזרים ספציפיים של אנשים במועצה, לאחר 

לא   מכן התברר שזה אנשים שרמי לא אהב, בלשון המעטה, פשוט נפלו. אחד אחרי השני, הם לא עלו,

 יכלו להיכנס לשום מערכת מחשוב שהם עובדים איתה במועצה.

הוא  זדוני,  שהוא  מעשה  איזשהו  פה  שיש  משמעי,  חד  באופן  מבינים  אנחנו  הזה,  המכתב  כשיוצא 

מכוון. ויש פה אתגר גדול, כי רמי הוא איש המחשוב היחיד שמחזיק בהרשאות, זאת אומרת, שאף 

הוא   מלבד  אותו,  לעצור  יכול  לא  תובנה  אחד  כבר  מקבלים  אנחנו  הזה,  הדבר  ומתוך  עצמו.  את 

עובד שיחליט, פתאום, לעשות   יוזר חירום שישב אצל המנכ"ל, כך שכל  נוסף,  יוזר  ראשונה, שיוקם 
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 דבר כזה, יהיה גיבוי, ונוכל לעצור אותו. זה ישב אצל המנכ"ל, ויפתח בעת הצורך.

נהלים לנו את השרתים, גם את השרת ענן, וואן, שהם אלה שמ-אנחנו יוצרים קשר עם אוטומציה ו

וגם את השרת המקומי, והם, בפעולה די מהירה, מצליחים לחסום את רמי, לחסום את כל ההרשאות 

יכול   ולא  לגמרי,  חסום  שהוא  בודק  השבת  כל  במהלך  אני  אליי,  עוברות  שלו  ההרשאות  כל  שלו. 

 לעשות עוד ניסיונות. 

ביום   להגיד שמבדיקה שלי,  יכול  ליוזר   –חמישי אחר הצהריים  אני  להיכנס  עדיין מנסה  הוא  ערב, 

 שלו, ולעשות בו שימוש, כמובן לא מצליח.  

 

 מתן, תחסוך.     מר גדי ירקוני: 

 

טווח   מר מתן שטרית:  מלבד  נזקים,  שיש  מבלי  היוזרים  את  מחזירים  אנחנו  אוקיי, 

גם לא יגיע, אבל מלבד זה, אין השעות שבהם היוזרים היו מחוקים, אז כל מה שנשלח אז, לא הגיע ו

כל   את  אחורה,  ימים  כמה  שתבדוק  חברה  עם  התקשרות  ליצור  מנסים  ואנחנו  טווח,  ארוכי  נזקים 

הפעולות שנעשו על ידי אותם משתמשים של רמי, כדי להבין האם יש עוד נזקים שאנחנו לא יודעים  

 עליהם. זה מהפן הטכני.  

 

להיות     מר גדי ירקוני:  רוצים  שאלו  אנחנו  גם  העובדים  העובדים,  בשביל  בטוחים, 

אותנו, שאין איזושהי פריצה, ומידע שנלקח מהעובדה, מהמחשבים שלהם. זה מה שמתן אמר, בסוף,  

פה   יש  חבר'ה,  שהעובדים,  לראות  הזאת.  העבודה  את  לנו  שתעשה  חברה,  עם  ליצור  צריך  שהוא 

יש פה   עובדים  דברים, לא רק של העובדים עצמ  1001תיקים ברווחה,  ם, אלא של האנשים שאנחנו 

 איתם, שהם מסווגים מאוד. 

אנחנו רוצים לראות, שבאמת לא הייתה חדירה, ולכל אחד נשמרה הפרטיות, זה מתן עובד על זה, אני 

 מקווה... מתי יהיו תשובות, אתה חושב, מתן? צפויות? 

 

 זה שלושה ימי עבודה, כנראה שנפעיל את זה מחר.    מר מתן שטרית: 
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 אולי.  NSO -יקבלו אותו ב   מר דני ברזילי: 

 

 הערות נוספות?     מר ניר ים:

 

לגבי המכתב, קראתי אותו, אז הסגנון שלו לא מקובל, הדברים  –ככה   מר תמיר בוקובזה: 

שנאמרו שם על העובדים, ברור שלא מקובל בשום צורה ודרך, ועדיין הייתי מצפה שמישהו ייקח את 

ויעשה בדק בית איך הגיעו למצב כזה עם עובד, שהוא מתפרץ בצורה התכנים האחרים שיש ש מה, 

במשך   כנראה,  משהו שנצבר,  זה  ככה,  עובד שמתפרץ  מקובלת.  ולא  שתהיה,  ככל  ראויה  לא  כזאת. 

