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 ? 11ערב טוב חברים, ערב טוב לכולם. מליאה מספר  בואו נתחיל.   מר דודי אלון:

 

 לחודש.  11. 4   מר ניר ים:

 

 לחודש, בסדר.    11   מר דודי אלון:

 

 התכנסות, ארוחה קלה וברכה לחג הפסח . 1

 

תרימו כוסית. איפה    טוב, חברים, בואו נתחיל מחג שמח. דבר ראשון.   מר דודי אלון:

 חברנו רביבו? בוא תגיד כמה מילים, חג אביב, חג שמח, חג של התחדשות.  

 

גדי     מר ניר ים: מר  אשכול,  האזורית  המועצה  ראש  בשם  גם  רביבו,  ולפני  כן, 

 ירקוני, שנמצא בחו"ל בטיפול רפואי, מאחל לכולנו חג שמח. 

 

 בריאות מלאה.     מר דודי אלון:

 

כמה מילים לחג הפסח. בחג הפסח, אני אגיד  טוב, שלום לכולם. ככה    : מר רביבו קובי

החמץ.   של  הנושא  זה  הבית,  את  מנקה  ככה,  העולם,  רוב  שממנו  הדבר  הפסח,  בחג  נקודות.  שתי 

ולעומת זאת, הלחם שאנחנו אוכלים, זה נקרא מצה. ואני חושב שיש במילים האלה, חמץ ומצה, גם 

 ש שלנו עם עצמנו.  איזשהו זמן לאיזשהו חשבון נפ

השנה.  במהלך  שהחמצנו  מה  שלנו,  ההחמצות  את  מחפשים  אנחנו  החמץ,  את  מחפשים  כשאנחנו 

מה, מה החמצנו? איזה דברים שמנו לעצמנו כמטרה,   –אפשר בהחלט לקחת את הזמן הזה ולהגיד  

כמטרה  ולא הצלחנו להגיע אליהם? ולעומת זאת, ולעומת המצה, שזה מה מיצינו? מה שמנו לעצמנו  

 והצלחנו? הצלחנו להגיע לנקודה הזאתי.  

אני חושב שמה שיכול להועיל לנו, גם כקהילה אחת גדולה של קהילת אשכול, ואני חושב שבכלל, כלל  
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שעמדה  והיא  פסח,  של  בהגדה  אומרים,  אנחנו  לאבותינו.  שעמדה  והיא  את  לקיים  זה  כאזרחים, 

נו. שבאמת, במהלך הדורות היו המון המון אויבים  לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותי

 שרצו לכלות אותנו, ויש לנו איזושהי זכות אבות כזאת ששומרת עלינו, והם לא הצליחו. 

עלינו   יש גם את הסיבה, למה עומדים  יפה שאומר שבתוך המשפט הזה,  פירוש ממש ממש  יש  אבל 

  –הכוונה, כשעם ישראל הוא לא אחד, אז  הוא מסביר שלא אחד בלבד,    ,נסיםן, רבנו  "לכלותינו. הר

כולו נמצא מפלגות מפלגות, חלקים חלקים, מאוד מאוד קל   עלינו לכלותינו. כשעם ישראל כל  עמד 

 לשבור אותו. מאוד מאוד קל לנצח אותו, ולמצוא את הנקודה שיכולה להפיל אותו. 

ש חושב  ואני  אחד,  להיות  רוצה  והוא  האחד,  על  מסתכל  ישראל  כשעם  כחברי  אבל  כולנו  פה,  כולנו 

 מליאה, מי שמצליח להגיע יותר, מי שמצליח להגיע פחות... אבל כולנו בסופו של דבר, 

 

 על ראש הגנב בוער הכובע.     דוברת:

 

 תודה.   מר רביבו קובי: 

 

 ברוחנו, אנחנו כולנו ברוחנו.    מר דודי אלון:

 

כל, שאם תסתכלו שנייה על הזה, בסופו של דבר, אני חייב לומר קודם   מר רביבו קובי: 

דבר,   אני חושב שכולנו, בסופו של  ברצינות,  עכשיו  נוכחות. אבל  לי  יש  כזה הרבה.  לא  כאילו...  אני 

מתוך הסתכלות של אחדות, מתוך הסתכלות שרוצים לקדם את המועצה האזורית שלנו, של כולנו, 

ם, למצוא את המיצוי העצמי שלנו  למקום טוב יותר. אז בעזרת השם, ובעזרתנו, שנזכה, בעזרת הש

יותר,  טוב  למקום  הזאת  המועצה  את  להוביל  ההזדמנויות  את  נחמיץ  ושלא  וככללים,  כיחידים, 

ושבעזרת השם נזכה לראות בגאולה שלמה, ושהתקופה שעוברת על עם ישראל, תעבור בקלות. נשלח  

 לנו ולכל משפחתנו.   גם תנחומים לראש המועצה, על פטירת אימו. בעזרת השם, פסח כשר ושמח

 

 ולכל העולם כולו. חג שמח.     דוברת:
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פרי    מר רביבו קובי:  בורא  העולם  מלך  אלוהינו  ה'  אתה  ברוך  מרנן,  סברי  שמח.  חג 

 הגפן. אמן.

 

 מידע. . 2

 

בהמשך לברכות של רביבו, אני גם אנצל את ההזדמנות להגיד תודה    מר דודי אלון:

ליאה. אני באמת מוסיף לברכות לכל אחד ואחד פה, על המסירות ועל  פה לכולם, בעיקר לכל חברי המ

העבודה הטובה והעשייה של כל אחד מאיתנו פה, במיוחד של החברים שמגיעים בוועדות, במליאות,  

 אז יישר כוח לכולם, באמת תודה רבה.  

 שלה פה...  המליאה האחרונהעוד דקה, לפני שאני מעביר לאילן. כבי קודם אמרה לי במסדרון, שזו 

 )מחיאות כפיים(  

 

 ננצל את ההזדמנות גם,     מר דודי אלון:

 

 . מסיבת פרידה נעשה לה    דוברת:

 

במליאה     מר דודי אלון: לנו  מותר  לחירות, עדיין,  מעבדות  יוצאת  היא  לה,  להגיד 

 מתב"רים לזה, זה...  

 

 היא תתגעגע אלינו.     גב' מזל ערוסי:

 

 בת פרידה, כבי, זה רק... זו לא מסי   מר דודי אלון:

 

 מן הסתם, לאנשים.    גב' כבי שקולניק: 

 

 התחלה של אמירת תודה.     מר דודי אלון:
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 לאנשים, כן. מן הסתם.    גב' כבי שקולניק: 

 

ככה, בתקופה האחרונה באמת, כל הנושא הביטחוני ככה, גם באזור,     מר דודי אלון:

. ראינו לנכון לבקש מאילן לבוא, לתת איזושהי סקירה, ובטח גם בארץ, ככה מדיר שינה מעיני כולם

הסבר, קצת מידע על מה שקורה. כמובן, אם יש כמה שאלות, אנחנו נורא רוצים לעמוד בזמנים שלנו.  

 אז אילן, בבקשה.  

 

לנכון,     גב' דנה אדמון:  וראינו  המליאה,  מחברי  כמה  לשוחח  לנו  יצא  אותי...  מפחיד 

מגיע   שאילן  שידענו  הגורמים  לפני  כל  את  לזמן  פנים,  בטחון  בנושא  מיוחדת  מליאה  לבקש  היום, 

... אז אני לא יודעת מה אילן הכין היום, אבל אם נוכל לקיים את זה עוד שרלוונטיים, לשמוע את ה

לפני המליאה הבאה, איזושהי מליאה מיוחדת בעניין ביטחון פנים, כי יש המון חברי מליאה שמאוד 

מ גם  מהמצב.  זה  מודאגים  אם  בחשבון,  זה  את  לקחת  אז  האחרונה.  בהנהלה  שעלה  ששמענו  מה 

 אפשרי. 

 

לוחות    מר דודי אלון: מבחינת  גם  ונראה  סקירה,  לעשות  לאילן  ניתן  בואו  נרשם. 

   זמנים איך זה...

 

טוב, אמרו לי שיש לי מעט מאוד זמן, אז נעשה את זה קצר, וגם אם    מר אילן אייזיקסון: 

  ת, אני אענה.יהיו לכם כמה שאלו

קודם כל, היערכות משותפת של    –אין משהו חדש פה, פשוט קצת שדרגנו, פקחנו עיניים, ואני אקריא  

קצת יותר שיתוף פעולה. אבל גם, צבא ומשטרה, זה לא משהו חדש, אבל כמובן בשבועות האחרונים  

 ו...  לנוכחותאבל יש כל הזמן שיתוף פעולה,  

אתם    שוהים בלתי חוקיים...  –נחנו עושים, אבל עוד פעם, שב"חים  ועשינו כמה דברים שבדרך כלל א

 שומעים אותי? אני אדבר חזק.

מהרבש  –שב"חים   גם  ביקשתי  חוקיים,  וגם  "בלתי  האחרונה צים  בתקופה  יותר.  להקפיד  ממג"ב, 
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ארבעה שב"חים, ואנחנו עושים את    –בדקנו למעלה ממאתיים פועלים ערבים, מצאנו בערך שלושה  

נהיה פה בלה לה לנד, מדי פעם בדיקה, זה לא אומר שמי שיכול לבצע פיגוע, זה לא שב"ח, שלא זה גם 

 גם מי שיש לו אישור... 

יש   דוגמא,  לכם  אתן  אני  לדוגמא,  אישור.   7000/8000סתם  שמקבלים  מעזה,  עכשיו,  פלשתינאים 

, נהרג, ומשהו כזה, ובמקרה, לא יודע, גם יהודה ושומרון, במקרה אח שלו היה קשור לפעולת טרור

הוא יש לו אישור, והוא מגיע לארץ, ועושה פיגוע. אבל אנחנו לא יכולים, זה לא בידיים, לא שלכם,  

נותן אישורים, ועם זה אנחנו צריכים פשוט גם  לא שלי, לא של ראש המועצה. השב"כ בוחן, בודק, 

בו שאנחנו  לדעת  אבל  לב,  לשים  צריך  אישור,  לו  שיש  מי  גם  לב.  באמת  לשים  אנחנו  אותם,  דקים 

 בודקים אותם. 

בעיה עם זה,  צים לבדוק. ואיפה שיש  "אני גם דיברתי עם הנהלות היישובים, שידעו שביקשתי מהרבש

להעלות, להעלות את הפער. בכוונה דיברנו עם הנהלות היישובים, שזה מה שביקשתי. ביקשתי עוד 

חלק   יש  כלל,  בדרך  עושים  גם  עושים,  שהם  מה  וזה  גם  דבר,  זה  כלל  בדרך  אבל  עושים,  שלא 

גן  להסתובב, במיוחד בבוקר, כשהם עולים לאוטובוסים הילדים, וגם לבוא לגן הילדים, איפה שיש 

ילדים, להגיד שלום, עושים את זה, יכול להיות שיש מקומות שלא עושים את זה. להעלות, להעלות  

 את זה. 

 

 הסעות...?  הרבש"צ לא אמור ללוות את כל ה   גב' דנה אדמון: 

 

 לא, גם הבדיקה, כאילו, בבתי הספר, זו בקשה שלי.    מר אילן אייזיקסון: 

 

 ... ביישוב,  לא,    גב' דנה אדמון: 

 

 איזה יישוב?   מר אילן אייזיקסון: 

 

 ביישוב שדה אברהם, הרבש"צ,    גב' דנה אדמון: 
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 הוא שמה, עומד.    מר אילן אייזיקסון: 

 

 ההסעות בתוך היישוב. שנים את    גב' דנה אדמון: 

 

 כן, נכון.   מר אילן אייזיקסון: 

 

 זה לא קורה בכל יישוב?     גב' דנה אדמון: 

 

כן, שימו לב, ביקשתי מהרבשצים, מי   מר אילן אייזיקסון:  גם  לא, לא, לא. אבל ביקשתי 

הזאת,   שיש לו גן ילדים, לא ללוות אוטובוס. קודם כל, מי שיש לו גן ילדים בתוך היישוב, בתקופה

יבוא למועצה   ילדים, שיסע,  גן  לו  לגן הילדים, לא לצאת, לא צריך. מי שאין  גם  כשהילדים מגיעים 

 ויחזור. אין בעיה, לא, זה לא חייב. 

 

 לא בתוך היישוב.    גב' דנה אדמון: 

 

 את מתכוונת, בתוך היישוב,   מר אילן אייזיקסון: 

 

 בין ההסעות.     גב' דנה אדמון: 

 

 לא חייב.   קסון: מר אילן אייזי

 

 הוא נתן לאיסוף גם, גם דגש.    מר דודי אלון:

 

יהיו בגן הילדים, זה מה שהיה חשוב לי, גם שתהיה    םגאבל רציתי ש  מר אילן אייזיקסון: 

תחושה, גם שיהיה יותר חיבור. בהרבה יישובים עושים את זה ביום יום, יש ישובים שעושים את זה  

 ואם יש בעיה, תגידו לי. הכול בסדר. לא תמיד כולם ממושמעים. פחות. אני מקווה שהפעם זה, 
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אנחנו גם, מה שעשינו, פה זה החינוך הרגיל, גם הקב"טים שלי, יש לי חוץ ממני עוד שלושה    –חינוך  

קב"טים ועוד שני סיירים. בבוקר היינו בבתי הספר, גם בחלוציות, גם פה בבתי הספר שלנו. נוכחות,  

את הבוקר, המש"ק קודם כל מגיע לפה, לפני שהוא עושה משהו, שיהיה חצי    וגם מג"ב, שמתחילים

 שעה, ואחרי זה הוא חוזר לעבודה שלו.

יש לנו עובד, אבל עשינו בדיקה להעלות פערים. יש כמה פערים גם אנחנו מתעסקים    –לחצני מצוקה  

המינימום שצריך גם    איתם. לא הרבה, בודדים, איפה שאין לחצן מצוקה. לחצן מצוקה, מבחינתי, זה

 לגנים. כל הגנים, גם בפעוטונים, זה פעוטונים קוראים לזה? ששמה יש קצת,  

 

 מעונות יום.    מר דודי אלון:

 

עבר   מר אילן אייזיקסון:  לא  זה  כי  היישובים,  עם  נשב  גם  אנחנו  פער,  קצת  יש  ששם 

סודרים. פה עדיין אין, אבל... למשרד החינוך עדיין. כשיעבור למשרד החינוך, גם יהיו קריטריונים מ

 שנייה, אני אגיע לזה. 

כ  –וחוגים   שומרים,  לנו  יש  שקורה,  מה  חוגים,  יום    17-גם  מסתיים  קורה?  מה  ואז  שומרים. 

פה   ילדים  מאוד  רואים  ואז  המאבטחים,  מבחינת  מבחינתנו,  כלומר,  נעלמים,  וכולם  הלימודים, 

 מסתובבים, ואין אבטחה. משהו שמציק לי. מאוד. 

מה שעשינו בינתיים, גם עם גני הילדים, יש לי סייר אחד. לקחנו עוד אוטו, שכרנו עוד אוטו, המועצה,  

בלי שום קשר   סיירים,  שני  סייר, אז אנחנו מסתובבים  עוד  לי  ויש  עוד אוטו,  מניר, שכרנו  ביקשתי 

 ל, כאילו,  לקב"טים, שני סיירים בכל גני הילדים, ופעוטונים. אני מחשיב את מעונות היום רגי

 

 חלק מהגנים.    מר דודי אלון:

 

חלק מהגנים. נכון, אין לי, כל מה שיש לגן, מבחינת מרכיבי ביטחון,   מר אילן אייזיקסון: 

סיירים  שני  לי  יש  אבל  שצריך.  כמו  יעבור  שזה  ברגע  החינוך,  משרד  עם  זה  על  נעבוד  אנחנו 

ארת פה, היא מסתובבת, היא פה. היא  שמסתובבים. והסיירת נשארת אחרי חמש, עד שמונה היא נש

 זה עד פסח.  כרגע פה גם כן, עד שמתפזרים כל החוגים פה, במועצה. 
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 אז כרגע, בזמן החוגים יש,    גב' דנה אדמון: 

 

 כן.   מר אילן אייזיקסון: 

 

 כן.    מר דודי אלון:

 

 יש שני סיירים שמסתובבים?    גב' דנה אדמון: 

 

 ן, אבל לא...  כן. כ  מר אילן אייזיקסון: 

 

 זו תוספת חדשה של לאחרונה.    מר דודי אלון:

 

זו תוספת שעשינו, זה לא מה שהיה. אנחנו כן צריכים לחשוב, אחרי    מר אילן אייזיקסון: 

 מה אנחנו עושים, אני... זה, 

 

 מאבטחים שאמרת, הם מועסקים במוסדות החינוך?  17-כל ה   גב' דנה אדמון: 

 

 ומרים בבית ספר. לא, זה הש    דוברת:

 

 דרך משרד החינוך משלם להם?    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, לא דרך משרד החינוך. משטרת ישראל נותנת תקנים.   מר אילן אייזיקסון: 

 

 אז המשטרה, או משרד החינוך?    גב' דנה אדמון: 
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במדינת  מר אילן אייזיקסון:  היחידה  הרשות  או  המועצה,  שאנחנו  חושב  אני  זה,  רק   לא 

של   מימון  שמקבלת  מימון  100%ישראל,  כזה  דבר  אין  משנה, 100%.  לא  רשות,  כל  כלל  בדרך  כי   ,

, הם משלמים מיליונים על גבי מיליונים לזה, אנחנו, לא יודע 60-40מועצה, עיר, משלמים, אני חושב  

ים במימון שומר  17איך... זה לא בתקופה שלי, אז לא לזכותי, איכשהו הצליחו ואנחנו חוגגים. יש לי  

 מלא. 

 

 יפה.    גב' דנה אדמון: 

 

 אבל, מימון מלא זה עד סוף הלימודים, כאילו, זה.    מר אילן אייזיקסון: 

 

 ? 30.6-עד ה  מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא רק, כל השנה. אנחנו גם צריכים לשלם להם...    מר אילן אייזיקסון: 

 

 ואי אפשר להאריך את השעות שלהם?    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, זה קצת בעיה. אנחנו עושים,   מר אילן אייזיקסון: 

 

 אלה שנמצאים בשער של בית ספר? אלה השומרים?   גב' רבקה בן ארי: 

 

נגיד  כן.    מר אילן אייזיקסון:  בחופש הגדול אנחנו משתמשים בכל מיני דברים, לקייטנות, 

 יש ביולי קייטנות, אנחנו ממשיכים להעסיק אותם.  

 

 אוגוסט זה שלנו?   –אבל זה מימון שלנו. יולי   ה: מר תמיר בוקובז

 

 אני,   מר אילן אייזיקסון: 
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 בכל בתי הספר.     מר דודי אלון:

 

אני קצת נזהר פה, כי מי שמכיר, זה הסגן שלי אלדד, ואני לא רוצה    מר אילן אייזיקסון: 

 להטעות אתכם.  

 

 חמושים?   גב' רבקה בן ארי: 

 

ם, חברה שאנחנו עובדים איתה קצת מעל שנה, כי זה כל שלוש  חמושי  מר אילן אייזיקסון: 

שנים, חברה מדהימה, ואנחנו דרך משכ"ל, שבודקים כל חודש, עושים לנו ביקורות פתע, ונותנים לי  

אדיר  חוסר  שיש  בחדשות  שומעים  אתם  אם  יודע  לא  אני  גם,  ברמה,  אנחנו  דו"ח.  חודש  כל 

 במאבטחים. 

ה כמעט  אשכול,  אזורית  אישרתם  מועצה  שאתם  בגלל  גם  אחוז,  מאה  שיש  היחיד  תוספת  מקום 

קטנה, זה בשקלים, תוספת קטנה, הגענו להסכם איתם. אנחנו מתייחסים אליה, באמת, בטוב, אנחנו 

 בתפוסה מלאה.  

 

 אילן, הם פרוסים רק בבתי ספר, נכון?    גב' נעמי סלע:

 

 כן.   מר אילן אייזיקסון: 

 

 ם? מה עם גני   גב' נעמי סלע:

 

 אין זמן, אל תשאלו שאלות.   מר אילן אייזיקסון: 

 

 לא, גנים הם לא נכנסים.     גב' נעמי סלע:
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 אין תקן.   מר אילן אייזיקסון: 

 

הביטחון,     גב' מזל ערוסי: אנשי  של  או  המאבטחים,  של  והפניות  הזמינות  מידת  מה 

 בכל ישוב וישוב? כי... 

 

 ים. הם לא מגיעים ליישובים בכלל. ליישובים הם לא מגיע   גב' נעמי סלע:

 

או     גב' מזל ערוסי: עונים,  לא  או שהם  בכלל,  לא מוצא אותם  פעמים אתה  כי הרבה 

 שהם לא... 

 

 את מדברת על רבש"צים?     מר דודי אלון:

 

 על הרבש"צים.    גב' מזל ערוסי:

 

 היישוב. להציף את זה דרך הנהלת  –אז כל מקרה נקודתי, אמרנו    מר דודי אלון:

 

   -לא, אבל אני מוכ  מר אילן אייזיקסון: 

 

 אבל היא מדברת על פלילי...    גב' נעמי סלע:

 

אני גם מוכן, כמו שביקשת, זה אי אפשר בעשר דקות להסביר את כל   מר אילן אייזיקסון: 

 התהליך, 

 

 בואו נעשה על זה דיון מיוחד, נו?    מר דודי אלון:

 

גם, תדרכנו, לא שהם לא  אין    מר אילן אייזיקסון:  נעשה משהו. אני לרשותכם. רק  בעיה, 
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לבתי   אתם  להיכנס  תנסו  גם,  אחד,  אף  נכנסים  לא  ספקים,  מנהלים,  פעם  עוד  תדרכנו  מתודרכים, 

הספר, לא תכנסו. לא תצליחו להיכנס, רק באישור הקב"טים, לא אני, הקב"טים של מוסדות החינוך. 

 יפה שאומר שצריך נשק, הוא מבקש.  טיולים, משרד החינוך, א –טיולים 

יש מקומות שהוא לא מבקש נשק. אנחנו קצת החמרנו, קצת, וביקשנו שכל אוטובוס שיוצא, שהוא  

לא צריך נשק, שכן יצא. גם לחוגים, גם לחוגים שיוצאים לבאר שבע, או למשחק, או חד יומי, אנחנו  

ל גם  ביטחון, אבל  גם לתת תחושת  גם,  בזה.  לא של  כן קצת החמרנו  בפקודות,  לא  זה  ביטחון,  תת 

 משרד החינוך, לא של משטרת ישראל, זה שלנו. 

אנחנו גם מתדרכים, וגם למי שיש לו נשק, נהגים, אני ביקשתי מפדידה, שהוא המקצוען אצלנו, כבר  

קניתי תחמושת, לעשות להם קצת יותר מהרגיל. אקדח, מי שלא יודע, ואני לא אגיד נשים וגברים, 

 כי... 