 הרבה מאוד זמן אצלו, ומשהו קרה שמה. 

אבל   שמה,  שהיו  האמירות  את  מצדיק  שזה  צורה  באיזושהי  אפילו  ישתמע  שלא  שוב,  כן  ברור,  זה 

, למיטב זיכרוני, היה את עניין  2019דורש בדק בית פנימי, למה זה קרה, בעצם. בדו"ח המבקר של  

 המחשוב, שהתייחס,  

 

 אבטחת מידע.      מר אמיר פלג:

 

אבטחת מידע, שהתייחס גם לעניינים האלה, שמערכת המחשוב היא    מר תמיר בוקובזה: 

מאו להרבה  גישה  ויש  שצריך,  כמו  מאובטחת  יכול לא  לא  צריכים.  לא  שהם  למקומות  גורמים,  ד 

 להיות שבארגון בסדר גודל כזה, יש לבן אדם הרשאות גישה להכל. לא קיים בשום ארגון, אין,  

 

 אתה טועה.   מר רותם בוקסבאום: 

 

 אוקיי.   מר תמיר בוקובזה: 
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 אל תדבר על דברים שאתה לא מבין.   מר רותם בוקסבאום: 

 

לכל טו  מר תמיר בוקובזה:  הנתונים,  לכל  חופשית  גישה  לו  שיש  שנייה,  עוד  תעיר  אז  ב. 

מחשוב   יועץ  או  בכלל,  למועצה  סייבר  ייעוץ  נותן  מי  יודע  לא  ואני  שיש.  ההרשאות  לכל  התיקים, 

יהיה  שזה  להיות  יכול  לא  כי  להתמקד,  שמה  צריך  אבל  המערכת,  את  לבנות  איך  שמסביר  חיצוני 

יט, משמיד את כל הארגון. במקרה הזה, הוא לא השמיד את  פתוח ברמה הזאת, ועובד סורר שמחל

 הארגון, הוא עשה נזק נקודתי, אם אני מבין נכון...  

 

שאל     מר גדי ירקוני:  ברשותך,  להגיד,  רוצה  רק  אני  שלך,  הדברים  עם  מסכים  אני 

מבינים,  –תגיד   שמתן  וכמו  אמרת,  שאתה  כמו  בסדר,  זה  האם  לבדוק  צריך  אלא  להיות,  יכול   לא 

 האם זה בסדר איך שאנחנו עובדים, או צריך לשפר את רמת שמירת המידע. 

זה    –זה לא יכול להיות. אני לא רוצה להגיד    –בגלל שאני, לא בתור איש מקצוע, לא יודע מה להגיד  

 צריך לבדוק.   –לא יכול להיות, אני רוצה להגיד 

 

 אוקיי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

להיות     מר גדי ירקוני:  אני  יכול  רוצה,  לא  אני  בסדר.  זה  האלה  שברמות  לנו  שיגידו 

 רוצה לבדוק.  

 

 אפשר?    מר יובל בר:

 

 כן, כן, בבקשה.     מר ניר ים:

 

חושב    –אני חושב שזאת, במקרים כאלה אומרים     מר יובל בר: אני  נורת אזהרה. 

יא נורה נהדרת, כי שאם יתגלה פה שזה היה אירוע נקודתי שהתגברנו עליו, אז נורת האזהרה הזאת ה
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 לומדים ממנה, ולא נעשה נזק גדול. 

תמות    –אבל בהתייחס למה שתמיר אמר, בסופו של דבר, בכל ארגון ובכל מקום, מי שיחליט לעשות  

כמעט   ה...  הדבר  זה  גיבוי  שאמרתם,  כמו  צריך,  תמיד  אבל  יצליח.  כן  הוא  אז  פלישתים,  עם  נפשי 

 ואני מומחה קטן מאוד בזה, איך לעשות. הראשון שעוזר, אבל בטוח שיש מומחים, 

 

לי    מר ניר ים: יש  תמיר,  וגם  אתה  גם  שאמרת,  מה  את  להשלים  כדי  רק  נכון. 

בגדול שני דברים: קודם כל, מי שמחזיק את המפתחות, כמו מי שמחזיק את המפתחות של הרכב,  

 יכול גם לגרום לתאונה. זה ללא ספק. 

 

 זיק רכב ולא יכול לגרום לתאונה.  אני לא, אני מח   מר גדי ירקוני: 

 

אמצעי אחד זה באמת כל מה שקשור    –יש, בגדול בגדול, שני אמצעים     מר ניר ים:

למנהל  ידועות  שלא  וסיסמאות  וסגורים,  מאובטחים  מידע  מאגרי  אומרת,  זאת  מידע,  לאבטחת 

עדיין בספק אם אפש קיים,  זה  זה, אבל  כאן. צריך להעמיק את  קיים  וזה  לכל  המערכת,  להיכנס  ר 

 מאגרי המידע המאובטחים, גם זה ייבדק. 

משהו   הוא,  אם  גם  הרווחה,  באגף  העניין,  לצורך  מאובטח,  מידע  מאגר  שמחזיק  מי  שם,  גם  אבל 

 ו...   פתאום מתהפך אצלו, יכול להגיע למידעים. זאת אומרת, לחסום הרמטית את המערכת אי אפשר

 

 ור, זה בסדר. לא, אבל ברגע שיש פיז  מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, כן, אבל עדיין,     מר ניר ים:

 

 צריכים לחבור ביחד כדי להפיל את הארגון.    מר תמיר בוקובזה: 

 

ולהוציא     מר ניר ים: ידי מישהו להגיע למשהו,  על  עדיין אפשר, זה תמיד אפשרי 



 אזורית אשכול מועצה 
 7.3.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 85 
 

גיבויים זה הליך שכן נעשה. זאת אומרת, דוו קא בקטע הזה אותו לאוויר, זה צריך להגיד. ובאמת, 

יותר אנחנו חוששים,   להרים אותה.  נופלת, אפשר  פחות חוששים. אם המערכת  אנחנו הרבה הרבה 

 שהן לא... שיצאו החוצה. אז זה בגדול. בקטע שבאמת תהיה לנו אפשרות למשוך אינפורמציות 

 

לדוגמא,     מר דודי אלון: סתם  חתימה.  מורשי  שני  שיש  בבנקים,  כמו  לעשות  צריך 

 ל הרווחה, צריך להיכנס שניים. יש כל מיני תהליכים, תיקיות ש

 

, יכול להפיל את הבנק. אני אסביר לך אחרי זה  IT-גם לבנקים, איש ה  מר רותם בוקסבאום: 

 אם אתה רוצה, לא רציתי להיכנס, כי זה לא הדיון.  

 

 רוצה להגיד משהו? אתה רוצה לדבר?    מר גדי ירקוני: 

 

 לא.   מר רותם בוקסבאום: 

 

זהו, זה מה שמתן מספר, יש עוד שאלות? עוד הערות בעניין הזה? אם    מר ניר ים:

 לא, זו באמת אכן נורת אזהרה, אז היא באה לנו בדיוק בזמן. אפילו בזמן.  

 

 

 .2022תקן ושכר . 6

 

ומירית.     מר ניר ים: ויפה  והצוות  כבי  איתנו,  כבי  ושכר.  לתקן  חד  במעבר  אנחנו 

זהו, שאלתי את גדי אם כולם מכירים את    עבוד בסעיף הזה. אז דברו איתנו.אני מרגיש משוחרר מל

 ...  מירית, אז אני מקווה שכן. אבל מי שלא מכיר את מירית, תרימי יד רגע
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 נראה לי שהכרנו בישיבת מליאה...    גב' מירית לוי:

 

מרכזת   מר ניר ים: מירית  יהיה,  שלא  איך  טוב.  יותר  עוד  נכיר  אז  אוקיי,    אז 

 משאבי אנוש, תושבת היישוב שלומית. 