 

 ברור שנשים יותר טובות.      וברת:ד

 

באקדח,   מר אילן אייזיקסון:  מתאמן  שלא  מי  גברים,  גם  אבל  זה.  על  אחטוף  אני  תכלס, 

, קל מאוד. זה ההבדל. M16מאוד קשה לפגוע. שלא נהיה... גם אני, אם אני לא מתאמן, קשה מאוד.  

אומרים   כשהם  אלוהי  –אז  פחד  זה,  תעשו  רישיונות,  תעשו  פעם אזרחים,  עושים  קורה?  מה  כי  ם. 

כדור, יש לו נשק, ואז הוא שולף, ואז אני לא הבנתי איך עדיין אין דו"צים, ועדיין לא   50אחת מטווח  

 נהרג אף זה, אבל אנחנו ניקח את הנהגים, ונעשה להם עוד קצת זה.

תד, תלמי  שני דברים שביקשתי, גם ביקשתי מגדי, ויתד ותלמי יוסף התחילו לעשות את זה. עכשיו י

יוסף אני לא בטוח שהתחילו כבר, זה חוק השמירה. כאילו, כמו שקיבוצים עושים, לעשות סיבוב עם  

  רכב הביטחון. אני נתתי לקיבוץ יתד מה ההנחיות להשתמש,

 

 עברנו שבוע שעבר לקיבוץ.    מר דודי אלון:

 

ה  מר אילן אייזיקסון:  כמו  זה  אז  הראשון,  הוא  כי  יתד.  יישוב  אבל  סליחה,  קיבוצים. 

 להסתובב עם הרכב, יש כמה... אין בעיה עם זה, אבל, 
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 הרבש"צ עושה את זה?     גב' נעמי סלע:

 

 לא, תושבים.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מתנדבים, מתנדבים.     גב' דנה אדמון: 

 

יש חוק שמירה, אבל כדי לתת לחוק הזה סמכויות, המליאה הזאת,    מר אילן אייזיקסון: 

 כחוק עזר, ואז זה נותן לאותם, אתה רוצה מחר, כאילו, אתם עושים רשימת שמירה,  צריך לאשר 

 

 כמו פעם.    גב' נעמי סלע:

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

היום קורה משהו, אין, אין לך שום ביטוח. אנחנו צריכים זה, אנחנו    מר אילן אייזיקסון: 

ל זה  להביא את  בזה, מעורך הדין,  לי  ביקשנו, אלדד מתעסק  ברגע שיהיה  ואז,  כמו שצריך.  מליאה 

 חוק השמירה, תהיה לי גם דרישת זיהוי.  

אסור   שלשוטר  בכנסת,  ראשונה  קריאה  עבר  חוק,  מחוקקים  עכשיו  יודעים,  אתם  אם  יודע  לא  אני 

אתם   אליכם,  לבוא  יכול  לא  שוטר  אומרת,  זאת  חשוד.  שלא  אדם  לבן  זהות,  לתעודת  לשאול 

 תזדהה, תן תעודת זהות. לא יהיה.   –א יכול לבוא מסתובבים, נראים... הוא ל

את   נותן  זה  אבל  ענייני,  לא  זה  משנה,  לא  אבל  הלוגיקה,  את  מבין  לא  אני  מחמירים,  הם  כלומר, 

הסמכויות, גם הזדהות, גם חיפוש, גם עיכוב, אז אנחנו, אני ביקשתי, קיבלתי אישור מגדי להתקדם  

 עם זה. אנחנו נעשה את זה, 

 

אני רואה שיש פה מלא נושאים ממש ממש חשובים, בואו נעשה את    מון: גב' דנה אד

 זה כמו שצריך.  
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עוד מילה אחת, ואני אשב איתכם, ואני אסביר לכם בפורום דיון זה.    מר אילן אייזיקסון: 

 מה שאנחנו רוצים... 

 

בחודש    גב' סילביה גרין:  שהייתה  הפשיעה  כל  על  שתתמקד  כן  גם  לי  חשוב  אילן, 

 ן.האחרו

 

הרבה     מר אמיר פלג: ויש  ביתד.  שקרה  ומה  והפרוטקשן,  האחרונה,  הפשיעה 

 תחושה... 

 

 רק מילה ותשאלו,    מר אילן אייזיקסון: 

 

 שנייה, רגע,    מר דודי אלון:

 

 לא, פשוט נעלה את זה לדיון.   גב' סילביה גרין: 

 

חשבנ  מר אילן אייזיקסון:  שאלות.  ותשאלו  מסיים,  שאני  מילה,  אפשר  רק  עוד  מה  ו 

 לעשות, שלא עולה כסף, אתם לא אוהבים לשלם לביטחון, במיוחד לאגף שלי.  

 

 אנחנו רוצים, רק שיביאו לנו תחנה,     מר אמיר פלג:

 

 אתם רק מורידים לי. גם הפשיעה החקלאית,    מר אילן אייזיקסון: 

 

 אילן,    מר דודי אלון:

 

 , אני אעלה את זה גם כשאתם יושבים, כן, כן, כן. לא משנה  מר אילן אייזיקסון: 
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אנחנו רצינו פה שישה שוטרים ושישה פקחים בתחנה. ואמרו לנו שזה      מר אמיר פלג:

 לא רלוונטי. 

 

 . 34-אלף ₪ לפשיעה החקלאית, הורדתם לי ל 40מה ביקשתי?   מר אילן אייזיקסון: 

 

 מי הוריד לך?     גב' דנה אדמון: 

 

 לו בזה שלכם.  תסתכ  מר אילן אייזיקסון: 

 )מדברים ביחד( 

שנייה, מילה אחת ואני עונה לכם על השאלות. משהו שלא עולה כסף,    מר אילן אייזיקסון: 

 משהו שהוא לא כסף, אנחנו עכשיו עושים בדיקה מאנשי מג"ב. מי שכבר יצא מהשורות, אנחנו,  

 

עושים   מר דודי אלון: נרחיב  אנחנו  לא  בואו  אז  מיוחדת,  ישיבה  זה  מדי    על  יותר 

 כרגע. ברגע שיש דיון, נעשה ישיבה מיוחדת לזה, אז בואו נעשה את זה מסודר.  

 

 לא,    גב' דנה אדמון: 

 

יש   מר אילן אייזיקסון:  שעדיין  סיבות,  מיני  מכל  שיצאו,  מתנדבים  לקחת  הולכים  אנחנו 

יסתובבו   שגם  סיירת,  יחידה,  איזושהי  להם  לעשות  רוצה  אני  להתנדב.  ורוצים  לגני  להם  ביום 

 הילדים, להסתובב, יש לי רכב, זה רק רעיון שהעלינו בשבוע שעבר. נעשה את זה מסודר, אני לא...  

 

 אני מבקשת להעלות לסדר היום הצעה.    גב' דנה אדמון: 

 

 אנחנו נעשה שתי שאלות אם צריך, אין בעיה.     מר דודי אלון:
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 לא, לא.    גב' דנה אדמון: 

 

 שאלה? לא    מר דודי אלון:

 

הפקח,     גב' דנה אדמון:  עם  מה  לשאול  רוצה  אני  נושא.  יפתח  זה  אבל  שאלה,  לי  יש 

 אבל אני לא אשאל את זה, כדי שלא... 

 

 יש פקח פרוטקשן, יש פקח למחלקת ביטחון שאנחנו רוצים,     מר אמיר פלג:

 

מיוחד   גב' דנה אדמון:  למליאה  הבקשה  את  היום  לסדר  להעלות  מבקשת  אני  ת אבל 

 לפני, 

 

 נכון, אנחנו רוצים, שיביאו לנו.     מר אמיר פלג:

 

יש פרויקטור בשם ישראל,     מר דודי אלון: יש כרגע, אצל אלדד בביטחון,  אין בעיה. 

כולל   מוכנים,  התוצרים  החודש  פגישות.  מספר  עשה  כבר  שצריך שהוא  מה  כל  וכולל  העזר,  חוקי 

כן מתקד זה  תכליתי,  רב  פקח  אותו  להביא את אותו  גם  נביא  הזה,  בנושא  לדיון הרשמי שיהיה  ם. 

   לדיון ונסביר את הצד הזה של אותו פקח שאתם מדברים עליו כרגע. זה לגבי... 

 

 אני אגיד משהו,      מר אמיר פלג:

 

 לא, לא רגע! אני מבקשת לסיים את הדברים שלי.     גב' דנה אדמון: 

 

 בבקשה.    מר דודי אלון:

 

 ני מבקשת להעלות לסדר היום הצעת החלטה, לקיים דיון במליאה,  א   גב' דנה אדמון: 
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 מליאה מיוחדת.    מר תמיר בוקובזה: 

 

לפני המליאה הבאה, שזה גם יהיה תחום בזמנים, כי אנחנו כולנו פה     גב' דנה אדמון: 

נקר ואנחנו  מדי,  יותר  לזה  להיערך  צריך  לא  כבר,  מוכן  שאילן  בטוחה  אני  הזה.  בעניין  א מבעבעים 

 לדגל. אני מבקשת להעלות את הסעיף הזה לסדר היום, ואחר כך לקיים הצבעה בעניין. 

 

יודע     מר דודי אלון: לא  אני  הבאה,  מליאה  אפשר  אומר,  אני  היא אז  מתי  בדיוק 

 אמורה להתקיים.  

 

 . 16.5 -לא, ב  מר תמיר בוקובזה: 

 

 ו נושאים שלא נספיק היום.  ? אוקיי, אז נעשה לפני. גם ככה יש לנ16.5   מר דודי אלון:

 

אז נעשה עכשיו הצבעה, תעלה עכשיו להצבעה, שאנחנו עושים מליאה   מר תמיר בוקובזה: 

 מיוחדת, וזהו.  

 

 השאלה היא אם אי אפשר לשלב במליאה המיוחדת,     מר דודי אלון:

 

 לא, דודי אי אפשר.     גב' נעמי סלע:

 

 גם עוד נושאים.     מר דודי אלון:

 

 אפשר לשלב עוד הרבה דברים.   בוקובזה:  מר תמיר

 

 זה הכול.    מר דודי אלון:
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 כרגע בוא נעשה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 חשוב, בסדר, אבל שלוש שעות בשביל זה?     מר דודי אלון:

 

 שעתיים אפשר.    מר אמיר פלג:

 

 לא צריך מליאה מיוחדת.    מר אילן אייזיקסון: 

 

 ון מיוחד?  מה צריך? די    מר אמיר פלג:

 

 חברים, בואו נסכם ככה,     מר ניר ים:

 

דברים    מר אילן אייזיקסון:  תעלו  אולי  מוכן,  להיות  רוצה  אני  נושאים,  לכם  יש  אם  אבל 

 ואני אכין את עצמי. 

 

 בוודאי.     מר אמיר פלג:

 

 לא אכפת לי שתפתיעו, אבל לא יהיה לי את ה...    מר אילן אייזיקסון: 

 

 אין בעיה, אילן.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 המטרה היא לעבות את כל מה שקשור לביטחון.     גב' נעמי סלע:

 

 לא, אנחנו נשלח לך.     גב' דנה אדמון: 
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 אין בעיה, רק להעלות לי את ה...   מר אילן אייזיקסון: 

 

המועד    מר ניר ים: את  נמצא  התקבלה.  הבקשה  יקרים,  חברים  חברים,  חברים, 

נייחד אותה לנושא הביטחון במועצה. באותו רגע שיהיה לוח  הקרוב ביותר האפשרי,   נעשה מליאה, 

זמנים, יום ושעה, אז כמובן זה ישלח לכם, עם בקשה להציף נושאים שאתם רוצים שיעלו בדיון הזה,  

עצמנו   הישיבה.  ככל שנכין את  נקיים את  ואנחנו  לנכון,  רעיונות, שאלות, כל מה שתחשבו  הצעות, 

 ו נלמד יותר טוב. הכול בסדר.  יותר מוקדם, אנחנ

 

או שבוע אחד    25.4אין הרבה מועדים, כי זה יום שני. זה יכול להיות    מר תמיר בוקובזה: 

 יום.  20אחרי, אבל זה כבר רחוק מדי, זה עוד חודש. 

 

 אני עם האוגדה, עם מפקד האוגדה.  25  מר אילן אייזיקסון: 

 

הזמן.     מר ניר ים: את  נמצא  אנחנו  כאן,  בסדר,  שלי  העיניים  מול  לא  השנה  לוח 

 אבל יש פה אמירה.  

 

 יש פה ישיבת הנהלה.   2-ב   גב' מזל ערוסי:

 

 מה שרציתי,    מר ניר ים:

 

 תמיר,    גב' מזל ערוסי:

 

 בסדר, אנחנו ניתן לזה קדימות, ניתן לזה סדר עדיפות ראשון.    מר ניר ים:

 

 שני בחודש.    גב' מזל ערוסי:
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בסדר, רק אני לא יודע להגיד כאן ועכשיו בדיוק באיזה יום זה יצא.    מר ניר ים:

 אז בואו נמצא את היום הזה מחר, ונשלח את הזימון, וזה בסדר גמור. 

מעבר למה שאילן ניסה, האמת היא, במאמץ גדול לכסות את כל הריינג' של הנושא שהוא כרגע מטפל  

אלה, גם מאותו רגע שקרה האירוע הראשון, למעשה  בו, אז אני יכול להגיד שאנחנו, מעבר לדברים ה

 הקמנו את מערך החירום שלנו, עם עבודה מסודרת של הערכת מצב, מי שניהל את העניינים זה מורד.  

 

 איזה אירוע, ניר?      מר אמיר פלג:

 

 מרגע שקרה האירוע הראשון של ה...    מר ניר ים:

 

 בבאר שבע.    מר דודי אלון:

 

 אתם מדברים על הביטחון.     מר אמיר פלג:

 

יותר     מר ניר ים: כינסנו  הזה,  בקטע  חירום  לנוהל  נכנסנו  למעשה,  מאז,  כן.  כן, 

תשובות  לנו  שאין  כמובן  מסודרות.  מצב  הערכות  עשינו  זה,  עם  שמתעסק  הפורום  את  אחת  מפעם 

אבל בהחלט   יקרה פה,  שמשהומיידיות לכל הנושאים, ואיזושהי סגירה הרמטית של כל הפוטנציאל  

 קיימים הפערים.  אנחנו הזזנו את כל המערכות קדימה. ואנחנו גם יודעים כרגע, איפה

מעבר לזה, גם אספנו את הנהגות היישובים, דיברנו עם כל מי שהואיל להופיע, אמרנו להם מה אנחנו  

להימנ ואיך  לשמור,  איך  לתגבר,  איך  שלו,  ביישוב  אחד  כל  לעשות,  מה  להם  המלצנו  ע עושים, 

 מתקלות. אז זה מה שקרה, בגדול, עד היום.  

 

ניר, אני חושב שעיקר הדברים שעולים, זה הביטחון מפני פח"ע הוא      מר אמיר פלג:

 מאוד חשוב, זה בעיקר האירועים הפליליים.  

 

 פליליים.    מר ניר ים:
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 פרוטקשן הפריצות, שהיה איזה גל, שהוא הדבר שהכי כרגע...     מר אמיר פלג:

 

צריך גם להגיד שיש פה את סילביה, ואתמול הייתה הרמת כוסית של     מר דודי אלון:

להצטרף,  שלנו,  היישובים  של  שליחים  כולנו  שליחים,  אתם  הזדמנות.  גם  זה  הצעירים,  המתמיד, 

לקרוא לאנשים לבוא, להתנדב, לרענן את השורות שם של החבר'ה. נפתחים קורסים אחרי פסח, אני 

 עכשיו, עם כל השאלון הארוך הזה, נראה מתי תהיה ההכשרה. בעצמי נרשמתי 

פתרון זה  אבל  לא...  זה  נכון,  גם,  עוד    זה  שלושים,  עוד  עכשיו  להעלות  אפשר  אם  חכם,  גם  שהוא 

ארבעים מתנדבים, זה משמעותי. יהיה אפשר להפעיל עוד ג'יפ במרחב. נכון שזה על מערך מתנדבים, 

 מי לנו.   אבל אם אין אני לנו, איך אומרים?

 

 אני גם אביא סטטיסטיקה לישיבה, מבחינת ה... גניבות,   מר אילן אייזיקסון: 

 

אבל מה שחשוב זה הסטטיסטיקות, זה... בגלל שלא מדווחים מאה,     גב' נעמי סלע:

 העבירות לא נרשמות. זו הבעיה שלנו,  אז 

 

מעל  מר אילן אייזיקסון:  תמיד  שאנחנו  גדולות,  הכי  הבעיות  אחת  את זו  הנושא.  את  ים 

 צודקת במאה אחוז, כי אז אומרים שכאן גן עדן.  

 

 שאין לנו פה כלום.     גב' נעמי סלע:

 

 אילן, תודה רבה. תחזור לשמירה.    מר ניר ים:

 

 תודה אילן, תודה רבה.     מר דודי אלון:

 

 חג שמח, תודה.    מר אילן אייזיקסון: 



 אזורית אשכול מועצה 
 11.4.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 26 
 

 

לרכז מישהו שכל הנושא של היתרי שהייה,   סליחה, אילן? בנושא גם  גב' סילביה גרין: 

 תבדוק מי אתם, שיש להם היתר... בזמנו של מושי, מי שהיה לו רישום פלילי, לא נכנס לשטח.  

 

שהתקיים     מר ניר ים: זה  הראשון,  העדכון  בנגיעה.  רק  עדכונים,  של  קטן  מספר 

עושים אחת לשנה, אנחנו    יקיר אשכול, זה משהו שאנחנובחירת    –פה נוהל של בחירת יקיר אשכול  

מעודדים   שומעים,  רואים,  כולם  לבמה.  שנבחר  מי  את  מעלים  העצמאות,  בחג  זה  את  מציינים 

 ומספרים את הסיפור שלהם.

יקירים   שני  השנה,  את    –נבחרו,  עכשיו  שמנהלת  שמכיר,  מי  דיין,  אורלי  לה  קוראים  אחת  יקירה 

 הדנדש, פעילה מאוד בכל מה שקשור... 

 

 שנייה, של המועצה, של הרווחה.  החנות בגדים יד    ון:מר דודי אל

 

ופעילה מאוד בכל מה שקשור להתנדבות במועצה. היא נבחרה. השני    מר ניר ים:

 שנבחר ביחד, לעמוד לצידה, 

 

 פספסתי.   גב' דנה אדמון: 

 

 אורלי דיין.    מר דודי אלון:

 

לציד   מר ניר ים: לעמוד  שנבחר  השני  לוי.  דיין  אשכול,  אורלי  יקיר  הוא  גם  ה, 

למי שמכיר, שעוסק הרבה מאוד שנים ובהתמדה, איש בן כבר קרוב   –קוראים לו חיים שילה, סולו  

 לתשעים פלוס פלוס פלוס.  

 

 זכויות ניצולי שואה.     מר דודי אלון:
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זה     מר ניר ים: אז  עוזר להרבה מאוד תושבים באזור.  ניצולי שואה,  של  בזכויות 

 לידיעתכם.

של הדב מהלך  מגלגלים  אנחנו  הכלכלית,  החברה  של  בדירקטוריון  מגלגלים  שאנחנו  זה  הנוסף,  ר 

 החלפה של עופר, שביקש והודיע על קבלתו, על רצונו לפרוש, גם לידיעה.  

 

 עוד פעם, מי?    גב' מזל ערוסי:

 

 עופר,    מר ניר ים:

 

 מכרז למנכ"ל חדש לחברה הכלכלית.    מר דודי אלון:

 

את     ם:מר ניר י לסיים  מעוניין  שהוא  שאמר  הכלכלית,  החברה  מנהל  הוא 

 התפקיד, ואנחנו עכשיו מריצים נוהל של החלפתו.  

והדבר הנוסף, זה כמובן מה שראיתם, הזמנה באמת, הזמנה מהלב, תבואו, למוזיאון יד מרדכי. זה  

את השמות ונזמין, נערך  מעניין, זה שווה וחשוב, אוקיי? זה יקרה במאי. נשלחה הזמנה, אנחנו נאסוף 

 לזה בצורה מסודרת.  

 

חסר     מר אמיר פלג: מליאה  חבר  אז  הכלכלית,  החברה  על  דיברת  אם  רק  ניר, 

 בדירקטוריון, צריך גם לבחור, 

 

 חבר מליאה אני לא יודע אם חסר.    מר ניר ים:

 

 כי ראובן פרש.      מר אמיר פלג:

 

 מה?    מר ניר ים:
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 ן היה חבר המליאה, והוא פרש. ראוב    מר אמיר פלג:

 

 ראובן, זה נכון. אבל בתאגידים העירוניים זה עובד קצת אחרת.    מר ניר ים:

 

 אוקיי.     מר אמיר פלג:

 

צריך להחליף, אני לא אומר שלא. אבל מי שמאשר את הדירקטוריון     מר ניר ים:

 לתאגידים העירוניים, זאת לא המליאה, זה...  

 

 אנחנו בחרנו אותם...    גב' דנה אדמון: 

 

 אנחנו בחרנו אותם.     גב' נעמי סלע:

 

נכון. אנחנו בחרנו, אבל מי שמאשר זה לא אנחנו. ולכן, נכון לעכשיו,    מר ניר ים:

 זה עדיין ראובן, אנחנו צריכים לבחור, ואנחנו גם נבחר... 

 

 הוא מגיע? אם הוא מגיע, אין לנו בעיה.     גב' דנה אדמון: 

 

מבחינת     ם:מר ניר י כרגע,  שניות.  ייקח  באמת  וזה  להסביר  תנו  חברים,  בואו, 

משרד הפנים, הוא חבר בדירקטוריון. נכון שהיום הוא מוחלף במישהי אחרת, במירב, תיכף נראה את 

ה... סביר  לו מחליף, אולי במליאה הבאה, שיקבל מן  נבחר  כן, ואחר כך או תוך כדי, אנחנו  גם  זה 

משרד הפנים, וזה יתנהל ככה. זהו, זאת הסיטואציה, זה הסטאטוס של הדבר  שיקבל את האישור של

 אני סיימתי, דקלה?  הזה. 

 

 כן?   גב' דקלה קצוני: 
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 אני מעביר לך את רשות השידור.    מר ניר ים:

 

 אהלן, חג שמח.   גב' דקלה קצוני: 

 

 מה עם הפרוטוקולים?     גב' דנה אדמון: 

 

שהבטחנו     מר ניר ים: התנגדות  כיוון  פה  יש  אם  מציע,  אני  אז  שבע,  לאורחים 

גורפת, נרד לפרוטוקולים. אבל אם אין התנגדות גורפת, אז בואו ניתן להם להציג את ההצגה שלהם, 

 ונחזור לפרוטוקולים.  