 

מחויבים    גב' כבי שקולניק:  אנחנו  הדו"ח,  את  התקן,  את  העברנו  אנחנו  אז  אוקיי, 

להעביר את הדו"ח הזה כל שנה לאישור המליאה, זה חלק מהתקציב. אני... זו כבר פעם שלישית שזה 

 .21וביצוע  21, 22ב עולה למליאה, אז אני מקווה שאנשים כבר קראו את זה, יש פה תקצי

זה מחולק לפי פרקים בשלטון המקומי, מנהל כללי וכספי, שירותים מקומיים זה תברואה וכדומה, 

נכסים, פסיקה, דברים    –ביטחון, שירותים ממלכתיים זה חינוך ורווחה בעיקר, מפעלים זה דברים  

 שונים וגמלאים. 

מה לי, עלתה שאלה על הלשכה, למה גדלנו  זהו, זה העניין. בהנהלה עלו כמה שאלות, אז בלשכה, נד

שם, אני כבר לא זוכרת בדיוק את הפרטים. יש פה הערות, אתם יכולים לראות, החלפות זמניות של  

יש פה הסברים לפערים בתקן   28, סליחה, בעמוד  28יש פה הסברים, בעמוד    נהגי מועצה, והביטחון.

 . 22לתקציב  21ביצוע , ובין 21לביצוע  – 21תקציב, תקציב  21שכר, בין 

הזמן   על  חבל  זה,  על  אעבור  לא  אני  נוספות,  שאלות  לכם  יש  אם  זה,  קראו את  שכולם  מקווה  אני 

 קצת. 

 

הייתה     גב' דנה אדמון:  בהנהלה,  ששאלנו  מה  של  המהות  ללא   –בעצם,  עובד  זה  מה 

 תקן? 

 

 אני אענה.    גב' מירית לוי:

 

שאי   גב' דנה אדמון:  עובד  באמת  זה  מה...  אם  שזה  או  ממשלה?  ממשרדי  מימון  לו  ן 

 מה המשמעות של זה?  
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 אז בשביל זה מירית פה.    גב' כבי שקולניק: 

 

למילוי     גב' מירית לוי: באים  שהם  עובדים  זה  כלל  בדרך  תקן,  ללא  עובדים  אז  כן. 

וקדים ממקום, כמו מזכירה שבאה למילוי מקום של חופשת לידה, או כל דבר אחר. בביטחון היה לנו  

ולא בהסכם קיבוצי, או   –במוקד, המוקדניות שבהתחלה הועסקו כשעתיות. כל מי שמועסק כשעתי  

 משהו שהוא זמני, לפרק זמן מסוים.

מחליף, יכול להיות רק עד שנה, מישהו שיכול להיות עד שנה. עכשיו ללא תקן, יכול  -עכשיו, עובד זמני

הוא מחליף מישהו כזה, או פחות ממאה אחוז   להיות במאה אחוז משרה רק בחופשות לידה, רק אם

 משרה, זה יהיה בדרך כלל שעתי.

איזה  לנו  יש  שפתאום  משהו  זה  כן  אם  אלא  תקן,  ללא  עובדים  להעסיק  לא  מקפידים  מאוד  אנחנו 

פרויקט שאנחנו מקבלים. יש גם פרויקטים ממשרדים, שהם נכנסים גם ללא תקן. כל מיני פרויקטים  

ך שהיו לנו בקורונה, עכשיו יש לנו את ה... בבתי ספר, את האלה שבודקים את  עוזרי חינו  –זמניים  

 בדיקות הקורונה, את כל מי שנמצא שמה,  

 

 הרבה דברים שהיו קשורים לקורונה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 בדיוק.    גב' מירית לוי:

 

 נאמני קורונה בבתי הספר...  גב' כבי שקולניק: 

 

 ה בתקן?  חונכות ז   גב' מזל ערוסי:

 

 חונכות הן בתקן, כן. כל החונכות שלנו בתקן, אלא אם כן,    גב' מירית לוי:
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 גם כל הסייעות.    גב' כבי שקולניק: 

 

יודעים    גב' מירית לוי: שאנחנו  זמניים,  דברים  שוב,  שזה,  יש  כן  אם  אלא  סייעות, 

 שזה לפרק זמן מסוים. 

שי שעתיות,  שהן  בדיונה  ספרניות  לנו  יש  פעולה  בספריה  תקציבי  מיני  כל  גם,  זה  חברתיים  רותים 

 שאנחנו מקבלים לפרק זמן מסוים. 

 

 למה, לצורך העניין, למה בספריה פה הן שעתיות, בספריה...?    גב' דנה אדמון: 

 

יצאה     גב' מירית לוי: היא  כי  היה  זה  שעתית,  היא  בדיונה  שהספרנית  הסיבה, 

 כדי שהיא תמשיך להיות ספרנית בדיונה. לגמלאות, ואנחנו המשכנו את ההעסקה שלה, 

 

 אוקיי.   גב' דנה אדמון: 

 

 אוקיי, שאלות נוספות, חברים? אז אנחנו צריכים להצביע.   גב' כבי שקולניק: 

 

שרשום    מר תמיר בוקובזה:  ממלכתיים,  ביחס    20  –בשירותים  חריג  קצת  זה  תקן,  ללא 

 לכל האחרים. 

 

 איזה שירותים?     מר גדי ירקוני: 

 

 שירותים ממלכתיים.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה הרב אולי?     מר גדי ירקוני: 
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 מדובר על הרווחה.     גב' מירית לוי:

 

 אה, הרווחה?     מר גדי ירקוני: 

 

 שוב, זה כל מיני...     גב' מירית לוי:

 

 זה תחת החינוך, לפי דעתי, לא רווחה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 תים...  אמרת שירו   גב' מירית לוי:

 

 , 247שירותים ממלכתיים, חינוך   מר תמיר בוקובזה: 

 

 חינוך, זה הסייעות,    גב' יפה בוקובזה: 

 

כל    גב' מירית לוי: זה  קורונה,  נאמני  הוראה,  תומכי  מלווים,  סייעות,  או  אז 

 הפרויקטים שאנחנו מקבלים, שהם לתקופה מסוימת. 

 

 בחברתיים זה קורונה?   בממלכתיים זה קורונה, או  מר תמיר בוקובזה: 

 

 בשירותים חברתיים כתוב קורונה,   גב' כבי שקולניק: 

 

 למטה.  26למטה, עמוד  26  מר תמיר בוקובזה: 

 

פעולה.   גב' כבי שקולניק:  לתקציבי  נוספים  תקנים  שזה  כתוב  חברתיים  בשירותים 

, אז בהתחלה  לפעמים, כאשר התקציב הוא לא תקציב שכר של משרד הרווחה, אלא תקציב פעולה
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 לפחות, כשמאיישים את התקנים האלה, הם ללא תקן. 

 

 יש מלווי הסעות וכאלה, לא?   מר איתן אהרון: 

 

 זהו, זה מלווים בהסעות, נכון.    גב' מירית לוי:

 

 כן.   מר איתן אהרון: 

 

 גם הם שעתיים.    גב' מירית לוי:

 

 זה בחינוך? או בחברתיים?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 גם ברווחה יכול להיות,    י שקולניק: גב' כב

 

 ללא תקן.  3.69 –יש שירותים חברתיים  27לא, בעמוד   מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון.    גב' מירית לוי:

 

אז זה ההסבר שרשום פה, עובדים זמניים בתקציבי פעולה של האגף,    מר תמיר בוקובזה: 

 אני מבין. 

 

 כן, בדיוק.   גב' כבי שקולניק: 

 

 משרות ללא תקן.  20 –למטה, מתחת לחינוך רשום  26בעמוד   בוקובזה:  מר תמיר
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 נכון, אז זה שוב,     גב' מירית לוי:

 

 אז אני מנסה להבין מה זה שמה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

בהסעות    גב' מירית לוי: מלווים  סייעות,  קורונה,  נאמני  חינוך,  עוזרי  כל  שוב,  אז 

 בדים עשרה חודשים, לא שנה שלמה. זה הכול... בסך הכול,  אצלנו הם עובדים שעתיים, הם עו

 

 כל אלה ללא תקן בעצם.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 יש מחליפות,   גב' כבי שקולניק: 

 

 הם ללא תקן, כן.     גב' מירית לוי:

 

 סייעות מחליפות. גם בגנים, יש גננות מחליפות, כל ה...   גב' כבי שקולניק: 

 

 ת מחליפות הן נכנסות? משרד החינוך. גננו  מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא משנה, גם סייעות, יש סייעות מחליפות, הן ללא תקן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה לא משרד החינוך.   3-0   גב' מזל ערוסי:

 

כללית   : רוויטל דג'אווי בן יעקב ממש  קצרצרה,  לא   –שאלה  מספרים  הן  שמשרות  זה  איך 

 זה לא משהו ש...? , משרה 22, נקודה  11נקודה שלמים? 