 

סיכמנו בעבר, שאת השאילתות אנחנו לא דוחים לסוף הישיבה, כי הן    גב' דנה אדמון: 

 צריכות להיות,  

 

 לא, לא נדחה.     מר ניר ים:

 

 הן יהיו מיד אחרי.     מר דודי אלון:

 

 זה שעה.   גב' דנה אדמון: 

 

 מה?    מר דודי אלון:

 

 זה שעה של הצגה עכשיו.     גב' דנה אדמון: 

 

 יש שעה של הצגה, נכון.     מר ניר ים:

 

 כדאי ש...   גב' דנה אדמון: 
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 וקול.  בואו נעשה עשר דקות שאילתות ופרוט    מר אמיר פלג:

 

 אנשים באו מתל אביב במיוחד, אפשר להתחשב בזה.    גב' כבי שקולניק: 

 )מדברים ביחד( 

 עשר דקות, נסיים עם זה ונתכנס.    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, למה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה לא בטוח יהיה עשר דקות.    מר דודי אלון:

 

 ה.. . אנשים באו במיוחד מתל אביב, סליח  גב' כבי שקולניק: 

 

 לואיס,   גב' דקלה קצוני: 

 

 באמת...   גב' כבי שקולניק: 

 

 אנחנו נתחיל עם הדמוגרפיה, ונעבור הלאה.     מר דודי אלון:

 

 די עם הפרוצדורה שלכם, די.   גב' כבי שקולניק: 

 

 סקר צמיחה דמוגרפית וחינוך. 7

 

 טוב, חג שמח. נמצאים איתנו לואיס,   גב' דקלה קצוני: 

   ד()מדברים ביח

לואיס    גב' דקלה קצוני:  איתנו  נמצאים  המקצוע.  לאנשי  אעבור  ואני  משפטים,  שני 
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חודשים?  שמונה  כמה?  לפני  דמוגרפית  צמיחה  לסקר  יצאה  המועצה  אורבניקס.  מחברת  ואירית, 

 עשרה חודשים? משהו כזה? 

 

 משהו כזה.     אירית:

 

וצאות שעלו מהסקר. חשוב  פה, בפני המליאה, את הת  אנחנו מציגים  גב' דקלה קצוני: 

 ... לי להגיד ש

 

 ... ותמשיכי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

לי להגיד שצריך לדעת    גב' דקלה קצוני:  כן חשוב  ה... אז  כן, לא הולך כמו בבית ספר 

 שהסקר בנוי גם, הופה ניר, מה העניינים?  

 

 , איך הוא מטפס על הזה פה.  67יא אללה, בן    מר דודי אלון:

 

חשוב רק להגיד, באמת, יש לי שני משפטים קצרים להגיד לפני שהם    קצוני:  גב' דקלה

יישוב עם חברי    –מתחילים. אחד זה שהסקר נבנה גם על דיווח אישי של יישובים, הם עברו יישוב  

הוועד, או עם הנציגים שהיישוב שם לטובת העניין, אל מול תב"עות מאושרות, ותוכניות מאושרות  

 ודברים כאלה. 

ממש מבקשת מכם, בכל לשון של בקשה, כל אחד פה מכיר את היישוב שלו הכי טוב, ויקפצו לכם   אני

מיני   בתוכן    –כל  במהות,  רגע  תתרכזו  שם.  לא  אנחנו  בבקשה,  ו...  מקווה  שאין  כתוב  פה  אבל  לא, 

,  יישוב  –שאנחנו הולכים, בעצם, לבנות עליו את העתיד, כי אחרי ההצגה פה, אנחנו חוזרים ליישוב  

ומדייקים אם נפלו טעויות, ואם נפלו שינויים. אם יש משהו אקוטי, אני אשמח לשמוע בסוף, בשקט, 

כדי שבאמת תספיקו גם את שאר הדברים. תרצו להעביר לי מייל, או שתרצו אפילו לבקש, כשנגיע 

שראיתם מהותית  טעות  איזו  עלתה  כי  נוכחים  להיות  השני,  לסיבוב  הנציגים  עם  וניפגש  ,  ליישוב 

וחשוב לכם לציין. כן, מישהו שיש לו משהו גורף, כוללני, כמובן זה הזמן, אבל אל תרדו לרזולוציות  
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 תמ"צים האישיים, אנחנו לא נגמור איתם עכשיו, בסדר?יישוב, כי ה –של היישוב 

 

 אני מציעה שתזמנו את נציגי המליאה לישיבות ביישובים.    גב' דנה אדמון: 

 

 למה לא לזמן אוטומאטית? כן,     מר אמיר פלג:

 

לואיס?   גב' דקלה קצוני:  בשמחה.  יצטרף,  שירצה  ומי  נודיע,  אנחנו  מקובל.  אפשר, 

 אירית? 

 

 אנחנו מסתדרים, נראה לי,     לואיס:

 

תשתמש    גב' דקלה קצוני:  כן  אתה  נוח,  יהיה  לא  זה  אם  אז  נגישות,  ענייני  יש 

 במיקרופון. 

 

 טוב,     לואיס:

 

 טוב?   ני: גב' דקלה קצו

 

 מאה אחוז.     לואיס:

 )מדברים ביחד(  

 אם היה לנו טאבלט, אז היינו יכולים...    גב' דנה אדמון: 

 

ממשלה    גב' דקלה קצוני:  בהחלטת  כל 566סליחה,  של  לדיגיטציה  בקשה  הגשנו   ,

 המליאה, זה עבר ועדת תמיכות, אנחנו בכיוון. אתם תהיו אלקטרוניים מתישהו.  

 

וב, אז אני אפתח ואני... שנייה, אני אפתח ואנחנו נציג, אירית תציג.  ט    לואיס:
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תודה רבה, חג שמח לכולם. אנחנו נציג טיוטת עבודה מסכמת, כפי שדקלה הציגה. קודם כל, אני   –א' 

לדקלה   במיוחד  במיוחד  אותנו,  שליווה  הצוות  ולכל  כאן,  נמצא  שלא  גדי  למועצה,  להודות  רוצה 

 בצמוד לביצוע העבודה הזו.   ולדרור, שליוו אותנו

מדובר על   –העבודה הזו, אני רוצה רגע להדגיש את המטרה שלה, וזה בהמשך למה שדקלה אמרה  

באופן עקרוני מבוסס על ביצוע של תחזית אכלוס לטווח של עשר שנים. הראייה לטווח של עשר שנים, 

. כלומר, הוא משהו נועד להיות  נחשבת אצלנו, בקרב עולם המתכננים, כטווח קצר, עד בקושי בינוני

אופרטיבי, כדי לגבש המלצות למועצה האזורית, להקמת מבני ציבור. זה לא חלומות, ובהתאם לכך,  

אנחנו   כי  והמועצה,  האשכול,  ברמת  מצרפי  ובאופן  יישוב,  פר  אכלוס  תחזית  בעצם,  עשינו,  אנחנו 

לא במועצה האזורית אשכול, אלא אתם כמועצה  על אשכול,  אזורית, כמו שקורה בהרבה    מדברים 

מועצות אזוריות במדינת ישראל שמגיעים לגודל בינוני ומעלה, כמו עמק חפר, כמו עמק יזרעאל, כמו  

אלא   המוניציפאלי,  במובן  לא  עובדי,  תלת  מבנה  לזה  קוראים  אנחנו  יהודה,  מטה  כמו  אשר,  מטה 

היישוב, יש אספקת שירותי   במבנה הזה של אספקת שירותי ציבור, יש אספקת שירותי ציבור ברמת

השנים האחרונות, אנחנו מלווים את זה בהרבה מקומות, נוצרו אספקת    20-ציבור ברמת המועצה, וב

 שירותים משותפת ליישובים, בין רמת היישוב, לבין רמת המועצה.

אנחנו בטווח של עשר שנים, כדי שזה יהיה אופרטיבי, לכן אנחנו מאוד שמרנים. אנחנו לא אוהבים  

או   בהצלחה,  החדש  לגזבר  או  לניר,  להעמיס  רוצה  לא  אני  כי  שמרנים,  אנחנו  אבל  שמרנים,  להיות 

שאתם שקלים,  במיליוני  חינוך  מבנה  להקים  החינוך,  אגף  למנהלת  או  ולא   לדקלה,  כסף,  מוסיפים 

אז  צריך אותו. אז לכן, זו התפיסה. אז זה לא חלומות, זה לא יעדים של תוכנית מתאר, וכיוצא בזה.  

מה פתאום   –תיקחו את זה בחשבון כשתראו את טבלת האכלוס, כמו שדקלה, מן הסתם... תגידו רגע 

 אצלי זה יותר?

פרק החינוך. עשינו פרק חינוך   –הוא מורכב משני פרקים מרכזיים, אחד    –זה פעם אחת, פעם שנייה  

היישובית, לרמה  חישוב  שם  יש  כן  יישוב.  אשכול,  מועצה,  של  ברמה  כן  גני    שהוא  רך,  גיל  מבחינת 

 ילדים, זה כן.

... בית כנסת, מתנ"ס, בית ספר, הפרק השני הוא מבני הציבור. לא מבני חינוך, מבני ציבור. מועדון  

ורמת  הזה, שהוא מחושב רק ברמת האשכול, הרוב הביניים, החבל אשכול,  בית ספר כמובן ברמה 

 המועצה. לא ברמת היישוב, אז תהיו מודעים לכך. 
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המועצה    ודי אלון:מר ד את  חילק  שהוא  מתכוון  הוא  אשכול,  רמת  אומר  כשהוא 

 למספר אזורים.  

 

 כן.     לואיס:

 

 תגיד אזור.    מר דודי אלון:

 

על      לואיס: נתעכב  לא  אנחנו  הדברים.  את  לכם  נציג  ואנחנו  זה,  בעצם  אז 

ם הכי טוב מאיתנו,  המצב הקיים, אתם מכירים, כמו שדקלה אמרה, אתם מכירים את המצב הקיי

קיים   מצב  אישי,  באופן  משתף אתכם  גם  ואני  כזה,    –והבעיה,  דיון  כי  למה?  קיים.  מצב  שונא  אני 

שדנים על העתיד, יש נטייה להתעכב על המצב הקיים, כי אולי, כי המצב הקיים שהוא היה נכון לפני  

 שמונה חודשים, הוא נכון לאותו רגע שהגשנו אותו.  

להיות שח יכול  נקבל הערות, אז  זה  זה,  על  נתעכב  לא  פספסנו משהו.  אולי  סר כמו שדקלה אמרה, 

חשוב   נורא  אנחנו    –נתקן,  אז  בזה.  נתרכז  בואו  קדימה,  שנים  עשר  של  העתיד  על  דנים  אנחנו 

 מתקדמים, ואנחנו נציגים, בבקשה. 

 

הקיים,      אירית: המצב  על  מתעכבת  לא  אני  שנאמר,  כמו  טוב.  ערב  אז  טוב, 

 י כן, בכל זאת, אשתף אתכם ממש מעט ב... אבל אנ

 )מדברים ביחד( 

המון   מר אריק דניאל:  קיבלנו  כי  הזה?  לקובץ  קוראים  איך  קטנה,  שאלה  סליחה, 

 קבצים במייל.  

 

 מצגת אשכול סופי מאוחד.     אירית:

 

 בכל אחד יש משפט שאין אצלכם.  7,20,21אז אני כבר אומרת,   גב' דקלה קצוני: 
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לשתף     אירית: לנו  חשוב  כן  אבל  הקיים,  המצב  על  נתעכב  לא  באמת,  אז 

אשכולות לשלושה  המועצה  את  חילקנו  אנחנו  שנאמר  כמו  שנבנתה,  צפוני,   –  במתודולוגיה  אשכול 

שיקולים   שמתוך  רקע  על  בעיקר  נוספת,  חלוקה  בעצם  יש  בו  שגם  הדרומי,  והאשכול  מרכז  אשכול 

תיכף אתם תראו את    מנו בעוד איזשהו תת אזור הדרום.דמוגרפיים, ואת ישובי החלוציות, בעצם ש

 זה גם בטבלאות נוספות.  

ולהבין את המצב הקיים היום במועצה, השתמשנו בשלושה    כמו שנאמר כאן, בעצם על מנת למפות

והלכנו   בחרנו,  דבר  של  בסופו  כאשר  נתונים,  של  שקיבלנו  מקורות  הנתונים  עם  עקבי,  באופן 

ישבנו עם כמעט כל היישובים, למעט אחד או שניים, וממש הגיעו לפה נציגי  מהיישובים עצמם. אנחנו 

היישוב, והעבירו לנו את כל המידע שבעינינו, לאור ההשוואה שעשינו עם מקורות המידע האחרים,  

שאחד מהם זה מרשם התושבים, והשני זה הלמ"ס,  שבעצם הוא היה המהימן ביותר. גם לגבי מבני  

 וב, גם לגבי כמות יחידות הדיור, לגבי כמות האוכלוסייה, וכו'. הציבור הקיימים בייש

 

 ומאפייני האוכלוסייה.      לואיס:

 

 מה?     אירית:

 

 ומאפייני האוכלוסייה הנכנסת.     לואיס:

 

ומאפייני האוכלוסייה. בסופו של דבר, מצאנו שהכי נכון יהיה לעבוד      אירית:

עצמם מהיישובים  שקיבלנו  הנתונים  לעין,  לפי  לנו  שקפצו  דוגמאות  פשוט  בצהוב  פה  מסומנים   .

 ומראות את ההבדלים המהותיים, אנחנו לא נכנס לזה. 

מבחינת שוב, קודם ראינו את זה במפה, כרגע זה מופיע בתור טבלה. כמו שאמרנו, היישובים חולקו  

גיאוגרפי, למרכז השירותים הקרוב. זאת אומרת, על איזה   לפי שיוך  מרכז שירותים  לתתי אזורים, 

אני נשען, כיישוב. ושוב, עם ההסתייגות, באמת, לגבי הנושא של תת אזור החלוציות. אז אתם יכולים 

לראות פה את החלוקה הגיאוגרפית. זה יופיע שוב, אז תרשו לי להמשיך, ולמעשה באמת מיפינו את  
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, על מנת שתיווצר  ההיררכיה שקיימת במועצה, מה שלואיס הזכיר, שאתם כבר מועצה מספיק גדולה

השירותים   את  יש  אחד  מצד  אומרת,  זאת  רבדים.  שלושה  שהם  איזה  של  היררכיה,  איזושהי  כאן 

היישובים, אם  אשכול  הביניים, שהוא למעשה  יש את מדרג  שניתנים באמצעות המועצה האזורית, 

ית. שבה,  תרצו, אותם מרכזי שירותים אם זה בדיונה, או אם זה בגוש צוחר, ויש את הרמה היישוב

 כמו שציינו, התייחסנו בעיקר לנושא של החינוך.  

 

לא ברור לי מה זה האשכול יישובים, למה את מתכוונת? עין הבשור     גב' מזל ערוסי:

כרם שלום.  דרום  או אשכול  ואשכול מרכז צאלים,  היה רשום בטבלה הקודמת, שהוא עם צאלים, 

 מה, מה זאת אומרת?  

 

 י יכולה להפריע לך שנייה? רגע, אנ  גב' דקלה קצוני: 

 

 כן.     אירית:

 

 סליחה. אני רוצה רגע להסביר את הרציונאל, כי התבחבשנו בו המון.    גב' דקלה קצוני: 

 

 המון.     אירית:

 

המון ברציונאל. כרגע היה, אני רוצה רגע להתחיל ממה שהיה בשקף    גב' דקלה קצוני: 

זה על  גם  החלוציות.  של  ההפרדה  לגבי  מאוד    הקודם  בהתחלה,  אני,  ארוך.  מאוד  מאוד  דיון  היה 

התנגדתי להפרדה של החלוציות, אבל בגלל שהפרדנו, יש מצגת נוספת אצלכם, ואם נגיע אליה אז אני  

מה  לדעת  מנת  על  אז  כרגע,  נפרדים  הם  חינוך  שהמבני  ובגלל  חינוך,  ומבני  החינוך  בנושא  אשמח, 

וגם מה   לעשות הפרדה,  צריכים  היינו  הוא מספרית מצפה,  בית אב בחלוציות,  לעשות סטטיסטית, 

 יותר, באופן אובייקטיבי, משאר המועצה.  

 

 אז הוא מושך את כל הממוצע, זה ה...?    גב' דנה אדמון: 
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הם    גב' דקלה קצוני:  ולכן  הממוצע,  את  ימשוך  שהוא  רציתי  לא  זה  בגלל  לא,  לא, 

ולגבי האשכולות, אנחנובנפרד, בדיוק.   מדברים על מרכזי שירות. זה אומר, לדוגמא,    זה דבר אחד. 

אני אתן דוגמא של ניר יצחק, לגבי ניר יצחק, אם הם מקבלים, הם הולכים למרפאה בבני נצרים, או  

הזה  האשכול  בעצם  זה  בעמיעוז.  אשכול  לסופר  או  באבשלום,  אשכול  לסופר  או  בצוחר,  למרפאה 

לייצר. בראיונות בתוך היישובים,   כי  .. שאנחנו רוצים  נכנס למרכז,  בניר יצחק, הבנו שהוא באמת   .

מעבר  בעצם...  שזה  באבשלום,  לסופר  ולא  בעמיעוז,  לסופר  הולכים  הם  אז  לסופר,  הולכים  כשהם 

 למרכוליות היישוביות וזה, צאו רגע, ברמה האזורית.

 

 ברמת הביניים, כן.      אירית:

 

ב  גב' דקלה קצוני:  פה  צבוע  סתם  לא  דרום,  האשכול  מפאת  ולכן  הוא  צבע,  אותו 

שמה שלא צריך להפריד, כי הם מקבלים שירות, לא הופרד בזה, ומה שכן, ומספרית יש לו    התפיסה

 השפעה, זה נפרד.   

 

   מגן מקבל שירות מגבולות? או עין הבשור מצאלים?    גב' מזל ערוסי:

 

וצאלים    –לא    גב' דקלה קצוני:  הבשור  עין  ולמר  –גבולות,  לאופקים  של נוסעים  כז 

 אלונית באורים. הקיצור בין גבולות לצאלים,  

 

 איפה זה מצוין כאן? לא הבנתי את זה.    גב' מזל ערוסי:

 

לא, החלוקה נעשתה לפי מרכז השירות, אוקיי? ולכן גבולות וצאלים,    גב' דקלה קצוני: 

 מהצד...  גם עליהם היה דיון, כי בגלל הקיצור לאורים, הם בעצם לא מקבלים מעמיעוז זה, אלא

 

אני רוצה רגע להוסיף לשאלה הזאת, זו שאלה עקרונית. אנחנו עשינו     לואיס:
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את זה בפריזמה של מה שאנחנו קוראים פרוגראמה למבני ציבור. מבני ציבור, מבני חינוך וציבור, יש  

נגזרים   הם  ציבור.  למבני  בגדול,  תקנים,  קבעה  ישראל  מדינת  ישראל.  מדינת  פי  על  תקנים  להם 

דרך כלל, ממספר תושבים. אז זה חוזר למבנה התלת רובדי הזה. אז כשיש שירות שהוא, אנחנו, מב

אומרים   שאנחנו  להיות    –מה  יכול  הוא  ולכן  הזה,  בשירות  משתמשים  מספיק  יש  האם  כניסה,  סף 

 מסופק ברמת היישוב.  

תהיו איתי רגע בקטע  אני שם... כמובן יש שיקולים נוספים, קהילתיים, אני שם את זה רגע בצד. אבל  

גן ילדים, מעון    –יש להם סף כניסה    ברמת היישוב,שהם  הפרוגרמאתי, בסדר? היבש. אז יש דברים  

יום, בית כנסת, דברים מהסוג הזה. והיו דברים ברמת המועצה, למרות שהיו לפני ארבעים שנה גם  

אז התפיסה הייתה, אוקיי,  ב' ביחד וזה, אבל אנחנו לא שמה.    –היה בית ספר ביישוב, והם כיתה א'  

אנחנו עושים, כמו שלכם יש כאן מרכז מועצתי, עם ריכוז של בתי ספר, והמרכז הקהילתי, וכיבוי אש,  

בגלל   שוב,  בגלל,  אבל  המועצה.  ברמת  יישוב,  ברמת  כניסה  סף  לו  אין  זה  כי  המועצה.  ברמת  שזה 

רחקים, אז אנחנו יודעים שהיום יש שאתם כבר גדלים, וגם יש פה עניין של פריפריה, וגם עניין של מ

ברמה  אחד  צריך  ולא  מאחד,  יותר  צריך  אבל  היישוב,  ברמת  מספיק  לא  שהם  מהשירותים  חלק 

יישובים   לכמה  שנותן  שירות,  מרכז  לתת  של  הרעיון  ואז,  שניים.  עוד  אחד,  עוד  צריך  המועצתית. 

רוחבי. התלת  המבנה  הפרוגרמאתית,  ברמה  וזה  הזה,  השירות  את  ממספר   במשותף  נגזר  והוא 

 התושבים.

ודקלה  חלופות,  שהיו  כמובן  גם  שיקולים,  כמובן  הוא  בצירוף,  יישובים  כמה  של  הזה  המשחק  אז 

אמרה שהיה פה דיון, ובסוף אנחנו עשינו את החישוב היבש, לפי מספר תושבים, שיהיה שווה, שיהיה  

 ככה, שיהיה ככה, וגם סוג, איך מספקים את השירות.

חרדלית, התקנים בחינוך   –ת, מבחינה פרוגרמאתית, מכיוון שאוכלוסיה דתית, דתית  לכן, החלוציו

טיפה שונים, אז לכן צריך לעשות את זה. זה בראיה פרוגרמאתית זה לא בשביל לבודד אותם. אבל זה 

 נובע מדברים של איך מספקים מבני ציבור. ולכן, יש כאן חלוקה. זו חלוקה פרוגרמאתית. 

 

זה חוזר על עצמו. כמו שאמרנו, אנחנו בעצם, למעט, במקביל למיפוי של   טוב,   :אירית

היישובים, של מיפוי המידע של היישובים עצמם, מיפינו כמובן גם את מבני הציבור ושירותי הציבור  

שקיימים היום בכל אחד מהמרכזים. מרכז צוחר, בדיונה, במתחם פה של בית המועצה, ובחלוציות, 
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 יים היום, ומה לעומת הצרכים העתידיים שיתבררו בהמשך. על מנת להבין מה ק

מה קיים בכל אשכול, במתחם בית   –כמו שאפשר, שוב, אני לא אכנס לזה, זה באמת לפי האשכולות  

יישוב מבחינת  בכל  יש  ביותר, מה  זו הרזולוציה הנמוכה  וביישובים עצמם. כמו שאמרנו,  המועצה, 

 ם, חינוך, דת, רפואה וכו'. מועדון, מועדון נוער, מועדון ותיקי

לפי הנתונים, בעצם, שהתקבלו בסופו של דבר, לאחר כל ההרצה של התחזית,    –אני אתחיל מהסוף  

מגודל האוכלוסייה    40%-צפויים להתווסף עוד כ  2030אלף תושבים, ועד שנת    14.5היום יש במועצה  

 הקיים היום.

כבר יהיו    2030שצפוי להכפיל את עצמו. בשנת    , זה מספר0-6ילדים במועצה, בגילאי    1800היום יש  

החלוציות.    3200במועצה   בישובי  זה  מתוכם,  אחוז  עשרים  כאשר  הרך,  בגיל  מצאנו  ילדים  אנחנו 

 שהפריסה הגיאוגרפית של מרכזי השירותים במועצה היא נכונה, 

 

 מהמספר הכללי.  20%רגע, זה   מר טל בורנשטיין: 

 

  כן.    אירית:

 

מהמספר הנוכחי, שזה   2אבל זה קצת מטעה, כי אנחנו מדברים על פי    יין: מר טל בורנשט

 מהתוספת.  40%מהמספר הכללי, אבל זה יוצא משהו כמו, אני חושב, כמעט  20%

 

הפריסה הגיאוגרפית היא נכונה,    זה נכון. אז בסדר, אז תיקון מקובל.    אירית:

זכר, שנמצאים באמת מחוץ לגושי ההתיישבות,  יש מספר יישובים כמו צאלים, גבולות, ניר יצחק שהו

אבל הם מוצאים על מי להישען, אם זה על היישוב הסמוך, המרכז הקהילתי הסמוך. אבל בסך הכול, 

תודה  הנכונים.  במקומות  נמצאים  גיאוגרפית  שגם  שירותים  מרכזי  סביב  מקובצים  היישובים  רוב 

 רבה.

-ה צפויים, בעצם, לצמוח מבחינה דמוגרפית מעל למישובי המועצ  22שני שליש כמעט,    –  2030בשנת  

בשנת    400 שגם  ישובים  עשרה  ישנם  ל  2030נפש.  מגיעים  לא  היא   400-עדיין  שלנו  וההמלצה  נפש, 

לתעדף, בעצם, את המשאבים, אם זה מבחינת צמיחה דמוגרפית או מה שצריך, כדי להאיץ גם את  
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 הצמיחה הדמוגרפית אצלם.

של אשכול המועצה הדרומי, כי    שנכון יהיה לתת קדימות לצרכי האזור  כאשר, שוב, אנחנו חושבים

 באמת שם אמורה להתווסף מרבית האוכלוסייה.  

מבחינה יישובית, קצת יותר, נכנסים טיפה ברזולוציה ליישוב. ברוב היישובים קיים מועדון חברים,  

כן מצ ותיקים. אנחנו  מועדון  גם  יש  יישובים, רק חמישה,  על אבל מעט מאוד  יעים לתת את הדעת 

, שזה מספר  65מתושבי המועצה, הם מעל גיל    13.5%הרחבת הפעילות הזאת, מאחר ובסופו של דבר,  

 יפה ושווה לבחון את האפשרות לתת להם מענה יותר נרחב.

מבחינת שירותי הדת והרפואה, גם כן, איפה שראינו לנכון שצריך להגדיל, או לחזק, או להרחיב תא  

האזור אזורית  המרפאה  מרפאה  איזושהי  להקים  צורך  שניכר  מצאנו  לא  הדגש.  את  לזה  נתנו  ית, 

 באזור פה, כל עוד יש את המרפאות האזוריות שקיימות.

כמו   משהו  של  תוספת  שתידרש  רושם  עושה  הרך,  לגיל  חינוך  הגיל   30ומבחינת  עבור  חינוך  כיתות 

 ינוך. הרך, בתפזורת הגיאוגרפית שגם כן מפורטת בהמשך בפרק של הח

והספורט  החינוך  קריית  עם  העיקרי,  הקהילתי  המרכז  את  להוות  ימשיך  המועצה,  בית  מתחם 

שנמצאות בו, וימשיך להוות את מרכז הפעילות המרכזי של המועצה. יחד עם זאת, אנחנו כן חושבים  

המרכזים   את  גם  לחזק  באמת  כדי  בתשתיות,  השקעה  ציבור,  שטחי  של  הקצאה  תוספת  שנדרשת 

היא  הקהילתיי הכוונה  שימושים.  עירוב  של  למקסימום,  ולהגיע  לנסות  כשמוצע  יותר,  הדרומיים  ם 

גני ילדים, אחר הצהריים זה  שבאותו מתחם אפשר יהיה לקיים, אם זה בבוקר איזה שהם, למשל, 

כבר עובר לנושא של חוגים לילדים, ובערב זה חוגים למבוגרים, כך שנוצר איזשהו מתחם שהפעילות 

לאו היא  לאיזשהו  בו  הופך  לא  הוא  היום.  שעות  כל  במשך  ותוסס,  חי  מקום  איזשהו  היום,  כל  רך 

 מקום רפאים אחר הצהריים, אלא הוא ממשיך ומתפקד גם לאחר הצהריים. 

אני ארד רגע, באמת, אנחנו נמשיך בעצם הלאה, ואני שוב, אנחנו תיכף נגיע לנושא באמת של תחזית  

 האוכלוסייה.

מת את כל נושא תחזית האוכלוסייה, היא למעשה נקבעת על בסיס, בעצם,  אני אדגיש פה שוב, שבא 

נתון אחד מאוד מרכזי, שזה קצב האכלוס ביישוב. זאת אומרת, כמה יחידות דיור יתווספו כל שנה  

 ביישוב, יבנו כל שנה ביישוב. את הנתונים האלה, כמו שציינו, קיבלנו מידי נציגי היישובים שלכם,  
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ר    לואיס: במתודולוגיה  אני  פה  להוסיף  רגע  אנחנו   –וצה  מכירים,  אנחנו 

להיות   יכול  מראש,  להם  שלחנו  היישובים,  נציגי  עם  כשישבנו  ה...  המגזר  של  השפה  את  מדברים 

יושבים עם   נתונים. אם אנחנו  זה, דרור שלח מכתב מסודר שבו ביקשנו  שאולי חלקכם ראיתם את 

שואלים   אנחנו  אז  בנחלמושב,  שני  בית  אנחנו  בעל  אז  בקיבוץ,  יושבים  אנחנו  אם  ההרחבה.  על  ה, 

וכשאנחנו   רווקיות.  ודירות  ממשיכים,  ובנים  שבמחנה,  הקיבוץ,  של  בהקשר  השאלות  את  שואלים 

 יושבים עם החלוציות, אז אנחנו שואלים את השאלה של יישוב קהילתי. 

יודעים לשאול את השאלה    אנחנו מכירים, אנחנו לא מכירים כמוכם, אבל אני כן רוצה להגיד שאנחנו

מה קורה, כדי לדעת, בין השאר, מה באמת הצפי האמיתי. זאת אומרת, שאם יישוב בא אלינו ואומר 

אני מאכלס בעוד חמש שנים עוד ארבעים יחידות דיור, אז אנחנו מתחקרים, אנחנו מצליבים. רגע,    –

, אתם בתהליך שיוך? להבין  יש תב"ע מאושרת? יש החלטת קיבוץ? קיבוץ מתחדש, אז יש כאילו הם

תחזית  דבר  של  שבסופו  זה  לבין  שנאמר,  המידע  כל  לבין  התאמה,  יש  שבאמת  התהליך  את  בדיוק 

 ונכנסה המשפחה. זה פעם אחת.  5אכלוס, אומר שהבית נבנה, קיבל טופס 

מי  להבין  נבואה,  לא  זו  תחזית,  זו  אבל  בתחזית,  עוסקים  אנחנו  כי  ניסינו,  שאלנו,  גם  שנייה    פעם 

בדיוק   לא  זו  הבשור,  לעין  אולי,  היום,  מגיעה  נכנסת,  שהיא  האוכלוסייה  הנכנסת.  האוכלוסייה 

 האוכלוסייה שמגיעה לחולית, וזו לא האוכלוסייה שנכנסת לבני נצרים. 

את  שאלנו  ואנחנו  ממשיכים,  ובני  נרשם,  ומי  בהמתנה,  מי  רגע  להבין  מנסים  שואלים,  ואנחנו 

 אחר כך לא עשינו ממוצע. השאלות האלה כדי להבין, כי 

דים  אנחנו עשינו אפיון יישובים, גם מבחינת גודל משק הבית, גם מבחינת אפיון של להעריך איזה יל

נכנסים, האם אנחנו צריכים באותו יישוב לחשב טיפה יותר לגילים צעירים, כי באים זוגות צעירים  

או שזה מש או השלישי,  הילד השני  וילדו את  הילד הראשון,  לא  עם  כמוני, שהילדים שלו,  דיור  פר 

, אבל הם באים והם יותר, אנשים בגיל יסודי  22כמוני, יותר צעיר ממני כי אני, הצעירה שלי כבר בת  

 ועל יסודי, והדגש הוא יותר על תיכון. 

האוכלוסייה  את  לאפיין  גם  ניסינו  אז  הילדים.  גני  של  בקטע  התחזית  את  מצמצמים  אנחנו  ואולי 

  לאופי של היישוב, ולא התייחסנו לממוצעים. הנכנסת, בהתאם

 

 איש.  6400-, אמרנו שאנחנו אמורים לגדול ב2030עד   מר טל בורנשטיין: 
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 לא, בתי אב.    גב' מזל ערוסי:

 

 בתי אב?   6400 -ב  מר טל בורנשטיין: 

 

 כן.    גב' מזל ערוסי:

 

   כן, יחידות דיור. אנחנו קוראים לזה יחידות דיור.    לואיס:

 

 אוקיי.  מר טל בורנשטיין: 

 

אני רוצה לשאול, כשנגיע לשיח בנושא היישובי, זאת אומרת, עם כל     גב' מזל ערוסי:

גם   כי קיים,  ו...  לגבי הנושא של הגיל הרך?  נתונים  נוכל לראות, או לקבל, איזה שהם  יישוב, האם 

 שנים יהיו לנו מספיק ילדים...   היום דיון, האם לפתוח השנה גן, או בעוד שנתיים, או רק בעוד ארבע

 

שנוכל    מר דודי אלון: כדי  החינוך,  על  רק  נפרדת  מצגת  ויש  הפרידו,  הם  זה  בשביל 

 לעבוד עם זה בצוותי העבודה של הגיל הרך, ובכלל מה שקורה כרגע.  

 

גומרים את המצגת במליאה,    מר דרור אפרתי:  בכל מקרה, המטרה היא שאחרי שהם 

שוב ויישוב, אני גם מבקש, לאור הבקשה פה, שיזמינו גם את נציגי המליאה. אני אני קובע עם כל יי

הפרמטרים.   בכל  עצמו.  ליישוב  הרלוונטיות  השורות  על  עוברים  אנחנו  ויישוב,  יישוב  כל  עם  קובע 

 ואם יש הערות, כמובן שאנחנו בודקים אותן.  פרמטרים של האוכלוסייה, פרמטרים של החינוך, 

 

מאוד חשוב שאנחנו נהיה, כי כשאנחנו נגיע ונראה את הנתונים, נוכל    גב' מזל ערוסי:

 להגיע עם זה גם לוועדות חינוך, ו... 
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ואחרי    גב' דקלה קצוני:  מליאה,  יאושר  שזה  להיות  אחרי  הולך  גם  שלכם,  הדיוקים 

רק אחרי  בדיוור ישיר, לחברי ועדת חינוך, לחברי ועדת איכות הסביבה. כאילו עוד צעד במעגל, אבל  

בגלל  כבר  שזה  להגיד,  רוצה  כן  אני  חינוך,  בוועדת  ליישובים.  ונצא  הדרך  ברכת  את  פה  שנקבל 

 שהתחיל איזשהו תהליך לגבי הגיל הרך, הועבר לפרויקטורית כחומר רקע בתוך הדבר הזה.  

 

 מה אנחנו אמורים לאשר היום? את התוכנית? את מה?    גב' מזל ערוסי:

 

 לאשר, זה... לא   גב' דקלה קצוני: 

 

 אנחנו לא אמורים לאשר.     מר דודי אלון:

 

 זה רק הצגה על הידע והעברה למידע.     מר אמיר פלג:

 )מדברים ביחד(  

 הלאה, אפשר להמשיך.    מר דודי אלון:

 

 רגע, יש לי שאלה, דודי.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 בבקשה, רוויטל.     מר דודי אלון:

 

האם התחזיות האלה לקחו בחשבון חוץ מ... אני מניחה, מתמטיקה   : עקברוויטל דג'אווי בן י

דמוגרפית, גם את המצב הביטחוני, וההשוואה שלו וההבדלים שלו על יישובים צמודי גדר, יישובים 

 מעבר לשבעה קילומטרים, נטישה של יישובים קרובים לגדר. 

 

 דרור, אתה רוצה לענות על זה?   גב' דקלה קצוני: 

 

 זה שיקול מאוד משמעותי, בהתחשב באזור הספציפי הזה.   : דג'אווי בן יעקב רוויטל
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המצב      לואיס: את  לחזות  יכול  לא  אני  בשלוף.  האמת,  תשובה,  לי  יש 

הביטחוני. אם הייתי יכול לחזות את המצב הביטחוני, כנראה לא הייתי פה. אבל אני אפתיע אותך, 

לפני, עשינו כבר כזו עבודה פה, בזמן עמוד ענן. לפני עמוד  אנחנו עשינו, אורבניקס עשתה את התחזית  

ענן. ועשינו צפי, וחשבנו שזה יפגע בצמיחה, ולא רק שזה לא פגע בצמיחה, אלא הייתה צמיחה אפילו  

... לא, אני צוחק. אבל  יותר גבוהה מאשר מקודם, אז אני לא יודע. אז אולי כדאי איזה מבצע בעזה 

 לדעת, זה קשה לדעת, קשה להעריך את הדבר הזה, אני לא...   אני לא יודע, אני לא יכול

 

נכון?    מר דודי אלון: שבפועל,  מה  לתוצאות,  דומה  היא  יחסית  הקודמת,  העבודה 

 הקורלציה שם גבוהה.  

 

 זו אחת הסיבות שלקחנו אותם עוד פעם.   גב' דקלה קצוני: 

 

 הם הצליחו פעם אחת.     מר דודי אלון:

 

 מה עשו עם הסקר לפני... זה הוביל לידי תוצאות? אני רציני.     מר אמיר פלג:

 

 מה השאלה?   גב' דקלה קצוני: 

 

 האם זה הביא לידי,      מר אמיר פלג:

 

 האם התוכנית הובילה...     גב' דנה אדמון: 

 

בדיוק. מה המטרה, את יכולה להגדיר שוב את המטרה? זאת אומרת,     מר אמיר פלג:

 לייצר מסד נתונים,  
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החלטות   גב' דקלה קצוני:  קבלת  לייצר  בשביל  האלה  בכלים  להשתמש  היא  המטרה 

מבוססת נתונים, בנוגע למבני ציבור ולהתפתחות מועצתית. זה יכול להיות, כרגע, בתהליך שעושים 

המערכים   לכמות  הסביבה,  לאיכות  זה  את  לוקחת  אני  אם  להיתרגם,  יכול  אפילו  וזה  הרך,  בגיל 

 ל פינוי אשפה, לפי כמות האוכלוסייה הצפויה. שצריך לפתוח פה ע

אני יכולה להגיד שהמנהלים היום, שהוצג בפניהם הדבר הזה, לשמחתי ממש מחבקים את זה ככלי, 

ככלי אובייקטיבי. להגיד מה היה לפני עשר שנים, אני לא יודעת לומר, ומה אבד בעקבות זה, אני גם  

ת שיצאנו לדרך, שוב, עם חברת אורבניקס, אחרי כל  לא יודעת לומר. אני יודעת לומר שאחת הסיבו

מדויקת   מאוד  הייתה  שלהם  התחזית  באמת  כי  היה  שצריך,  כמו  רכש  בוועדות  לעשות  שצריך  מה 

אחלה  היה  זה  מבחינתי  להיות.  יכולות  סטטיסטיות  שתחזיות  כמה  עד  במרחב,  היום  שקורה  למה 

לוא גם  לשמחתי,  לדרך.  פעם  עוד  לצאת  שאפשר  האיש  אינדיקציה  פרקטית  והוא  בחברה,  עדיין  יס 

 שעשה את זה, אז על אחת כמה וכמה. 

 

אל תשכח, זה מס הכנסה עשה את ההרחבה. לא יהיה מס הכנסה, לא    : אדוארד קוברסקימר 

 יהיו הגדלות.  

 

 אז הנה, יש לנו לעוד ארבע שנים, זה חצי מזמן הצפי.   גב' דקלה קצוני: 

 

לנו,    מר דרור אפרתי:  יש  דקלה. חבר'ה, תקשיבו, משהו שהוא בסוגריים. אמרה  איזה 

נפשות, ורק שלושה יישובים יהיו מתחת   400קודם אירית, שבעוד עשר שנים רוב היישובים יהיו מעל  

 נפשות.  400-ל

 

 עשרה.    מר דודי אלון:

 

עשרה. זה בעיקר יישובים שבאמת מתמהמהים עם התב"עות שלהם,    מר דרור אפרתי: 

הגידול שלהם. אין היום יישוב שיש בו בתים, שיהיו בו בתים, למעט כרם שלום אולי  מתמהמהים עם  

וסופה/חולית, שיש בו בתים והבתים ריקים. אין דבר כזה. כל הבתים מתמלאים באשכול מיד. ישימו 
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מנסה לחפש בתים, יש היום... לאוקראיינים, אין לנו בתים באשכול. כאן היום בית ריק, אני היום  

 בקושי עשרה בתים לדבר הזה.מצאנו 

אם אתם, כפרנסי היישוב, אם אתם, כאנשים שמייצגים את היישובים שלכם, תדאגו שיהיו תב"עות,  

 שתרוצו קדימה, שיהיה כל הזמן פיתוח, היישובים יתמלאו. זה כמעט ודאי.   

 

שאתם      אירית: מה  שבעצם  אומר  רק  אני  קדימה.  רצה  ברשותכם  אני  טוב, 

תחזית האכלוס. שקף הבא, הוא למעשה תחזית האוכלוסייה. זאת אומרת, שלקחנו    רואים פה, זה

עבורו ויישוב, קבענו  יישוב  כל  אפיינו  וכמו שלואיס אמר,  הדיור המתווספת,  יחידות  את    את כמות 

משק   בגודל  הדיור  יחידות  כמות  של  מכפלה  למעשה  היא  האוכלוסייה,  ותחזית  הבית,  משק  גודל 

יחידות דיור שמתווספות ביישוב מסוים, גודל משק הבית שנקבע    100, אם יש לי  הבית. לצורך העניין

 350נפשות למשק בית. אז אני יודעת שבשנה הזאת, יצטרפו לאותו יישוב    3.5עבור אותו יישוב, הוא  

 נפש. עכשיו, לשאלתך קודם אמיר, נכון? 

 

 אמיר, כן.     מר אמיר פלג:

 

כזה     אירית: דבר  דבר,  של  דבר,    בסופו  של  בסופו  אופרטיבית,  לנו  מאפשר 

נפשות, אני יודעת אחר כך לגזור מתוך זה גם כמה ילדים   350להבין אם ביישוב מסוים התווספו לי  

מתווספים בכל שנתון. זה שוב, זה גם מאז שניתוחים סטטיסטיים שעושים, ואז אני יודעת מתי אני  

ת בבית הספר. זאת המטרה, למעשה, הבסיסית של  צריכה אולי לפתוח גן נוסף ביישוב. או כיתה נוספ

 העבודה הזאת.  

על השורה התחתונה, מ לסוף. תסתכלו  אני קופצת  דבר,  לראות, בסופו של  יכולים  -אז מה שאתם 

 בעוד פחות מעשר שנים.   21,000-אלף נפש היום במועצה, אנחנו קופצים ל 14.5

 

 שבים, כן?  תו 6500לכן זה כאילו תוספת של   מר טל בורנשטיין: 

 

 תאילנדים, נכון?   500-לא החשבתם בסוף את ה   מר דודי אלון:



 אזורית אשכול מועצה 
 11.4.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 47 
 

 

פה      אירית: נכנסים  לא  בכלל,  זרים  עובדים  פה.  נכנסים  לא  התאילנדים  לא, 

 בתחשיב. 

 

 השאלה אם זה...     מר דודי אלון:

 

יש פה איזשהו פירוט, באמת, לגבי כל אשכול ואשכול. אני ברשותכם     אירית:

ת על זה. ובנוסף לזה, בעצם, גזרנו מתוך כמות האוכלוסייה, אני לא מצליחה לדבר כשמדברים  מדלג

 איתי. 

 

 סליחה.    גב' מזל ערוסי:

 

בכל      אירית: המצטרפת  האוכלוסייה  לכמות  כנגזרת  בעצם,  בנוסף,  תודה. 

את המענה  אשכול ואשכול, בדקנו למעשה מהם שירותי הציבור שצריכים יהיו לקום, על מנת לתת  

קהילתי,   ומרכז  ספרייה  מבחינת  מרפאה,  מבחינת  אזור.  באותו  האוכלוסייה,  עבור  ביותר  הטוב 

ושירותים קהילתיים אחרים. מבחינת שירותי דת וכו'. שוב, זה מפורט פה לפי חומשים. זאת אומרת,  

 לקחנו גם איזושהי תחנת ביניים באמצע, וראינו מה נכון יהיה להקים. 

דוגמא, לאשכול מרכז, מצאנו שצריך, בעצם, להרחיב את המרפאה הקיימת,  למשל, סתם אני   אתן 

לשלב אותה גם עם טיפת חלב. זאת אומרת, שגם הגענו לאיזשהו סף כניסה שמאפשר גם פתיחה של  

 מרפאה לבריאות המשפחה, מה שנקרא, טיפת חלב. 

על מנת לבנות את מבני    כמה שטח, מבחינת, זאת אומרת, איזו הקצאה מבחינת שטח אנחנו צריכים

 הציבור האלו? וכו', וכו'. זה בעצם מתייחס לכל אחד מהאשכולות, 

 

 אין אשכול צפון.    מר טל בורנשטיין: 

 

 אשכול צפון, הוא למעשה,      אירית:
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 הוא מקבל שירותים מהמועצה.    מר דודי אלון:

 

 מרכז המועצה. ולכן, בהיבט הזה, לא התייחסנו לזה.     אירית:

 

 זה חפיפה מסוימת.    מר טל בורנשטיין: 

 

כן. שוב, יש כאן המשך של המיפוי, של המצאי של שירותי הקהילה.      אירית:

אתם קיבלתם את המצגת, ואם לא אז תקבלו    –זה אתם מכירים, אתם בתוך היישובים, ושוב אמרנו  

ברשו אני  אבל  ואחרים,  כאלו  דיוקים  אי  יש  אם  לדייק,  יכולים  אתם  על  אותה,  מתעכבת  לא  תכם 

 המצב הקיים. מבנה הדת בכל יישוב ויישוב, ושירותי החינוך בכל יישוב ויישוב.