 

 לא כולם עובדים במאה אחוז משרה.    גב' מירית לוי:
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 נכון, אבל ברמת עשירית האחוז?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

לא     גב' מירית לוי: שאנחנו  פחות,  שעובדים  עובדים  פיצוי.  אחוז  יש  שקורה,  מה  כן. 

וספת, אנחנו מחויבים להביא להם  , ואנחנו לא עובדים בעוד עבודה נ70%-מעסיקים אותם, פחות מ

 אחוז פיצוי. אחוז הפיצוי הזה הוא פחות מ... הוא יכול להיות חמש, שתיים, יכול להיות שלוש.  

 

זה לא עונה על השאלה, שיש מקום שיש בו אפס נקודה משהו... אם   מר תמיר בוקובזה: 

 נקודה...  0משהו משרות, זה בסדר. אבל אם יש  11.3יש 

 

 וזה...?   4.7ומישהו עובד  5.6אולי מישהו עובד   ולניק: גב' כבי שק

 

רק    מר תמיר בוקובזה:  יש  אם  בסדר.  זה  אפס    0לא,  שעובד  הזה  העובד  זה  מי  נקודה, 

 נקודה? 

 

כזה    גב' מירית לוי: דבר  אין  נקודה,  אפס  אין  ביחד.  במצטבר,  זה  נקודה,  אפס  אין 

 פה. 

 

 אני קורא. מה זאת אומרת אין?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 . 0.83יש לך    גב' מזל ערוסי:

 

 , כי יש לך חמישים אחוז, ומישהו... 83   גב' מירית לוי:

 

 זה פחות ממשרה.      מר אמיר פלג:
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דווקא זה שתי משרות, שחלק זה חמישים    0.83-בזה פחות ממשרה.     גב' מירית לוי:

 אחוז, וחלק זה...  

 

ים, אם אין שאלות נוספות, צריך להצביע על זה. מי אוקיי, טוב חבר  גב' כבי שקולניק: 

 בעד אישור דו"ח תקן ושכר, ירים את ידו?  

 

נגד? נמנעים? אני רוצה חבר'ה, יש לנו אפשרות לגמור לפני תשע.     מר גדי ירקוני:  יש 

 משרות במועצה. לפרוטוקול.  473.79להדגיש שמדברים פה בסך הכול על 

 

 2022התקן והשכר של המועצה לשנת ( לאשר את בעד 18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 עדכון על פעילות ועדות המועצה.. 7

 

 אוקיי, דבר אחרון שיש לנו, זה באמת עוד את נושא הוועדות. דודי?    מר ניר ים:

 

דיווחים     מר דודי אלון: לייצר  מאוד  מאוד  משתדלים  שאנחנו  כפי  חברים,  טוב, 

ד טיפה, והוספנו עוד עמודה מעבר לתאריכי הפגישות ולמספר ... עושל הוועדות, אז הפעם  מסודרים  

המפגשים שהיו. הוספנו עמודה נוספת של נושאים מרכזיים שדנו בכל ישיבה, מה שכמובן ניתן לפרט. 

 אין סיבה לעבור על זה, מי שממש מעניין אותו, שיכנס לפרוטוקולים באתרים להרחבה. 

נמצא השנה,  שבמהלך  מקווה  שאני  אגיד  ולתת אני  לבוא  אפילו  שתיים,  או  אחת  מוועדה  נבקש   ,

 איזושהי סקירה במליאה.  

 

חינוך    גב' מזל ערוסי: ועדת  וטרטורים,  טלטולים  הרבה  כך  כל  שאחרי  חושבת  אני 
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 תצטרך לתת... 