גם   זה  ליד,  ביישוב  הולכים להתחנך  הכול. אם במקרה מסוים  ילדים סך  גני  יש, כמה  מעונות  כמה 

ב שבעצם  התחתונה,  לשורה  נתייחס  כן  אולי  פה,  אבל  כאן.  היו  17-יופיע  יש  המועצה,  ם מיישובי 

יום. ב יש    24  -מעונות  ילדים. בעין הבשור  גני  יש   37גני חינוך מיוחד, סך הכול    2מיישובי המועצה 

גני ילדים. הכוונה היא לכיתות. זאת אומרת, אם יש איזשהו אשכול גנים מסוים, אז    40-מעונות יום ו

 הכוונה היא גם לכמות הכיתות שנמצאת בתוכו. 

ודעים, לא בכל היישובים יש מענה מבחינת שירותי חינוך. הנה, כך שלא, היום לא בכל, כמו שאתם י

שוב, הכול   –יש כאן את הפריסה, כמה מעונות וכמה גנים בכל אחד מהיישובים. תחזית האוכלוסייה  

המאושרות   התב"עות  נושא  לכל  התייחסות  של  בתוספת  היישובי,  המידע  על  באמת,  מבוסס, 

 ...בסך הכול, אני תיכף מגיעה פשוט ל להן.שקיימות ביישוב, והצפי למימוש הבניה ש

 

 המידע הזה יהיה זמין גם לציבור התושבים?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 כן.   גב' דקלה קצוני: 

 

 כן?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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 אחרי כל המעגלים...    גב' דקלה קצוני: 

 

 אם תפיצי אותו הוא יהיה זמין.     דובר:

 

 יופץ.  זה  גב' דקלה קצוני: 

 

 לא, הם יכולים להיכנס באופן יזום ולראות את הנתונים.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 זה יעלה באתר של המועצה ויופץ, ברגע שנסיים את כל הדיוקים.   גב' דקלה קצוני: 

 

ברשותכם,     אירית: אני,  התחזית.  נושא  כל  את  שמסכם  השקף  בעצם  זה 

במספ המלאות  הטבלאות  כל  על  יכולים  דילגתי  טובה.  חושבת  אני  הכי  התמונה,  את  שנותן  רים, 

יישובים, שלמעשה, לא עוברים את ה זה באמת אותם    –נפש. צהוב    400-לראות שבכחול זה אותם 

בין   בינוניים,  , והאדומים, הם היישובים הגדולים ביותר במועצה, שעוברים את  700-ל  400יישובים 

 נפשות. 700-ה

 

 ורים הוא באדום?  למה א  מר טל בורנשטיין: 

 

 וואלה, ידידיה, לקחתם ראשונים, זהו.    מר דודי אלון:

 

   נפש. 700למה אורים הוא באדום? כי הוא מעל     אירית:

 

 לא...   מר טל בורנשטיין: 

 

 נכון, אתה חד.      אירית:
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 לא, אני בן אדם של מספרים.   מר טל בורנשטיין: 

 

ושבת שהשורה התחתונה פה, באמת, זה זהו, אז באמת, כמו שאני ח    אירית:

 אותם עשרה יישובים שנותרו קטנים יחסית. ואולי שם, כמו שדרור אמר, שווה לתת גז. 

 

 יש עוד זמן?    מר דודי אלון:

 

 אם יש עוד זמן, אז אפשר...     אירית:

 

 דקות.  45יש עוד שתי דקות, נתת לי    גב' דקלה קצוני: 

 

 לך שתי דקות, צודקת. נכון, יש    מר דודי אלון:

 

של      אירית: העיקרית  הנגזרת  שאמרנו,  מה  בעצם.  החינוך  נושא  את  יש  אז 

מוסדות   זה  ביותר  העיקרי  הנתח  את  שתופס  לרוב,  באמת  הוא  במועצה,  האוכלוסייה  תחזית  נושא 

לזה.   נכנסת  לא  אני  אז  הקיימים,  החינוך  מוסדות  את  מכירים  אתם  במועצה,  יש  היום  החינוך. 

מקווה מיפי אני  לחזות,  וניסינו  במועצה,  הספר  מבתי  אחד  בכל  הקיים  המצב  את  למעשה,  נו, 

 שהצלחנו, מה צפוי להיות כעבור עשר שנים. 

אני אתן דוגמא מהחינוך הממלכתי יסודי, לגבי באמת קריית החינוך שנמצאת פה במרכז המועצה.  

ב לגדול  צפויים  היסודיים,  הספר  תוספת    410-בתי  שזה  כמו  תלמידים,  משהו  שוב,   14של  כיתות. 

עם  יחד  שמתואמת  הנחה  זו  כמובן  כיתה,  בכל  תלמידים  שלושים  שיש  הנחה  לקחנו  אנחנו  תלוי, 

 מחלקת החינוך במועצה. 

בית   כבר להקמה של  לפעול  היא באמת שכדאי  זה, מבחינתנו, מבחינה אופרטיבית,  והמשמעות של 

בתי הספר הקיימים, ככה שבאמת יהיה מענה  ספר יסודי נוסף במועצה, או לראות איך מעבים את  

 יש כאן מיפוי של בתי הספר, באמת, בחלוציות.  כיתות שצריך יהיה שיהיו במועצה. 14לאותן עוד 
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מאוד...    גב' דקלה קצוני:  זה  את  רואים  פה  השימוש,  על  מקודם  שאלתך  לגבי  אמיר, 

מתכוו אני  למה  אסביר  ואני  טוב,  נורא  זה  את  רואים  פה  שתעבירי.  רואים  אנחנו  פה   410-נת. 

הצפי זו לכיתה. עכשיו זו מתמטיקה של משרד החינוך.    30כיתות, לפי    14תלמידים, זה תוספת של  

כמובן, אבל   שלהם  משרד החינוך    30מתמטיקה  של  פשוט מתמטיקה  זו  זכאי    –בכיתה,  אתה  מתי 

 לעוד כיתה, מתי אתה מקבל עוד תקן מורה ודברים כאלה.

לע שצריך  לגבי  התהליך  הרך,  הגיל  של  התהליך  אחרי  אותו,  לקיים  בשאיפה  ואנחנו  במקביל,  שות 

אומרים   אנחנו  אם  באמת  זה  היסודי,  האזורית    –הרחבת  במועצה  רוצים  אנחנו  ילדים    30רגע, 

לא   לבנות,  צריכים  שאנחנו  או  היא    14בכיתה?  השאיפה  כי  כיתות,  ומשהו  עשרים  אלא  כיתות, 

ש כזאת  תהיה  באשכול  או    20יש  שהלמידה  בכיתה,  אמור  24תלמידים  שזה  הנקודות  בדיוק  זה   .

 להשיק בתוכן. 

 

 תודה.     מר אמיר פלג:

 

אבל איך זה הולך ביחד עם מספר מורות? שזה כן נקבע על פי משרד   מר טל בורנשטיין: 

 ,  17מורות, לעומת  14כיתות, זה עוד  14החינוך? אם את מוסיפה עוד 

 

עבו  גב' דקלה קצוני:  לנו זו  שיש  היום,  כמו  להסביר,  צריך  החינוך,  משרד  מול  דה 

תקנים עודפים דרך החלטות ממשלה. זו עבודה, בגלל זה עושים... זה בדיוק הרעיון, להשתמש בכלים  

 האלה בידיים שלנו היום, כדי שכשנגיע לנקודה, כבר יהיה לנו...

 

 יש עוד משהו להציג?     מר דודי אלון:

 

ני    אירית: שתי,  נקודות  רק  שתי  בעוד  יסודי,    –גע  העל  החינוך  מבחינת 

יש תוספת יותר. המועצה הולכת ומתבגרת, שזה שוב    הממלכתי,  גדולה  כיתות, פה זה כבר    17כבר 

גם    34לפי   עליהם  דברים שאפשר להחליט  זה  נתונים של משרד החינוך,  זה  לכיתה. שוב,  תלמידים 
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 כיתות.   17אחרת, אבל לפי זה מתקבלות כאן 

חינת הגיל הרך, שוב, יש נתונים פה על גני ילדים, אפשר לראות כאן, לשאלתך, מתי ובאיזה יישוב,  מב

יישוב. אותו הדבר   נוסף בצורה, אפשר ממש, מפורט ממש פר  גן  נוסף, להוסיף  גן  יהיה לבנות  צריך 

 לגבי מעונות היום.  

 

 יבול,    גב' מזל ערוסי:

 

בכל שנה לשישה מושבים, לעשר השנים סתם, צפי לפתיחת מעון אחד      אירית:

 הקרובות. 

 

ביבול. העניין אומר שהילודה    גב' דקלה קצוני:  יבנו   ... מזל, העניין הוא לא שאומרים 

 ביבול היא כזאת שתייצר את הצורך המספרי של ילדים. 

 

 דורש, בדיוק.      אירית:

 

 אם המועצה תחליט שרוצים באשכולות,   גב' דקלה קצוני: 

 

 אבל אין ספק שצריך לקחת נקודות נוספות בתפיסה הכוללת.    זל ערוסי:גב' מ

 

 ברור, בהחלטה...    גב' דקלה קצוני: 

 

בריא,     גב' מזל ערוסי: לא  גם  זה  בריא,  לא  גם  זה  אחד.  למושב  גן  נבנה  לא  כי 

 האינטגרציה...  

 

 זו התפיסה, שהעבודה באשכולות, והעבודה בתוך היישוב.    מר דודי אלון:
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 בדיוק.   גב' דקלה קצוני: 

 

שלום,      אירית: חבל  את  לוקחת  את  אז  אשכולות,  בעבודת  עובדים  אם  אז 

בשיטה   עובדת  את  אם  צריכה...  את  אשכולות  כמה  ורואה  שלום,  חבל  של  האחד  כל  את  סוכמת 

 היישובית, אז פה את פורטת את זה. 

 

הביטחוני    אירית: השיקול  אגב,  דרך  להיכנס,  יכול  גם  רוצים  פה  אנחנו  אם   .

להסיע את הילדים, או שכן יהיה גן בכל יישוב ויישוב. אבל מה שפה, התמונה שאתם רואים פה, זה  

, כבר יש מספיק, כמות הילדים היא כזאת שהיא  2025באמת... פה, למשל סתם, במושב דקל בשנת  

ה כבר החלטות של כבר מאפשרת פתיחה של גן. אפילו מחייבת פתיחת גן. אם יקימו אותו או לא, ז

 המועצה. אבל יש כבר את כמות הילדים שמצריכה את פתיחת הגן.   

 

 טוב, אני יכול לשאול שאלה עקרונית?   מר שמיל בלברמן: 

 

 בבקשה, שמיל.     מר דודי אלון:

 

 התעסוקה וכל ה... על השולחן של מי זה?  מר שמיל בלברמן: 

 

של    –א'    מר דרור אפרתי:  בנושא  גם  וגם  אנחנו...  מעברים.  דרך  עובדים,  השמת 

ניסיונות לחפש תעסוקה נוספת. אבל אנחנו גם עדים למגמה שהרבה אנשים מגיעים לאזור, ומבינים  

 שהם צריכים לנסוע קצת, ועובדים גם מחוץ לאזור, וגם עובדים מהבית.  

 

חודשיים     מר דודי אלון: לפני  אנחנו  כל    –שמיל,  של  פורום  איזשהו  הקמנו  שלושה, 

כל  ה את  לייצר  כדי  בדיוק  ועסקים,  תעסוקה  לזה  קראנו  ומסביב.  במועצה  הרלוונטיים  גורמים 

וזה אתגר. זה אתגר   עוד מקומות תעסוקה איכותיים.  ולחשוב איך באמת מייצרים  המענים האלה, 

 גם היום.
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יש רק...  לא  בעיה,  אפילו  יש  אומרת,  זאת  תחומים.  בהמון  עובדות  ידיים  חסרות  היום  אגב,    דרך 

כמעט,  מקומות   אבטלה  באפס  המדינה  לעבוד.  שבאים  אנשים  ואין  המשק    3%עבודה  לא...  זה 

 בתעסוקה מלאה.  

 

 זה שכר מינימום.    מר שמיל בלברמן: 

 

 לא משנה, עדיין זה...     מר דודי אלון:

 

 יש לי להוסיף לכם משהו.     מר משה טל:

 

 משה, בבקשה.     מר דודי אלון:

 

מועצה שלנו מתעלמים מזה. יבוא יום, זו תוכנית ישנה מאוד, ראשי ה   מר משה טל:

צאלים כבר קיבלנו בשורה שמשרד התחבורה חושב על זה, ואז הקישור לבאר שבע, זה על הקמת גשר 

כמו   כל    14משהו  את  ישנה  זה  הכביש,  שיפתח  וברגע  שנים,  חמש  או  שנתיים  ייקח  אז  קילומטר, 

ים הקהילתיים, וגם לכולם. זה דבר שכבר שנים מטפלים בו.  המימד של הדברים כאן, בייחוד ליישוב

 המועצה לא שיתפה פעולה עם זה, אבל אני מניח שיגיע הזמן שזה יהיה. אבל זה מתקדם.

 

 יש עוד כביש, באר שבע לאופקים.     דובר:

 

לא, מתחברים אליו, זה כאילו הרעיון. מתחברים אליו, זה מה שהוא     מר דודי אלון:

קיי, אנחנו לא צריכים להצביע על זה, אבל בואו לפחות, מתן, אפשר לרשום את זה. בעצם,  מדבר. או

לראות   תשמח  ובעצם  מברכת  זה,  את  רואה  אני  ככה  המועצה,  מליאת  שבעצם  זה  שלנו,  הסיכום 

הסקר, הלכה למעשה. שיהיה לו תוכן, הוא בהמשך את תוכניות העבודה בפועל, שמשקפות את אותו  

 טיבי.  בעצם יהיה אפק

 



 אזורית אשכול מועצה 
 11.4.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 55 
 

 תודה רבה.   מר דרור אפרתי: 

 

 תודה לכם.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 תודה. פרוטוקולים.    מר דודי אלון:

 )מדברים ביחד( 
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תודה.     מר ניר ים: תודה  שמחה,  פרוטוקול חג  בפרוטוקולים.  אנחנו  חברים, 

 האם יש לנו הערות לפרוטוקול הזה?, 28.2-הישיבה השנייה מ

 

 שכחנו.    מר משה טל:

 

 שכחנו, זה היה מזמן באמת.    מר ניר ים:

 

היה   28רגע,     מר משה טל: זה  ימית?  לפינוי  תקציב  שאושר  הפרוטוקול  זה 

 בפרוטוקול הזה?  

 

 שמה?    מר ניר ים:

 

הפרוטוק28-ב   מר משה טל: זה  השני,  עליו,  שדיברת  הפרוטוקול  שאושר ,  ול 

 התקציב לאירועי ארבעים שנה לפינוי סיני?  

 

   תן לי להיזכר...   מר ניר ים:
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 לא שומעים.     מר אמיר פלג:

 

 כן. זה הפרוטוקול הזה.     מר ניר ים:

 

 אוקיי.    מר משה טל:

 

 אתה רוצה להתנגד?     מר דודי אלון:

 

 וטוקול. אני לא מתנגד לשום דבר, הפרוטוקול הוא פר   מר משה טל:

 

 כן, כן.    מר ניר ים:

 

קשור    מר משה טל: לא  אני  בסדר,  התקיים.  לפחות,  חששתי  שאני  מה  אבל 

 לפרוטוקול. 

 

 פרוטוקול מאשרים.      דובר:

 

כאן.    מר משה טל: יחזור  פרחהאן  שאבי  מזה,  יצא  מה  שהיה,  מציין  רק  נכון. 

 . רצועת עזה שיבוא, גם שם הוא מפנההחתימה יהיה פינוי 

 

כן, מה שכתוב, האמת היא, אם אנחנו הולכים דווקא לסעיף הזה, אז     מר ניר ים:

 דווקא מצוין לנו שאמרת משה, קראת את זה, אז אין מה... 

 

 כן, אין ויכוח על זה.     מר משה טל:

 

כן, זה היה בסדר. בואו, אם אין הערות, בואו נאשר את הפרוטוקול.    מר ניר ים:
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 בעד. נמנעים? אין. מתנגדים? גם אין. תודה.   18רים את היד. מי בעד? בבקשה י

 

 28.2.22מיום  2022#2מליאה הפרוטוקול בעד( לאשר את  18: הוחלט פה אחד )החלטה
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נדבר   מר ניר ים: בעמוד    בואו  האחרונה.  הישיבה  פרוטוקול  פרוטוקול 14על   ,

  , יש הערות לפרוטוקול הזה? 7.3-מה 3ר מישיבה מספ

 )רעשי רקע(

 

 ניר, אפשר להכניס כאילו, לעשות איזה הפסקה?      מר אמיר פלג:

 

 לא,    מר ניר ים:

 

 לא יודע.     מר אמיר פלג:

 

 ניר, תעביר את ההצבעה הזאת...    מר משה טל:

 

 רק שנייה אחת, ננסה לעשות שם קצת שקט ואז.     מר ניר ים:

 

 אני בעד אישור הפרוטוקול.    ר משה טל:מ

 

, מי בעד לאשר את הפרוטוקול הזה?  3אוקיי חברים, פרוטוקול מספר     מר ניר ים:

היד...   את  ירים  בבקשה  היד.  את  ירים  אין.    17בבקשה  גם  מתנגדים?  אין.  נמנעים?  בעד.    18בעד, 

 התקדמנו. 
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 7.3.22מיום  2022#3מליאה הפרוטוקול בעד( לאשר את  18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 שאילתות.. 5

 

 שאילתות. שאילתות, אני מודה שאילתות מורכבות.     מר ניר ים:

 

 . 21עמוד    מר דודי אלון:

 

 .21בעמוד    מר ניר ים:

 

 ניר, בנושא שאילתות, שנייה,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן?    מר ניר ים:

 

ניר, עם ת  –אפילו לא לתוכן. שוב    מר תמיר בוקובזה:  ניר, ואני מבקש שזה יפסק.  שובה 

כל הכבוד לניר והמנכ"ל, שהוא מנכ"ל המועצה, לא עונה על שאילתות. ראש המועצה או נבחר ציבור  

 אחר. רק הם רשאים לענות על השאילתות.  

 

 בסדר, שמענו, אפילו הפנמנו, קיבלנו.  –סבבה, סבבה. א'    מר ניר ים:

 

 ו, זו הבעיה. הפנמה זה החלק הקשה.  לא הפנמנ  מר תמיר בוקובזה: 

 

 .  23תקשיב, לא, הפנמנו, הפנמנו, תיקון אחד נרשם, אם תראה בעמוד    מר ניר ים:

 

 ראיתי, ראיתי כבר.    מר תמיר בוקובזה: 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 11.4.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 59 
 

 , זה פשוט בסייב, זה לא עבר. זה לא נורא.  22בעמוד    מר ניר ים:

 

 אז מי ענה על זה, גדי?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    ניר ים: מר

 

 גדי ענה לשאילתא הזאת.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 חד משמעית.    מר ניר ים:

 

 אז אנחנו מתקנים בפרוטוקול שהתשובה היא של גדי ולא של ניר.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אין שום בעיה, זה בסדר גמור.    מר ניר ים:

 

 אז בבקשה, לבצע את התיקון.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

אני  עכשיו,     מר ניר ים: אבל  הזאת,  השאילתא  את  לקרוא  ברשותכם,  יכול,  אני 

 בכל זאת שואל אתכם אם זה חיוני, או שאתם רוצים לעבור על זה בבית?  

 

 אם אתה רוצה, תקרא.      מר אמיר פלג:

 

רשום פה בתשובה, מצ"ב בדיקת הקבלנים ורישומו של הקבלן. איפה   מר תמיר בוקובזה: 

 זה? כי הוא לא קיים פה, וזה קריטי לשאילתא. המצ"ב ה

 

 זה נשלח בחומרים.     מר ניר ים:
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 לא מצאתי בחומרים.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, זה לא היה.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אוקיי, אז זה ישלח בחומרים.    מר ניר ים:

 

נתו  מר תמיר בוקובזה:  זה  כי  ישלח,  שזה  שירשם  גם,  מבקש  אני  שביקשנו  אז  קריטי  ן 

 אותו גם לפני כן,  

 

 נרשם.    מר ניר ים:

 

 והוא לא הגיע אלינו.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

 זאת אומרת, גם בחומרים שביקשנו, בלי קשר.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 ניר, תקריא את השאילתא, כדי ש...     מר אמיר פלג:

 

 כדי שמה?   מר ניר ים:

 ם ביחד(  )מדברי

זה     מר ניר ים: למה  אוקיי?  לפרוטוקול,  אני שואל אותך, מחוץ  עכשיו  רגע  למה, 

 טוב? 

 

 למה ש... קודם כל שישמעו כולם,  שאפשר להתייחס   מר איתן אהרון: 
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 תשובה.   –תשובה, סעיף  –תשובה, סעיף  –סעיף  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 א כזאת. ככה, מאה אחוז. התשובה הי   מר ניר ים:

 

 השאלה.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא, השאלה רשומה, השאלה זאת שאלה, ובסדר גמור.    מר ניר ים:

 

 תקריא,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני מקריא את התשובה, כי זה מה שאני מחויב.     מר ניר ים:

 

עונה  מר תמיר בוקובזה:  ניר, תקריא רק את הסוף, את השאלה שאתה  עליה,    אין בעיה, 

הסיווג הקבלני של שמעון מארק, לפי השאילתא, היה לא תואם את המכרז, וזאת  בלי כל הטקסט.  

 התשובה עכשיו.  

 

לא, אני לא מקצר, השאילתא ברורה, אני לא עוסק פה בקיצורים. אני     מר ניר ים:

 נותן תשובות, לנושא הקבלן הרשום. 

בדיקת    בעת הגשת המכרז ובדיקת הקבלן, מצ"ב  1סיווג ג'    100הקבלן שמעון מארק היה רשום בענף  

אליכם,  הקבלנים תשלח  היא  בסיווג,  הקבלן  של  יודע  –המתאים    ורישומו  לא  היום,  קורה  ים  מה 

   .שים מהנדס שיהיה חלק מצוות הקבלןשהחמירו עם הדרישות ומבק להגיד, נאמר לי ע"י הקבלן

 

 אפשר להתייחס? או שנחכה לסוף.   תן אהרון: מר אי

 

בהכרח    מר ניר ים: לא  ואז תתייחס, תרשום את ההתייחסויות שלך,  לסוף  חכה 

 יהיו לנו תשובות כאן ועכשיו, נענה עליהם בהזדמנות הבאה. 
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 בסדר.   מר איתן אהרון: 

 

קי זוהר הקבלן מי  –במכתבכם    4סעיף    -מעמדו של הקבלן ח.ב. זוהר     מר ניר ים:

בסיווג   רשום  קבלן  שמעון    הוא  .1א'    131הינו  לקבלן  משנה  קבלן  והינו  בשיפוצים  שמתעסק  קבלן 

כ  ת. הקבלן ביצע עבודו( יש קשר משפחתי)מארק   בנייה במס' פרויקטים  שיפוץ  העביר  )ולל תוספות 

 הראשי .  אישרנו אותו כקבלן משנה לקבלן ולפיכך (ע"ש ח.ב. זוהר- אלינו חוזים וחשבונות בזמנו

 כולל מע"מ . ₪  1,431,989לן במכרז עמדה על סך הקב הצעת –במכתבכם   2סעיף  –הגדלה במליאה 

תוכלו לראות שהסכום   .ויקט בכדי שנוכל לעשות את ההגדלהמצ"ב טבלת התאמת חוזה שעשינו בפר

  ( ותמעבודות חריג  להבדיל)  דות נוספותיינים במכתבכם זהו הסכום של עבושאתם מצ₪    65,219של  

עד   סעיפים  של  הגדלה  תקנה    50%וזו  האזוריות  המועצות  צו  עפ"י  לנו  המותרת  שניתן  ,  2תוספת 

 מכאן שהסכום המחושב להגדלה למליאה הינו הסכום של  .הגדלה לסעיף 50%להגדיל כל סעיף בעוד 

 , אלה(298,439+152,797)ת חריגות המורכב משני סכומים של עבודו₪  451,239העבודות החריגות 

הממ"מ ושל  המועדון  של  חריגות  הקבלן  )  . עבודות  מע"מ₪    298,439הצעת  ההגדלה    (כולל  וסה"כ 

 . וזה אכן מה שרשום בטבלה ,הנוספים₪  65,219בחשבון גם את  לוקחת

לקבלן   בסך    -כם  במכתב  3סעיף    -הגדלה  ההגדלה  החוזה  ₪    186,000חוזה  של  להגדלה  מתייחס 

בסך    הראשון לקבלן  לכתוב₪    1,224,000שהועבר  לב  שימו  מע"מ  כולל  הצעת  )  ,לא  את  קיבלה 

 .(הקבלן...

עם  שנסגר  פאושלי  סכום  על  סיכום  פי  על  הינה  ההגדלה  הממ"מ  של  לעבודה  קשורה  לא  ההגדלה 

לפי החישוב  ₪    1,650,000לות העבודה תהיה בסך  החטיבה להתיישבות/מועצה/ישוב שע  הקבלן ועם

 :הבא

1,224,000  ( ראשון₪  לחוזה)  ₪  186,000+    (חוזה  =  ₪    1,410,000=    (הגדלה  מע"מ   +1,649,700₪   

 . ם לסכום שאושר ולא כולל את הממ"ממתאי

 עד כאן תשובתנו לשאילתא. 

 

 אפשר להתייחס?    מר איתן אהרון: 
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 בבקשה.    מר ניר ים:

 

בענף    מר איתן אהרון:  רשום  מארק,  שמעון  הקבלן  לגבי  ג'  100אוקיי.  אנחנו 1סיווג   ,

 אות את המסמך. כי מבדיקה שאנחנו עשינו, ועל פי, נשמח לר

 

 קיבלנו.    מר ניר ים:

 

 רגע,   מר איתן אהרון: 

 

 קיבלנו, אמרנו נביא...     מר ניר ים:

 

 רגע, תן לי לדבר.    מר איתן אהרון: 

 

   אבל זה חוזר על עצמו.   מר ניר ים:

 

בחוזה, במכרז,    מר איתן אהרון:  הוא רשם מספר קבלן  לפי מספר הקבלן שהוא רשם 

אומרת  1ג'  21348 הקבלנים  בפנקס  שלנו  הבדיקה  שיפוצים  21348    -,  ענף  שמעון,  מארק  א',    131, 

 .  1. לא מופיע ג'23.9.1998אוקיי? תאריך סיווג 

 

 זה אומר שבזמן המכרז הוא לא עמד בקריטריונים.     דוברת:

 

 מוסמך לשיפוצים, ולא לבנייה. מי שלא מבין, זה אומר שהוא רק : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

וזה אומר שלוועדת המכרזים הובאו נתונים, ככל הנראה, שגויים על     מר אמיר פלג:

 ידי מחלקת הנדסה, ובעצם אנחנו בחרנו קבלן...  
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 אני מציע, בואו תקשיבו, חברים. בואו לא נעשה ספקולציות.    מר ניר ים:

 

 למה ספקולציות?    מר איתן אהרון: 

 

 בואו נגיד דבר כזה,     ניר ים:מר 

 

 למה ספקולציות? יש כאן עובדות. : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

עוד אין עובדה. נראה את המסמך, אם המסמך לא יצביע על זה שהוא     מר ניר ים:

יכול  כן,  הוא  זאת  שבכל  יראה  המסמך  אם  אוקיי?  טעתה,  שהמועצה  סימן  הזה,  לפי  מוסמך  קבלן 

הקב שאיגוד  להיות  להיות  יכול  טועה,  לא  הקבלנים  ואיחוד  שכן,  יראה  המסמך  ואם  טועה.  לנים 

שהוא מרמה. לא יודע. בואו נסתכל על המסמך, ולפי מה שכתוב בו, נדע מי מכל שלוש האפשרויות  

   האלה היא נכונה. 

 

 יש לי שאלה, הממ"מ כבר בנו, נכון?   גב' סילביה גרין: 

 

 מור.  הכול בנו, הכול כבר ג   מר ניר ים:

 

 לא מאושר אבל.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 הממ"מים לא מאושרים, זה מבנה ביטחוני.      דוברת:

 

 בסדר.    מר ניר ים:

 

הוא לא מאושר, הוא לא יכול להיות מאושר, כי הקבלן הרשום הוא      דוברת:
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 לא קבלן. 

 

א בנה ממ"מ,  הקבלן הרשום לא יכול לחתום עליו, כי אין לו תקן, והו    מר אמיר פלג:

 מבנה בטחוני.  

 

בשביל   גב' סילביה גרין:  עכשיו,  לעשות  יכולה  המועצה  מה  לדעת.  רוצה  שאני  מה  זה 

 שיסדר את ה...  

 

זו תשובה שהם היו אמורים להתייחס אליה. עכשיו, אתה רשמת מה   מר איתן אהרון: 

 לא יודע להגיד.  –קורה היום? 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

אבל זה קל מאוד להגיד, כי בודקים בפנקס הקבלנים, ורואים שיש לו    מר איתן אהרון: 

 . 1סיווג של א'

 

 גדי, ראש המועצה לא יודע להגיד.    מר ניר ים:

 

 יפה.   מר איתן אהרון: 

 

מה     מר ניר ים: חשוב  לנו  להבין,  צריך  לא,  גם  זה  הנתונים  על  מסתמכים  אנחנו 

מה היה הסיווג שלו, מה היו האישורים שלו. מעבר לזה, ,  קרה במועד המכרז, איזה קבלן הוא היה

נשלל ממנו, נשללה ממנו הכשירות, או הסיווג, זה כבר סיפור  אם הוא עדיין בארץ, או עזב לחו"ל, 

 אחר. 

הניירת  ידי  על  ממוסמכת  תהיה  והיא  תשובה,  ניתנה  שאלה,  נשאלה  מעניין,  אותנו  אומר,  אני  לכן 

 שנעביר לכם. 
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וזה לא הדבר היחיד שחשוב מה הוא היה בזמן המכרז, כי בעצם אחר    : מר איתן אהרון

ואז גם   כך, אחרי כמעט שנתיים, הוא קיבל לבנות ממ"מ בתוספת לחוזה שלו, שאנחנו אישרנו פה, 

ג' היה  הוא  שבזמנו  אסמכתא  לך  יש  את  1אם  לבנות  קיבל  כשהוא  בוודאות  פה,  ראינו  שלא  מה   ,

 אים. בוודאות.  הממ"מ, הוא לא היה בסיווג המת

 

ועדת    מר ניר ים: של  העיניים  מול  להיות  היה  שצריך  חומר  זה  אגב  יתכן,  יתכן. 

 המכרזים, בזמן שהיא קיבלה החלטה. 

 

 לא, זה,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, אבל בוועדת המכרזים הובהר,   מר איתן אהרון: 

 

 ועדת המכרזים מקבלת דף,    מר דודי אלון:

 

 בדיוק, טבלה.      מר אמיר פלג:

 

 שמחלקת הנדסה עוברים על הטבלה ומסמנת.     מר דודי אלון:

 

 צריכים לסמוך עליהם.      מר אמיר פלג:

 

אנחנו נקפיד בוועדת המכרזים, עשינו    -אנחנו סומכים עליהם, ב'  –א'     מר דודי אלון:

א לנו  מביאים  כשהם  הבאות  בפעמים  לראות  נבקש  שאנחנו  מזמן,  לא  זה  על  עם  ישיבה  הטבלה,  ת 

 האישורים של הסיווגים וכאלה, 

 

 על זה בדיוק אנחנו...     גב' נעמי סלע:
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 את החומר, את האישור וכל דבר אחר.     מר דודי אלון:

 

דודי, על זה אנחנו בדיוק מדברים גם בוועדת המכרזים, וגם בכלל. מי    גב' נעמי סלע:

 המכרז, מי שבונה.   שצריך לעשות את עבודת השטח הזו, זה מי שעושה את

 

 ברור.    מר דודי אלון:

 

אם זה, מה, ברור. אבל אם הוא נותן לי מידע שגוי בוועדת המכרזים     גב' נעמי סלע:

שאנחנו יושבים, איך אני יכולה לקבל החלטה? מהיום אני צריכה כל מכרז שיוצא, אני צריכה לעשות  

 את השיעורי בית לבדוק?  

 

 קפיד על זה יותר, מן הסתם, עכשיו.  אנחנו נ   מר דודי אלון:

 

תקשיב, זו אחריות, אין דבר כזה להקפיד. מדובר פה במבנה ביטחון     גב' נעמי סלע:

מחר   מאושר.  לא  הוא  לא תקין,  הוא  תקין.  לא  כש,    –שהוא  זה  לא אם,  זה  הסלמה,  יש  מחרתיים 

   הממ"מים האלה נועדו לאוכלוסיה שצריכה לקבל הגנה בזמן מבצע בטחוני.

 

שלי,     מר דודי אלון: גם  כרגע,  שההנחיה  לך  אומר  אני  מכרזים,  ועדת  ראש  כיושב 

להנדסה, במקרים האלה, אני ארצה לראות, אולי לא כל פעם, אבל בצורה לפחות, מה שנקרא אולי, 

 אחת לכמה זמן, שהטבלה שמגיעה, לצידה מגיעות גם האסמכתאות הרשמיות, ואז נעשה מעקב.  

 

 וכרגע זה אומר שהשבעה ממ"מים שנבנו, הם לא עומדים בתקן.    גב' נעמי סלע:

 

 לא...     מר אמיר פלג:
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 חברים, אנחנו מרחיבים את ה... כמו שאומרים בזה,     מר ניר ים:

 

 עוד לא, תן ל... חבר'ה, עבר את ההג"א...    : אדוארד קוברסקימר 

 

  איך, מי חתם עליו?  מר תמיר בוקובזה: 

 

 מי חתום?  : בן יעקב רוויטל דג'אווי

 

 מי חתם עליו?  מר תמיר בוקובזה: 

 )מדברים ביחד(  

 

ש   מר ניר ים: אני חושב  רק  הדיון,  זה בסדר לקיים את  אנחנו,  יש   –א'  -חברים, 

 לנו זמן, גם בעוד יומיים, גם בעוד שבוע. נראה את המסמכים, אוקיי? אני ראיתי אותם.

 

 ...  אוקיי, אז אני רוצה   מר איתן אהרון: 

 

 עכשיו, ולכן אני אומר, בואו לא נעשה דיון על ספקולציות.    מר ניר ים:

 

 לא ספקולציות.  מר איתן אהרון: 

 

זה     מר ניר ים: נרחיב את החזית המשפטית מממ"מ  אחד לעוד שבעה.  בואו לא 

 לא לעניין. נתמקד בזה.  

 

 ניתן לענות וזהו.    מר איתן אהרון: 

 

 בבקשה .   מר ניר ים:
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  131הינו קבלן רשום בסיווג  ח.ב.זוהר    –לגבי הסעיף השני שרשמתם    מר איתן אהרון: 

ח.פ. -ולא ככלום. בדקנו אותו לפי ה  131-לא מופיע בפנקס הקבלנים. הוא לא רשום, לא כ  הוא  ,1א'  

 שלו, ולפי השם שלו, והוא פשוט לא מופיע.  

 

, אני 1א'    131  –הנתון וכתב    מי כתב את התשובה הזאת? מי בדק את  מר תמיר בוקובזה: 

רוצה להבין כי אתם, בדיוק מה שקרה בסעיף הקודם, קורה פה עכשיו. אתה כותב, אתה, גדי, מישהו  

כתב נתון, ואני בודק אותו, כשהוא פתוח לציבור הנתון הזה, לא חוקר פרטי ולא שום דבר, ואני רואה  

 שהוא לא נכון.  

בסעיף הקודם, לפני שנייה דודי אמר נקפיד, ובסעיף נקפיד.  תסמכו, אנחנו    –עכשיו, כשאתם אומרים  

הזה אנחנו נופלים באותו נתון בדיוק. לא נתון ליד, לא משהו... שתי שניות הקלדה באינטרנט, אוקיי?  

לדעת בדיוק את הסיווג של כל מי שאני רוצה. פתוח לכולם. איך יכול להיות שהנתון הזה מגיע לכולנו  

 כתשובה לשאילתא?  

 

 זה אותו מישהו שכתב שאישר אותו אז.   : אדוארד קוברסקיר מ

 

אני מנסה להבין שנייה, איך לסמוך על נתונים שאתם מציגים לנו, כל    מר תמיר בוקובזה: 

 פעם מחדש, כשהם, אני אגיד שזו רשלנות אולי, בסדר? אבל זה כי אני עדין.  

 

 מה עושים הלאה?     גב' נעמי סלע:

 

 מתקדמים.   הלאה,   מר ניר ים:

 

 טוב, נתקדם.   מר תמיר בוקובזה: 

 

בחשבונות    מר איתן אהרון:  ראינו  כי  הזאת,  לשאלה  התייחסנו  התייחסתי,  אני  בעצם 
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המועצה   מול  העבודה  חוזה  על  שחתום  שמעון  שמי  מגיש  מהחשבוניות  וחלק  מארק,  שמעון  הוא 

ראה   לא  לדעתי,  פה,  אחד  אף  פרויקט.  לאותו  ח.ב.זוהר  וחלק  אלה  מארק,  גם  מארק,  שמעון  את 

 שישבו בוועדת מכרזים, אף אחד לא ראה אותו. מי שעובד זה רק ח.ב.זוהר, בשטח. 

 

 והוא אפילו לא קבלן שיפוצים.     מר אמיר פלג:

 

 והוא לא קבלן רשום,    מר איתן אהרון: 

 

 אפילו לא שיפוצים.      מר אמיר פלג:

 

שיפוצים,    מר איתן אהרון:  קבלן  הוא  אם  יכול  וגם  לא  שהוא  בטח  שרשמתם,  כמו 

 לבנות ממ"מ. 

 

 כבי, או שכחתי את השם של הגזבר החדש, סלח לי.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 עידו.   מר עידו ליבנה: 

 

על   מר תמיר בוקובזה:  למועצה  חשבונית  להוציא  במכרז  זכה  שלא  למישהו  מותר  עידו, 

 אותו מכרז? 

 

 הוא העביר לנו המחאת זכות,  הוא קבלן משנה שלו,   גב' כבי שקולניק: 

 

 הוא קבלן משנה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 הוא קבלן משנה.    גב' כבי שקולניק: 
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 מי בודק את זה שהוא קבלן משנה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

פה    גב' כבי שקולניק:  יושבת  אני  תשמעו.  חבר'ה,  לנו.  שהוצג  מה  משנה.  קבלן  בוא 

ומרים? תשברו את הראש שלכם בעצמכם. מציקים לי שני  ומתאפקת, כי זו מליאה אחרונה ואיך א

 מה המטרה של כל הדבר הזה? בסדר, לא משנה, מינהל תקין וכו', וכו'.  –אחד  –דברים 

 

 מה זה מה המטרה?    : אדוארד קוברסקימר 

 

 לא לזלזל במינהל תקין, אם אפשר.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 תעני לעניין.    מר דודי אלון:

 

לא...    כבי שקולניק:  גב' זה  בעבר,  פרויקטים  שבהרבה  לך,  אומרת  אני  השני,  הדבר 

ח.ב. זוהר הולכים ביחד. שמעון מארק הוא הקבלן הראשי, הוא זוכה במכרזים, ח.ב. -שמעון מארק ו

זוהר הוא קבלן המשנה שלו. יש לנו המחאת זכות של לשלם, המחאת זכות משניהם, מהקבלן שצריך  

הכסף,   את  מהיועץ  לקבל  גם  עדכון  שקיבלנו  מסודרת,  רשמית,  העבודה,  את  שעושה  ומהקבלן 

 המשפטי שלנו שזה אפשרי, ושזה מותר לשלם לקבלן המשנה של הקבלן הראשי. 

 

 כי את אומרת שהוא קבלן משנה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 של...  הוא קבלן משנה   גב' כבי שקולניק: 

 

שוטה, מי בדק שהוא קבלן בכלל? משנה, ראשי,  אז אני שואל שאלה פ  מר תמיר בוקובזה: 

מישהו בדק, באיזשהו שלב, שהוא קבלן? שהוא בכלל מותר לו ליצוק מטר בטון? שמותר לו להעסיק 

  פועלים? שהוא קבלן, אוקיי יש את זה?
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 האם זו לא אחריות של הקבלן הזוכה, הראשי,     מר דודי אלון:

 

ו והוא עובר על החוק, אז מה? אתה מעסיק אותו  למה? זו אחריות של  מר תמיר בוקובזה: 

ומוציא לו כסף? אתה משלם, מקבל חשבונית ממישהו שאתה לא יודע מי הוא בכלל? ואתה אומר לי  

   שהוא קבלן משנה?

 

 מחר הבית הזה נופל, מה קורה?     דובר:

 

כמוע  מר תמיר בוקובזה:  שלנו  המינימאלית  האחריות  איפה  שנייה  להבין  מנסה    צה, אני 

של להשיג קבלן בבניית ממ"ד שאין לו לא קבלן, לא משנה ולא שום קשר לחוק. ואנחנו מוציאים לו  

צ'קים ומקבלים חשבוניות, והכול בסדר. ומחר יפגע פצמ"ר בממ"ד הזה והוא יקרוס, ואז מה תגיד?  

 ות את הממ"ד.  מי זה ח.ב. זוהר? מי זה? מי הבן אדם הזה, שהסכמת לו לבנ –הנה, ח.ב. זוהר, ויגידו 

 

 ... די.   גב' כבי שקולניק: 

 

 ממ"ד.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 למה די? למה די? הוא צודק.   מר טל בורנשטיין: 

 

 מה שעולה פה...    מר תמיר בוקובזה: 

 

אנחנו     מר דודי אלון: ליבי,  לתשומת  זה  את  לוקח  אני  הבדיקה.  את  נעשה  אנחנו 

 נעשה את הבדיקה. אין לי תשובות. 

 

 אז סבבה, אז תגידו.    ר טל בורנשטיין: מ
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 אמרתי. אמרתי...     מר דודי אלון:

 

... אף  תגידו    מר תמיר בוקובזה:  כשאלה התשובות שאתה מקבל... אתה מקבל תשובות, 

 אחד לא בודק את הנתונים. 

 

 אני אומר, צריכים לתקן, זה מה שאני אומר.     מר דני ברזילי: 

 

לבדוק את    את מה?  מר תמיר בוקובזה:  בבדיקה של התשובה  לבוא?  צריך  איפה התיקון 

את   לעומק.  זה  את  לתקן  אותי  עזוב  השאילתא,  של  בתשובה  פה,  בתשובה  הקבלן?  של  הסיווג 

הבדיקות הבסיסיות שאנחנו שואלים שאלה ומקבלים תשובה. ביקשנו את כל החומרים האלה, את 

ס מקום  בשום  קיבלתי  לא  מסודרת,  בצורה  ביקשנו  קבלני  הכול  זה,  1ג'    100יווג  את  קיבלתי  לא   ,

 אין את זה. זו התשובה שקיבלנו, שאין את המסמך הזה.   –ואמרו לנו 

 

 אני איתך במאה אחוז, מה אתה רוצה לעשות?     מר דני ברזילי: 

 

טעינו,    –אין לי את הסיווג. שמישהו יבוא ויגיד    –שמישהו יבוא ויגיד    מר תמיר בוקובזה: 

 אני לא יודע.  סליחה, אין לי,

 

 זה מה שאני אמרתי.     מר דני ברזילי: 

 

אומרים    מר תמיר בוקובזה:  הם  פה  יכול   –אבל  לא  זה  תקין.  הכול  בסדר,  הכול  יש, 

 לעבור. 

 

 בואו, אפשר תמיר...     מר ניר ים:

 

 היא מכשירה את זה? היועץ המשפטי וכבי הכשירו את זה. אבל    גב' נעמי סלע:
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 אוקיי.   ק: גב' כבי שקולני

 

 חברים,    מר ניר ים:

 

 זה לא אוקיי, זה לא בסדר.    גב' נעמי סלע:

 

 חברים,    מר ניר ים:

 

 אני מסכימה.  גב' כבי שקולניק: 

 

אבל כבר בוועדת מכרזים נותנים לנו מידע שהוא מטעה אותנו. זאת    גב' נעמי סלע:

 אומרת, שאנחנו חותמים על משהו שהוא לא תקין.  

 

 ואתה כותב בדיוק את אותו הדבר,   ואתה ממשיך עם זה בסעיף ג'  יר בוקובזה: מר תמ

 

בואו     מר ניר ים: חותמים,  אתם  אם  תקשיבו,  תקשיבו  בואו אם  חברים,  ככה, 

  נעשה דין אחד לפחות מבחינת ה...

 

 ניר, אפילו בלי מיקרופון...     מר אמיר פלג:

 

א בגלל שאני צועק. בואו נעשה דין אחד  אז אני אדבר בקול רם, אבל ל   מר ניר ים:

לכולם, אוקיי? כשכבי משלמת כסף לזוהר הזה, בין אם הוא קבלן או לא קבלן, ואתם דורשים ממנה, 

הגברת כבי, את הגזברית, את משלמת כסף למישהו, בבקשה תראי מי זה המישהו הזה, אם מותר לו  

וזה   צודק  וזה  לגיטימי  וזה,  עומד  הוא  הכסף,  את  יקרים,  לקבל  חברים  אתם,  מידה,  באותה  נכון. 

 ועדת מכרזים. אתם חותמים ואתם מאשרים את הזוכה. בבקשה, תעשו את העבודה שלכם. עכשיו,  
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 )מדברים ביחד(  

 

 דקה! אל תצעקו! תעצרו רגע. תעצרו רגע.   מר ניר ים:

 

 אני אמור לסמוך על מחלקת הנדסה.    מר אמיר פלג:

 )מדברים ביחד(  

 

 תעצרו, אני אומר לך,     ם:מר ניר י

 

 אבל ניר, כשאני מבקש פרטים מלאים...     מר אמיר פלג:

 

לצעוק.     מר ניר ים: רוצה  לא  אני  לרמקול,  לחזור  חייב  אני  ברירה,  לי  אין  טוב, 

 תקשיבו, אנחנו לא...  