 

 מצוין.    מר דודי אלון:

 

כולם   : רוויטל דג'אווי בן יעקב הישיבות  שבפירוט  חינוך,  ועדת  לזכות  להגיד    –היו  רציתי 

ופליירים,   תוכניות  ממש  היו  סוף  סוף  האחרונה,  ובישיבה  וסקירות,  עדכונים  עדכונים,  עדכונים, 

 ותקציבים. זאת אומרת, זה עבר לעבודה, זה פתיח משמח. 

 

 בסדר. חוץ מוועדת שמות, שזה אני לא...   מר דודי אלון:

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 זהו, חברים.    מר דודי אלון:

 

 דודי, רגע,    נה אדמון: גב' ד

 

רים על זה, שהמידע רגע, אני רוצה לחזק, בסדר? למרות שאנחנו עוב  מר רותם בוקסבאום: 

 הזה שהוא נגיש כרגע, הוא מאוד חיוני.  

 

 ישבו המכובדים בבקשה, ולא יעמדו לנו על הראש.     גב' דנה אדמון: 

 

לנו     מר דודי אלון: מאפשר  באמת  גם  זה  גמור,  בסדר  הם זה  שהדברים  לראות 

 קשים... 

 

בתור מי שאחראי על פעילות הוועדות, אני אשמח שתגיד אם יש איזה     גב' דנה אדמון: 
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עוד חורים,  לנו  יש  ועדות שצריך לחזק, שאתה רואה, אחרי שעשית את הבדיקה הזאת, איפה  שהן 

 איפה... 

 

ה   מר דודי אלון: בוועדת  לב  תשומת  יותר  קצת  לתת  צריכים  בנושא אנחנו  תמרור, 

הזה של התחבורה, זה לא כל כך סגור עד הסוף. גם אנחנו מנסים, יש לנו במאי איזושהי פגישה בעניין 

 הזה, ו... 

 

 נגע הסמים והאלכוהול התחילה.     מר אמיר פלג:

 

 זה מצוין, ו... מפגשים, זה נהדר.    מר דודי אלון:

 

 ? יש לנו בעיה רק בוועדת תנועה   גב' דנה אדמון: 

 

 צריך שיהיה בעיות ביותר?    מר דודי אלון:

 

 לא, אני מרוצה מאוד אם כך.    גב' דנה אדמון: 

 

 לשיטתי, זה הדבר היחיד... תודה רבה.     מר דודי אלון:

 

 חבר'ה, תודה.     מר גדי ירקוני: 

 

 

 

  __________________ 
 גדי ירקוני 

 יו"ר המועצה 

 __________________ 
 ניר ים 

 צה מנכ"ל המוע 



 אזורית אשכול מועצה 
 7.3.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 96 
 

 
 ריכוז החלטות

 
 

 הסכם פינוי ישובים בחירום. 5

  

, לסדר  הסכם פינוי ישובים בחירום  -  5בעד( לאשר את העלאת סעיף    22: הוחלט פה אחד )החלטה

 היום.

 

 הסכם פינוי ישובים בחירום בעד( לאשר את  22: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 תב"רים למליאה. . 7

 

בני   –עיצוב מרחבי למידה    –בני נצרים    –  1343את תב"ר  בעד( לאשר    20: הוחלט פה אחד )החלטה

 נצרים בנים

 

תכנון הגדלת    –מועצה    -  1344נמנע( לאשר את תב"ר    1נגד,    0בעד,    18: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 מט"ש חולית

 

תכנון מפורט לשדרוג והרחבה    –מועצה    –  1345בעד( לאשר את תב"ר    20: הוחלט פה אחד )החלטה

 ת שאיבה. תחנו 12של 

 

 2022נסיעת מנהלת פרויקט דיה לגרמניה מאי/יוני 

 

 2022 נסיעת מנהלת פרויקט דיה לגרמניה מאי/יוניבעד( לאשר את  19: הוחלט פה אחד )החלטה
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 בחירת גזבר/ית מועצה. . 4

 

 בחירת גזבר/ית מועצה. בעד( לאשר את  20: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 .2022תקן ושכר . 6

 

 2022בעד( לאשר את התקן והשכר של המועצה לשנת  18פה אחד ) : הוחלטהחלטה

 

 