 

 אתה יורה לעצמך ברגל.      מר אמיר פלג:

 

טוב. אני לא בויכוח איתכם, אני בסך אני לפחות לא בויכוח, תקשיבו     מר ניר ים:

הכול בא ושואל את עצמי, בהתייעצות איתכם, מה הדרך הנכונה לעבוד. ואנחנו, מה לעשות, כנראה 

לא מושלמים, אף אחד מאיתנו, לא הנהלת המועצה, גם המליאה לא יודעת הכול, גם התושבים לא 

יזשהו מקום. החוכמה היא לתקן. ולכן,  יודעים את הכול. כל אחד, יש לו בכל זאת איזושהי לקות בא

 אני אומר חובתנו לעשות את הכול, נכון. 

בטוחים שאתם חותמים על הדבר הנכון. אם    חובתכם, כמי שחותם בוועדת המכרזים, גם כן, להיות

אל  המספיקות,  ההוכחות  את  לכם  אין  ואם  המתאים,  החומר  את  לכם  אין  ואם  ספק,  לכם  יש 

 תחתמו. זה בסדר גמור.  

 

 רגע, ניר, אני רוצה להעיר משהו על זה.     מר אמיר פלג:
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 אז בואו לא נצעק אחד על השני, ונעשה את זה חוכמה.    מר ניר ים:

 

 שנייה אמיר, אני אתן לך רשות דיבור.    מר דודי אלון:

 

 כבר שלוש שנים צועקים עלינו, שכל פעם שאנחנו,   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

אם אנחנו מבקשים את הפרטים, אוי ואבוי, אין אמון. אז עכשיו אתה      מר אמיר פלג:

 אל תאמינו.   –אומר 

 

 או, או.  –אז אל תשגעו אותנו  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 "אל תאמינו", אני אומר,  –אני לא אומר    מר ניר ים:

 

ה  מר תמיר בוקובזה:  וזה  הוכחות.  נבקש  ואנחנו  הוכחות,  תבקש  אומר  אתה  תחיל לא, 

 בשאילתא הזאת עם ההוכחות. 

 

ונעמי   מר דודי אלון: ובוקובזה  ואתה  אני  בוועדת מכרזים,  ביחד  כמו אמיר, אנחנו   .

 –שאנחנו בודקים, אני אומר את זה לעצמי פה, כמו שאנחנו בודקים כל מכרז, מעבר להצעת המחיר  

לצורך   מעכשיו,  אבקש  אני  אז  נעמי,  שנייה  רק  שנייה,  במקום.  את  ערבות  גם  לי  שיציגו  העניין, 

 הסיווג. הוא מגיע, דרך אגב, ברשימה. 

 

 איפה זה יעצור?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 בחוברת זה נמצא.     מר דודי אלון:
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 איפה זה יעצור?    מר תמיר בוקובזה: 

 

יכול לסמוך על מחלקת הנדסה, אז מה     מר אמיר פלג: יעצור? אם אני לא  זה  איפה 

 אני אעשה? 

 

 מול הנדסה, איפה שצריך לחדד נהלים נחדד, ונעשה ביקורת,  –א'    די אלון:מר דו

 

 נחדד?     מר אמיר פלג:

 

הם     מר דודי אלון: ואם  מסודרת.  ובצורה  כחוק  עובדים  שהם  ונוודא  ונבדוק, 

מתבלבלים אז אנחנו ניישר איפה שצריך. אני יוצא מנקודת הנחה שזה מקרה קיצון. אבל בכל מקרה,  

אופן אישי, זה התפקיד שלי, אני יושב ראש ועדת מכרזים, לוקח את זה לתשומת ליבי, אעשה  אני ב

אולי   פיסית  אבדוק  אני  מהדברים  חלק  איתם,  יחד  אוודא  ההנדסה,  אגף  עם  ביחד  העבודה  את  פה 

בישיבה, או לפני או אחרי, וחלק גם אולי מקדמית, ונייצר פה את ה... לא יודע אם את האמון, אבל  

ר פה את הנהלים שהדברים האלה לא יקרו. זה אני אומר ברמה האישית, ככה אני אפעל. מעבר  נייצ

 לזה... 

 

 תראה איך ממשיכים שנייה לסעיף ג',   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אחריות כלפי התושבים שגרים כאן...    גב' נעמי סלע:

 

 . לדעתי, חברים בואו, לדעתי אני חושב שהבנו את העניין   מר ניר ים:

 

 לא.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני לא מקל פה ראש.     מר ניר ים:
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 יש ג'.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 יש התייחסות אחרונה.      מר אמיר פלג:

 

 אנחנו נעבור על הסעיף, ארבעה סעיפים, ואנחנו נתייחס אליהם.   מר תמיר בוקובזה: 

 

ההתייחסויות,    מר ניר ים: את  נרשום  תתייחסו,  אז  אבל    בואו,  בסדר.  זה 

 הפרינציפ הובן. זה בסדר גם. 

 

לא, אבל רגע, לפני שממשיכים רגע, אני רוצה באמת, הודעה לטיפול    מר טל בורנשטיין: 

למליאה הבאה, להבין אם הקבלן הזה באמת עם אישור או לא. יכול להיות שהם בדקו וזה לא נכון.  

 יכול להיות שאנחנו פישלנו בזה. 

 

י, אמרתי ואני חוזר על זה בפעם החמישית. האישור של הסיווג  אמרת   מר ניר ים:

 שלו, כפי שהוגש למכרז, יועבר לעיניים שלכם.  

 

 גם של ח.ב. זוהר. גם של ח.ב. זוהר.     מר אמיר פלג:

 

 מישהו בהנדסה ידע שהוא לא מורשה, ושם קבור הכלב.   מר חנניה אווקרט: 

 

 יתכן.    מר ניר ים:

 

 זה לא עניין של טעות.    מר חנניה אווקרט: 

 

 יתכן. יתכן, אני לא יודע, לא הייתי שם.    מר ניר ים:
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לא   גב' רונית בן רומנו:  אני  שנייה, ברשותכם.  להגיד משהו. תעצרו  רוצה  אני  יותר מזה, 

 חושבת שזה תפקיד של כבי לבדוק כל חשבונית שהיא מוציאה. סליחה, פעם ראשונה קבלן מאושר,  

 

 גזברית.  : וי בן יעקברוויטל דג'או

 

 לא, אתם נותנים, אתם צריכים לתת את האישור.    גב' רונית בן רומנו: 

 

 מה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה זאת אומרת?    גב' רונית בן רומנו: 

 

 זה לא עבר דרך המליאה בכלל, זה קבלן משנה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה, תעצרו.  רגע, תקשיבו, אנחנו לא במלח  גב' רונית בן רומנו: 

 

   לא, את לא מבינה איך זה עובד, אני אסביר לך.   גב' נעמי סלע:

 

להיות   גב' רונית בן רומנו:  צריכה  שם  מכרזים?  לוועדת  שמגיע  קבלן  יש  תקשיבו, 

 האחריות וההחלטה. 

 )מדברים ביחד(  

 

 אתם במאה אחוז בטוחים שלשניהם את הסיווג הזה.    מר יובל בר:

 

כל    מר תמיר בוקובזה:  את  יובל,  יובל.  לך,  אחסוך  אני  כבר,  זה  את  ביקשנו  קבלן,...  יש 

 החומר ביקשנו כבר...  
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 חברים, אני מציע, חברים בואו רגע, דקה, בואו, אני מציע, מבקש,    מר ניר ים:

 

 דקה.   מר רביבו קובי: 

 

 לתת לקובי, קובי אני נותן לך.    מר ניר ים:

 

 מעולה.   מר רביבו קובי: 

 

, אדוארד, בבקשה, כבר ככה נהיה  לתת לקובי להגיד את הדברים שלו   ניר ים:מר 

  קשה. אני רק לפני זה... אני נותן הקדמה. תראו, חברים, כן, קובי?

 

אני רוצה להגיד ממש דקה. אם הנתונים שהעלתם פה אכן קרו, ואני   מר רביבו קובי: 

דיחה. שזו נקודה שצריך לחשוב טוב טוב  מאמין שעשיתם עבודת בדיקה וזה קרה, אין ספק שזו פא

איך זה קרה. השאלה שאנחנו צריכים לשאול, ובשביל זה אנחנו עכשיו מתכנסים, זה לשם מה? מה  

 עושים? 

 

 מה עושים?     מר אמיר פלג:

 

חבר'ה, אנחנו נבדוק את    –שנייה, רגע. אני חושב שהחבר'ה פה אמרו    מר רביבו קובי: 

אם באמת, האם מה שאמרתם זה באמת כמו שצריך, ואנחנו באמת, הם  הדבר הזה, אנחנו נראה ה 

 יתכנסו ויביאו לנו תשובה... 

 

  קובי, אתה לא חושב שזה היה אמור להיות לפני?   גב' נעמי סלע:

 

 כן, אבל זה לא רלוונטי.    מר רביבו קובי: 
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 לפני המליאה, לא לפני הבדיקה. למליאה הזאת.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 מעולה, אז אני אומר, זה חמור. זה חמור שבעתיים.    יבו קובי: מר רב

 

אם התשובה שהגיעה היא תשובה לא מדויקת, זה גם חמור שקיבלנו   מר איתן אהרון: 

   תשובה לא מדוייקת.

 

 רגע רגע, רק אני...    מר רביבו קובי: 

 

 אני אחזור על זה עשר פעמים, זה לא ישנה.     מר ניר ים:

 

אחת    : מר רביבו קובי נקודות.  שתי  אומר  אני  משהו,    –רק  כאילו,  לכל  שיהיה  חייב 

הראש?   יושב  אתה  שדודי,  משהו  וזה  תחזור.  לא  הזאת  שהטעות  התכלית  התכלית?  מה  מה?  לשם 

אחי, אם זה קורה זה פאדיחה, כאילו קולוסאלית. ברור שזה לא קשור אליך, אבל זה, כאילו בעיניי,  

 זו ההצלחה הכי גדולה.  

 

 מה אנחנו עושים?     נעמי סלע:גב' 

 

צריך   מר רביבו קובי:  כן  פה,  עלה  כבי, מה שעכשיו  לגבי  כאילו,  והדבר השני,  שנייה. 

פה   הזכירה  היא  חשבונאי,  אישור  יש  אם  חשבונאית.  התנהלות  איזושהי  יש  דבר  של  בסופו  כאילו, 

 איזשהו מושג שאני לא מכיר אותו, 

 

 המחאת זכות.      מר אמיר פלג:

 

כאילו,   ר רביבו קובי: מ האפשרות,  את  לה  יש  חשבונאית  שמבחינה  זכות,  המחאת 
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לשלם? כאילו היא מבחינתה, מבחינת החשבונאות שלה, עוד פעם, יכול להיות שאני טועה, אני אומר 

 לכם מה אני חושב, את שלה היא עשתה.  

פאדי זו  באמת  כי  אליכם,  חוזר  פה  כאילו  זה  פעם,  שוב  כאילו  אומר,  ,שהיא ואני  גדולה  חה 

משמעותית. בטח ובטח אם אי אפשר לחתום עכשיו על משהו שהוא זה... אבל שנייה, בעשרים דקות, 

ואני חושב שזו הנקודה.   לי מאוד קשה, כאילו, לזקק את הנקודה שאליה אנחנו רוצים להגיע,  היה 

 שהדברים האלה...  

 

נגיע. התפקיד של גזבר, הוא לא  אז הנה, עוד שנייה בסעיף הזה אנחנו    מר תמיר בוקובזה: 

וי שזה תואם לי את המספרים,  תפקיד טכני. אני לא יכול להיות גזבר, אני לא חותם על זה כי ראיתי  

 תפקיד גזבר הוא טיפה יותר מהותי. 

 

זכות    מר עידו ליבנה:  את  ממנה  אקח  שאני  שנכון  בטוח  ולא  פה,  לא  כבי  טוב.  ערב 

פרקטי. זה נכון, גזבר, בכלל מחלקת גזברות, תפקידה הוא לא רק,  התגובה, אבל בשביל שהדיון יהיה  

לפי  פועלת  גזברות  מחלקת  אומר,  אני  זה,  עם  ויחד  במאזן.  לשמאל  מימין  להעביר  שנקרא,  מה 

התקנות, ולפי מה שקבעה הוועדה פה, מה  הנהלים שקבע משרד הפנים, לצורך העניין, מי שקובע את  

 חאת זכות לקבלנים. שמותר חוקית. כן, מותר לעשות המ

 

  יפה.  מר רביבו קובי: 

 

על   מר עידו ליבנה:  מדבר  לא  אני  שנייה,  רגע  שנייה,  שנייה  רגע  הזכות,  המחאת 

המקרה הספציפי, אני לא בדקתי, אני לא מכיר, אני לא רוצה להגיד. ככל שהתהליך הזה נעשה תקין,  

יתו בעיה ספציפית, יכול להיות גם בעיה  בסדר? עכשיו, יכול להיות שמי שהעבירו לו את הזכות, יש א

יכולה להיות בעיה. אבל ככל שעשו העברה תקינה, כי חשבונאית איתו, חובות, התנהלות לא תקינה  

 להם יש שותפות, יש להם כלי כזה או אחר, פה מדובר על כסף.

ברמה    , אני חושב זה נכון שהמועצה צריכה לבחון שוב, או לבדוק שוב, את הקבלנים שהיא מאשרת

בנושא של   בוודאי  העניין,  לצורך  צריכים,  כמועצה  וכן אנחנו  לבחון שוב את המסמכים,  הפרקטית, 



 אזורית אשכול מועצה 
 11.4.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 83 
 

קבלני משנה, ואני חושב, דודי, זה מוסכם על כולם, שאנחנו צריכים לבדוק מתי אנחנו מאשרים, מה  

ככה   כי  אומר,  אני  לגמרי,  זה  את  להעלים  ניתן  לא  שניתן.  ככל  זה  את  ולצמצם  עובדת שנקרא, 

המדינה שלנו, בהרבה מקרים, אבל אנחנו כן, כאשכול, צריכים לצמצם את זה, בדיוק למקרים האלה  

שאם כבר העברנו, לבדוק בארבע עיניים, או ארבע פעמים למי העברנו את המחאת הזכות, כדי שלא  

או עם  נמצא את עצמנו, פחות עם הנושא הזה של למי העברנו, שלא נמצא אותם עם מבנה לא תקין,  

 מבנה שלא הושלם, מסיבות כאלה ואחרות. 

לשים את הנושא הזה על הגזברות, ואני אומר את זה גם בזה, כל חשבונית נבדקת מקצועית במועצה,  

לגזברות. הגזברות, אין לה כלים לבדוק את הקבלנים. זה לא שאי אפשר לבדוק   לפני שהיא מגיעה 

נכון  לא  וגם  הכלים,  לה את  אין  אבל  זה    באינטרנט,  את  אמר  שניר  חושב  אני  העבודה.    –בתהליכי 

חבר'ה, אנחנו, אם צריך ונמצא שהיה ליקוי, וככל הנראה, יכול להיות שיש פה איזושהי בעיה, גם אם 

 לא מה שצוין, אנחנו נבדוק את תהליכי העבודה.  

, אנחנו  אני אומר לכם שאנחנו נכנס, נבדוק את זה. גם כבי שמה על זה דגש, ומה שלא תוקן עד כה

 נמשיך לתקן. אני לוקח את ההערה הזאת לבדיקה.  

 

 בשיתוף מחלקת הנדסה.     גב' נעמי סלע:

 

 זהו, ההנדסה פה.      מר אמיר פלג:

 )מדברים ביחד(  

 

 ... מכיוון שזה קצה הקרחון שם...   מר חנניה אווקרט: 

 

 שנייה, אני רוצה...    מר תמיר בוקובזה: 

 

 שהגיע לכאן הוא מידע לא נכון, יהיו לזה השלכות, בסדר?  אם המידע    מר דודי אלון:

 

שנייה. עברנו לסעיף הבא, וזה הסעיף של ההגדלה שהוצגה למליאה.    מר תמיר בוקובזה: 



 אזורית אשכול מועצה 
 11.4.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 84 
 

, ומי שזוכר, אני נלחמתי ועיכבתי אותה, והיא נדחתה במליאה  21אבל ההגדלה הזאת הייתה באפריל  

למה עשיתי את זה, והוצגה לנו הגדלה של ממ"מ, בשווי  או שתיים. איפה אדוארד? שכעס עליי מאוד  

 כולל. זה מה שהוצג למליאה, כהגדלה, כי ככה עולה הממ"מ הזה. 450, 400אלף ₪,  380

באותה תקופה, ממש באותה תקופה, היה מכרז פתוח לשישה ממ"מים בגדלים דומים במועצה, ואת  

י פה במליאה, שיתבצע מכרז לממ"מ הזה.  זה הוחלט לבצע בהגדלה, ולא במכרז, למרות שאני דרשת

כולם כדי להסביר כמה זה לא כלכלי לעשות   והביאו את  והביאו את ההנדסה,  לי אין צורך,  ואמרו 

 מכרז לממ"מ הזה, כשיש לנו באותו רגע מכרז פתוח לשישה ממ"מים נוספים, אוקיי?

ק לא  לנו  שהוצגו  המספרים  מזה,  יותר  עכשיו,  מאוד.  רע  מריח  פה  למספרים  משהו  בכלל  רובים 

אלף ₪, שזו עלות הממ"מ, כשבפועל ההגדלה    450הנכונים. כי מה שעשיתם, הצגתם לנו הגדלה של  

היא   רשום,  כבר  זה  פה  והנה  הממ"מ,  מע"מ,    300של  כולל   ₪ ועוד 298אלף  מע"מ,  כולל  אוקיי?   ,

יאה פה יודע עליה.  , כמעט שנה קודם, אוקיי? בלי שאף אחד במל2020הגדלה ישנה, שהתבצעה ביוני  

ל כי אתה מתחת  לא 25%-זה בסדר,  הגדלה, אנחנו  היה בסמכות. אבל כשאנחנו באים לאשר  וזה   ,

זה  כי  ילדים,  זה  כי  בטחוני,  זה  כי  ממ"מ  מגדילים  לנו,  אומרים  מגדילים.  אנחנו  מה  לדעת  רואים 

 ממ"ד, כי זה חשוב, הכול בסדר.

אלף ₪ שאושרו כבר, ואנחנו לא חלק מהם?    150וד  אבל אף אחד לא אומר לנו שבתוך ההגדלה יש ע

הקודם   הסעיף  של  בהקשר  בדיוק  אומרים,  שאתם  המידע  על  סומכים  אנחנו  איך  פה?  אנחנו  איפה 

והסעיף שלפני. כשאני מבקש לסמוך עליכם שאתם אומרים לי את המידע הנכון, אני לא הולך לבדוק  

אלף    60וחפים בפנים שתי הגדלות, אחת של  אתכם, אז זה מה שאני מקבל בתשובה? את זה שאתם ד

של   ואחת  בסדר  ₪150,  הכול  ביחד,   ?₪ נראה?  450בואו,    ?אלף  זה  איך  לסיווג,  זה  את  תאשרו   ,

במכרזים   עלה  הזה  במכרזים   212הממ"מ  מע"מ.  לפני  הזה,  גודל  בסדר  נכון,  זוכר  אני  אם   ₪ אלף 

 לא בדקנו אז זה בסדר?כאילו לא בדקנו? כי  450שהיו באותו רגע, ואתם אומרים 

מה  בדיוק  שזה  תראו  ואתם  מליאה,  אותה  של  התמלולים  ואת  הפרוטוקולים  את  נוציא  עכשיו, 

 שנאמר. 

 

 לא נאמרה שום מילה מעבר לממ"מ.   מר איתן אהרון: 
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שזו העלות של הממ"מ הזה, שזה לא שתי הגדלות, שזה לא פיצולים,   מר תמיר בוקובזה: 

   , ממ"ד חשוב מאוד, גדול, לאבשלום. זאת הצורה של האמון בינינו?450שזה לא שום דבר. עולה 

 

 בעצם אנחנו הצבענו שיציאה למכרז לא תביא תועלת.   מר איתן אהרון: 

 

 כשיש מכרז פתוח.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כשיש מכרז, שזה יכול היה להיות במכרז, ולצאת בצורה מסוימת.    מר איתן אהרון: 

 

 הטענה הייתה, אם אני זוכר נכון, שהקבלן כבר שם בשטח.   מר טל בורנשטיין: 

 

 נכון.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון.   מר איתן אהרון: 

 

 אבל יש מכרז פתוח.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 יש מכרז באותו רגע.    מר איתן אהרון: 

 

 ? 212אלף ₪ מול  450שחוסך עשרות אלפי שקלים, וגם כן,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 תמיר, שומעים אותך...   : דג'אווי בן יעקברוויטל 

 

 שישמעו אותי בכל המועצה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 . 212לא   : אדוארד קוברסקימר 
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 תבדוק את המכרזים שהיו באותו זמן.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 . 300  : אדוארד קוברסקימר 

 

 תבדוק את המכרזים. לא נכון,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 תבדוק.   : קיאדוארד קוברסמר 

 

 אני ראיתי את המכרזים בעצמי. ראיתי מי שזכה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 עלה הממ"מ הזה באבשלום.  300  מר טל בורנשטיין: 

 

 בגבולות, בתלמי אליהו,  אני ראיתי מי שזכה גם,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 .  30%, וכל יישוב עוד 210בסך הכול, הרווחה נותנת    : אדוארד קוברסקימר 

 

 זה לא משנה, תראה את המכרזים שהיו.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה פשוט, הקבלן היה ב...    : אדוארד קוברסקימר 

 

 יש מכרזים סגורים, אדוארד.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 תמיר, אין אף קבלן.    : אדוארד קוברסקימר 

 

 ראיתי את המכרזים.    מר תמיר בוקובזה: 
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 קבלן שעובד ישר. לפעמים הוא הוא...   לא, אין אף  : אדוארד קוברסקימר 

 

 ניצחת בטיעון.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 הכול עובדים משנה.    : אדוארד קוברסקימר 

 

 רק שלקבלן משנה אין רישיון אפילו לתקוע יתד אחת אין לו רישיון.    מר איתן אהרון: 

 

 חברים, בואו נתקדם. תמיר, מה עוד?    מר ניר ים:

 

 ילתא של אמיר.  שא  מר איתן אהרון: 

 

אמיר.     מר ניר ים: מה של  באמת  זה  אחד  לשניים,  מחולקת  אמיר  של  שאילתא 

שאנחנו  למעשה,  השלישית,  הפעם  וזאת  ככה,  פה.  בעל  אותו  להגיד  אנסה  שאני  שני  דבר  שנכתב, 

  מתבקשים, 

 

 ולא האחרונה.      מר אמיר פלג:

 

הי   מר ניר ים: התשובה  זה  בגלל  שלא.  בטוח  אני  אחת  לא,  זו  קצרה,  יחסית  א 

דין חיימסון   עורך  בין  עניינים, אם קיים או לא קיים,  ניגוד  הסיבות, לענות על הנושא, מה שנקרא, 

 בפעם השלישית אנחנו אומרים שמשרד עורכי דין חיימסון, ובין מועצה אזורית אשכול. 

 

 לא הייתה תשובה לזה כבר?    גב' נעמי סלע:

 

שתי     מר ניר ים: כבר  זאת  היו  לי.  תנו  שנייה,  השלישית.  הפעם  זאת  תשובות, 
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את   מקריא  אני  חיימסון,  דין  עורכי  משרד  זה.  על  להשיב  מתבקשים  שאנחנו  השלישית  הפעם 

סודאי הנם היועצים המשפטיים של מ.א אשכול. ככל שבדקנו את  -משרד עו"ד חיימסון  התשובה: "

גודי עניינים בין מכלול עיסוקיו של משרד  שאילתות לנושא זה, לא מצאנו ניה   3  -ב  הנושאים שהעלית

ו/או עיסוקיו הפרטיים של עו"ד חיימסון, לבין היותם היועצים המשפטיים    סודאי ,   -  ןועו"ד חיימס

 ".של מ.א. אשכול

עכשיו, אם ישאל מישהו, וזה אני אומר בעל פה, אם ישאל מישהו למה לא ענינו בסדר, ובגדול על כל  

אז אני אגיד שהשאלות מבוססות על ההנחה שקיימים ניגודי עניינים.   השאלות שכלולות בשאילתא,

 משהו שאנחנו סותרים אותו לחלוטין. 

 

 על בסיס מה אתם סותרים?     מר אמיר פלג:

 

 על בסיס זה שאנחנו סותרים. עכשיו אני רוצה להגיד,    מר ניר ים:

 

 לא, סליחה זה לא...      מר אמיר פלג:

 

דקה. מועצה אזורית אשכול, ראש מועצה אזורית אשכול שהשיב רגע,     מר ניר ים:

אזורית  מועצה  לבין  חיימסון  דין  עורך  בין  עניינים,  ניגוד  של  מצב  לחלוטין  סותר  התשובה,  את 

 אשכול, על כל רקע שהוא. 

עכשיו, זאת התשובה של מועצה אזורית אשכול. התשובה הזאת היא לא תשתנה, אלא אם כן יקרו  

פרוזנטית, כמו שלמדתי את המילה הזאת, שבאמת קיים ניגוד  אחד, תובא לנו הוכחה    –שני דברים  

 עניינים. 

 

 נגיד שהוא מייצג ועד מקומי?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, כן.    מר ניר ים:
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 זאת אומרת, אם עכשיו אני מביא לך מסמך שהוא מייצג ועד מקומי?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, כן.    מר ניר ים:

 

 אוקיי. לשלוח לך בקבוצה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 חכה.    מר ניר ים:

 

 למה, אני שולח אותו עכשיו.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, תראה, דקה.  שנייה חברים, בואו לא נצעק, אם לא נצעק,    מר ניר ים:

 

 לא, אני רק שואל מה זה...   מר תמיר בוקובזה: 

 

לי אפילו יושב ראש ועד מקומי ביישוב, ואומר לי אני מסביר. זה שבא     מר ניר ים:

 תקשיב, עו"ד חיימסון מייצג את הועד המקומי, זה לי עדיין לא מספיק.   –

 

 אז מה כן?     מר אמיר פלג:

 

חיימסון   מר ניר ים: דין  לעורך  גם  מספיק.  לא  עדיין  זה  לי  דקה!  לא   דקה!  זה 

שב, מה יודע, מה מרגיש אותו יושב ראש ועד, אף  מספיק, ולאף אחד זה לא מספיק, למה? למה מה חו 

 אחד מאיתנו אין לו מושג. כשאתה תראה לי, שבבית משפט עו"ד חיימסון ייצג ועד מקומי, 

 

 כן?    מר תמיר בוקובזה: 

 

זו     מר ניר ים: המקומי,  הוועד  של  לוגו  עם  מכתב  על  חתום  חיימסון  דין  שעורך 
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 מבחינתי הוכחה.  

 

אוקיי, הנה, דודי במקרה מסתכל בהוכחה כרגע, כרגע הוא קורא את   מר תמיר בוקובזה: 

 ההוכחה. 

 

עיניי,    מר ניר ים: לנגד  מונח  היה  זה  ואם  בסדר,  זה  כרגע,  קורא  הוא  אם  דקה. 

 יכול להיות שגם הייתי מתרשם ככה. 

 

 עכשיו, אני שואל אותך שאלה יותר חמורה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

רגע,   מר ניר ים: דין   תנו  שעורך  הוכחה  שום  הוכחה,  שום  לנו  אין  זה  רגע  עד 

 חיימסון קיים, או שרוי במצב של ניגוד עניינים.  

 

 דודי, מה אתה אומר? מה אתה אומר על ההוכחה?   מר תמיר בוקובזה: 

 )צעקות ביחד(  

 

זה בית משפט מחוזי, אתה רוצה גם את ההליך בשלום? אני אעביר גם   מר תמיר בוקובזה: 

ההל השאלה  את  את  אותך  שואל  אני  עכשיו,  מייצג?  שהוא  הוכחה  מספיק  זו  אוקיי?  בשלום.  יך 

 החמורה באמת.  

 

 כן?    מר ניר ים:

 

בשתי השאילתות הקודמות, חיימסון ואתם עניתם חד משמעית, אני   מר תמיר בוקובזה: 

 לא מייצג ועד מקומי.  

 

 נכון.    מר ניר ים:
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 וכחה... אז מי פה משקר עכשיו? אני רוצה להבין. כתוב. והנה ה  מר תמיר בוקובזה: 

 

 דקה, דקה.    מר ניר ים:

 

 חיימסון, או אתם?    מר תמיר בוקובזה: 

 

חכה, אני מה שאני אומר, ואני אומר את זה בפנים גלויות, מבחינתי,     מר ניר ים:

 לא ראינו שום הוכחה. עכשיו אתה מראה לנו משהו, 

 

 אוקיי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

אמרתי    מר ניר ים: אני  זאת  ובכל  שראיתי  אני,  או  משקר.  פה  שמישהו  שמראה 

 את מה שאמרתי, או גדי, או חיימסון, שהוא בכל זאת ואמר לנו את ההיפך. סבבה, ייבדק.  

 

 הנה, גם בהליך בשלום אצלך בטלפון עכשיו,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 לשקרנים אין תוחלת, אוקיי?    מר ניר ים:

 

הליך    מיר בוקובזה: מר ת מראה  אני  שאם  בפרוטוקול,  הוקלט  וזה  שסיכמנו,  אחרי  אז 

על   לענות  ניר,  ממך  מבקש  אני  עניינים,  לניגוד  מספיק  זה  מקומי,  ועד  ייצג  שחיימסון  משפטי 

 השאילתא הזאת שוב, בהתייחס למסמכים האלה, שיש עכשיו הוכחה חד משמעית לניגוד עניינים.  

 

 זה הדבר,  סבבה.    מר ניר ים:

 

 תתייעץ עם היועץ המשפטי אולי.   מר תמיר בוקובזה: 
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זה הדבר שבאמת, עוד פעם, אני כל הזמן חוזר, סליחה, אל תיקחו את     מר ניר ים:

 זה כביקורת, אוקיי? זה לא נאמר כביקורת. תראו, דקה. 

 )מדברים ביחד(  

 

נו לי רגע. אני לא רואה,  חברים, אנחנו לדעתי, אני לא רואה... וואו, ת   מר ניר ים:

של   הזה  לצד  השולחן,  של  הזה  הצד  בין  להתנצחות  בעולם  סיבה  רואה  לא  סיבה,  רואה  לא  אני 

   השולחן. לא רואה. אני רואה עבודה משותפת.

 

 התעייפנו ניר, אנחנו טוחנים את הנושא הזה, אלוהים, הנשמה יוצאת.      דוברת:

 

הרי     מר ניר ים: לקחת,  תקשיבו.  על  אני,  קלף  פה  נשלף  עכשיו?  פה  נעשה  מה 

השולחן. סבבה, זה נחמד, זה סקסי, זה כיף גדול, אבל אם הקלף הזה היה נשלף על ידי אמיר כשהוא  

 הנה,  –שאל את השאילתא, היה אומר לי 

 

 לא היה לי את זה, אני לא עושה...     מר אמיר פלג:

 

 אז זה היה משהו אחר.     מר ניר ים:

 

 אני מבין, ולכן,      מר אמיר פלג:

 

 למה למשוך את הדברים למקומות האלה?     מר ניר ים:

 

היה היועץ המשפטי פה... היה, הוא בניגוד עניינים, אסור לו. היה  הוא    מר תמיר בוקובזה: 

 יועץ משפטי וייצג.  2013-ב
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 חברים, אנחנו הבנו, נתייחס, דודי יעביר לי את זה.     מר ניר ים:

 

 רגע, אני רוצה אבל להשיב.     מר אמיר פלג:

 

 הוא היה בניגוד עניינים, ואסור לו. הוא שיקר. הוא שיקר.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אבל אם הוא אמר שהוא מייצג, הרי הוא לא...      דובר:

 

לא    מר תמיר בוקובזה:  שלו  הוא  התשובות  את  תקרא  השאילתות,  את  תקרא  ייצג. 

 בשאילתא, ותראה שזה בסדר... 

 

 אפשר לענות כמי שהגיש את השאילתא?     אמיר פלג: מר

 

 אמיר רוצה,    מר דודי אלון:

 

 ממש בקצרה.     מר אמיר פלג:

 

 בכל זאת.    מר דודי אלון:

 

דיון עם שישה חברי מליאה, כולם      מר אמיר פלג: אגב, אני לא חושב שראוי שיהיה 

 קמו והלכו, אבל בסדר.  

 

 בר. בואו, חבר'ה. נו, תתקדם כ   מר ניר ים:

 

אם היה לי את זה ביד כשהגשתי, הייתי מגיש. אני לא בא    –ככה, א'      מר אמיר פלג:

חשוב לי להדגיש,    –פה לעשות לא תרגילים ולא שטיקים ולא טריקים, זה אני אומר לך את מילתי. ב'  
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ש שנים, והוא נראה לי אין לי דבר אישי נגד חיימסון, לא מכיר אותו. בוועדת המכרזים, אני עובד שלו

סופר מקצועי. מצד שני, בוועדה על הגזבר, הנציג שלו שישב שם פישל בגדול ולא אותת לכם איתותי 

אזהרה, אז פעם הוא ככה, פעם הוא ככה, כמו שאמרת, ניר, אף אחד לא מושלם. אבל באמת שאין לי 

 שום היכרות או משהו אישי נגדו, בשום דבר. 

חוזר לשאילתא הקודמת, ואני פונה אליך דודי, כי אתה לא חתום פה, למרות  אבל, אני באמת, זה גם  

שפניתי גם אליך בשאילתא, ורק גדי ענה על השאילתא. ואני פונה גם אליך, ניר. אם בא חבר מליאה  

  –כן, ראשי ועדים מכובדים    –ועושה את המאמץ, ושולח אי מיילים לראשי ועדים, והם אומרים לו  

ו'. ניר, אז על סמך מה אתה יכול להגיד שזה לא נכון? האם אתה פנית לאותם ראשי  'הוא מייצג אותנ

 כן, חיימסון מייצג אותנו, אנחנו פונים אליו. אז אני לא מבין מה לא נכון.  –הוא אומר לך ועדים? 

איך אפשר לקבוע שזה שהוא מחזיק חברת בניה, או בעל מניות בחברת בניה במועצה, איך אתם,   –ב'  

יכולים לקבוע אפילו שהוא  גדי   איך אתם  בעייתי?  ולא  עניינים  ניגוד  לא  יכולים לקבוע שזה  ואתה, 

תשתית   ענייני  איזה  על  המועצה,  את  לתבוע  שעמדה  אגודה  על  יודע  אני  אגודות.  של  משפטי  יועץ 

 בביוב, והאגודה הזאת, היועץ שלה זה חיימסון, זה אפילו לא ועד מקומי, גם  אגודה.

אני הייתי מבקש, יכול להיות שהמסמך הזה שתמיר שלח טרף את הקלפים. אבל באמת, עכשיו, מה ש

קחו, תכבדו אותנו, קחו אדם מקצועי אובייקטיבי, יועץ משפטי, לא יודע, שלא קשור לפה, או לפנות  

ליועץ משפטי של משרד הפנים, מחוז דרום. או למבקר המדינה, או לכל גוף אובייקטיבי. תציבו בפניו 

ה ותגידו  את  שנים,  כבר  פה  שקורות  האלה,  מה   –עובדות  כי  חיימסון,  לא  לנו,  תנסח  בוא  אדוני, 

 לעשות, הוא פה בלב העניינים, תנסח לנו עכשיו למליאה משהו. 

אם  אומר,  ואני  ולכאן.  לכאן  ונמשיך  הזה,  העניין  את  נפתור  ברצינות,  זה  את  קחו  אומרת,  זאת 

, כנראה שהוא צריך להחליט מה יותר חשוב, או פה או שם.  חיימסון כל כך חשוב לו להיות גם וגם

זה מזכיר לי את התברואן    שניהם לא עובד ביחד, זה לא עובד שנים כבר, והגיע הזמן לשים סוף לזה.

שהעסיק את הבן שלו, והעביר לו מאות אלפי שקלים. זה לא... אני חושב שאנחנו צריכים להתקדם  

ים, הנפוטיזם, צריך להתקדם מזה, ולא, מה שנקרא, להצדיק את מהמקומות האלה של ניגודי העניינ

 זה. זהו, תודה רבה.  

 

 תודה.     מר ניר ים:
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 על... אני רוצה להגיד כל הכבוד    גב' סילביה גרין: 

 

 תודה רבה.     מר אמיר פלג:

 

 בסדר, מתקדמים? שמענו, הבנו.    מר ניר ים:

 

 אנחנו נמשיך...     מר דודי אלון:

 

משהו.   ניר ים:מר  זה  עם  נעשה  גם  מורד,     וכנראה  ענת  את  לכבד  רוצה  אני 

בתפקידה כרכזת ביטחון קהילתי, לדבר על שירות לאומי באשכול, זה סעיף שיוסבר לנו. אפשר לדבר 

שירות,   גרעין  פה  יוקם  אם  הראיות,  את  מקבלים  אנחנו  אם  החלטה,  נקבל  דבר  של  ובסופו  עליו, 

 בבקשה ענת. 

 

 רגע ניר, אני מציע רק לאשר את המינוי של עין השלושה.    בוקובזה: מר תמיר 

 

 יש לך בכלל זה?      מר אמיר פלג:

 

 חילופין במליאה. . 6

 

צרי   מר ניר ים: לא  את לא,  רק  אגב,  דרך  השלושה,  עין  של  המינוי  את  לאשר  ך 

ראובן, בהקשר של    הנספח. אם כבר העלית את זה, אז זה בסדר גמור. כמו שאמרתי גם, אגב, בנושא

הפנים.   משרד  זה  אנחנו,  לא  זה  המליאה,  חברי  את  שממנה  מי  דבר,  של  בסופו  הכלכלית,  החברה 

משרד הפנים מינה את הגברת מירב כהן מעין השלושה להיות נציגת היישוב. אז הנה עברתי, מסרנו  

יכולה להיות פה. גם לה... היא ל יכולה הייתה  את האינפורמציה. היא כבר מתנצלת שלא הייתה  א 

 להיות במליאה הראשונה, אז... 
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 לא, היא נסעה לאילת, ניר.     דוברת:

 

 אני יודע.    מר ניר ים:

 

הסתם.    מר דודי אלון: מן  זה,  את  רואים  אנחנו  נספיק,  שלא  נושאים  כמה  לנו  יש 

  לא נית,  ענת? אמיר, ההצעה שלך על הבדיקה הזאת, עלתה ממני לשולחן ההנהלה, לקחת בדיקה חיצו

 דרך היועצת, או דרך המבקר או דרך מישהו חיצוני שיעשה את הבדיקות האלה. 

 

 כן?     מר אמיר פלג:

 

פניתי באופן אישי גם לחיימסון באחת הישיבות האחרונות, אמרתי לו    מר דודי אלון:

זה נקרא,  , ענה גם אתה תעשה פה עבודה, תביא, מה שנקרא, אם יש, לא יודע איך  1,2,3,4תקשיב,    –

 ועדת האתיקה או משהו כזה, אם יש לך אפשרות תביא נייר רשמי שאכן אין פה... 

 

 ומה התשובות של כל הגורמים האלה?     מר אמיר פלג:

 

האישורים    מר דודי אלון: את  להביא  שלו  העבודה  את  יעשה  ילך,  שהוא  אמר  הוא 

 תו, ואת הבדיקה המורחבת, הצעתי לא... האלה מבחינ

 

 לא התקבלה הצעתך?      יר פלג:מר אמ

 

 לא התקבלה.    מר דודי אלון:

 

 חבל מאוד. לא יודע ממה מפחדים.    מר אמיר פלג:
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 גרעין שירות לאומי אשכול. 8

 

 ענת, בבקשה.    מר ניר ים:

 

למי שאני לא מכירה, את חלקכם אני לא מכירה. אז ערב טוב לכולם.     :ענת מורדגב' 

 נושא של גרעין שירות לאומי. אני הולכת לדבר על ה

זה בעצם, נקרתה לידינו הזדמנות תחת המשרד לביטחון הפנים, שתחתיו יושבת התוכנית של הרשות  

לביטחון קהילתי. למי שלא ידע, זו הייתה פעם הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול, זה הפך  

חנו רוצים לקדם פה באשכול,  בשנה האחרונה לרשות לביטחון קהילתי. ואחת התוכניות, בעצם, שאנ

 זה גרעין שירות לאומי, תחת עמותת בת עמי, ואני אסביר.

זה   גרעין.  של  הקצאה  מציע  קהילתי,  לביטחון  הרשות  באמצעות  פנים,  לביטחון  המשרד  בעצם,  אז 

שמונה תקנים לבנות שירות, שבעצם יגויסו השנה, יתחילו בשנת הלימודים הבאה, מספטמבר, יהיו  

 י הספר היסודיים, ואחר הצהריים, בעצם, יתגברו לנו את החינוך החברתי.בבקרים בבת

וגם   נצרים  בבני  גם  ככה  בדקנו  יגורו בשלומית.  הן  דתיות,  הוא שהבנות האלה, מכיוון שהן  הרעיון 

 בשלומית, וההיתכנות למגורים גדולה יותר בשלומית, הם בעצם חיבקו את הרעיון.

 

רק : רוויטל דג'אווי בן יעקב הצהריים    זה  אחר  והפעילות  הספר  בתי  אומרת,  זאת  המגורים? 

 יהיו בכלל היישובים?  

 

כן. הרעיון הוא שהם יהיו בבתי הספר פה בקריית החינוך, וגם בנועם     גב' ענת מורד:

ואחר הצהריים, בעצם אנחנו נתפור בשיתוף המרכז הקהילתי ומדור   נצרים, שתיים בכל בית ספר.  –

 שתתאים גם להם וגם לצרכים שלנו. נוער, איזושהי חליפה

המוגנות   קידום  של  באג'נדה  שהוא  גרעין  זה  מיוחדת.  קצת  היא  הזה  הגרעין  של  האג'נדה  בעצם 

פעילות בתחום המוגנות.   לקיים  פעילות,  לעשות הפסקות  בבתי הספר,  הילדים  לראות את  והחוסן. 

 את זה מאוד בברכה. בעצם, עוד עיניים ועוד איש צוות בתחום הזה, ככה מנהלות קיבלו

גיוס   בנות, הן התגוררו בשלומית, והסעות    8עוד דמויות משמעותיות בתוך בית ספר, אז דיברנו על 
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 בין שלומית לקריית החינוך, בעצם, השתלבו בתוך ההסעות הקיימות. 

הם   תמיד.  לא  יישארו,  שהם  השבוע  סופי  במהלך  בשלומית,  יהיה  זה  מאמצות,  ומשפחות  שבתות 

ידי הרשות לביטחון קהילתי בשיתוף יקבלו ליו על  והכשרה מקצועית,  ועמותת    וי  החברה למתנסים 

של   סוג  תהיה  אותם,  שתלווה  משרה,  בחצי  מקומית  בעצם,  רכזת,  פה  מגייסים  ואנחנו  עמי,  בת 

 שיוצאות מהבית וגרות בקומונה. 18מטפלת עבורם. זה בנות בנות 

לכמה שעות שבועיות, כדי שהיא בעצם תעשה את    וגם ניקח, אנחנו רוצים לקחת אותה החל מעכשיו

 עבודת הגיוס, שהיא אחד האתגרים היותר גדולים בכל הדבר הזה.  

 

 ענת, שאלה, מה זה העמותה הזאת "בת עמי"?      מר אמיר פלג:

 

שבעצם     גב' ענת מורד: עמותות  כמה  יש  ש...  מהעמותות  אחת  זו  עמי,  בת  עמותת 

 שירות לאומי, זאת אחת מהן. אחת הגדולות.   מגייסות ומכשירות גרעינים של

 

 יש גם כן עמותות כאלה חילוניות.   גב' סילביה גרין: 

 

 עמותה מוכרת, בת עמי בירושלים,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 היא מאוד מוכרת.    גב' סילביה גרין: 

 

אבל יש לי שאלה, זו עמותה עם דגש על מסרים דווקא דתיים? כי אם      מר אמיר פלג:

 ם נכנסים לבתי ספר.  ה

 

 לא, לא, ממש לא.   גב' ענת מורד:

 

 לא?     מר אמיר פלג:
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 לא, ולכן אנחנו יכולים להכניס אותם לבתי הספר ה...    גב' ענת מורד:

 

   יש לי שאלה, למה המליאה צריכה להחליט על זה?  גב' רבקה בן ארי: 

 

 אנחנו צריכים לתת להם תקציב.     דוברת:

 

 כל דבר שעושים בבית ספר, אנחנו מחליטים על זה?    ן ארי: גב' רבקה ב

 

 לא, רק מה שאת מתקצבת.     דוברת:

 

אלף ₪ שאנחנו מקבלים ממשרד   250תקנים    8אז תקציב, בעצם זה     גב' ענת מורד:

אלף ₪ לרכז מקומי בחצי    60-של התוכנית שלי באשכול, אנחנו נצטרך לתת כהבט"פ. התקציבים ש

ם מתוך תקציב שהוא צבוע לצורך מדריכי מוגנות. אי אפשר להשתמש בו לשום דבר  משרה, זה בעצ

 אחר, אלא לכוח אדם לתחום המוגנות. 

 

 מאיפה התקציב הזה? זה תקציב פנימי, או תקציב חיצוני?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 חיצוני.    מר דודי אלון:

 

 חיצוני, זה אומר...    מר תמיר בוקובזה: 

 

 המשרד לבטחון פנים.     מר דודי אלון:

 

 נכון, המשרד לבטחון פנים הוא מעביר תקציב?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה לא אנחנו בכלל.    גב' כבי שקולניק: 
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 זאת אומרת, זה לא תקציב של קרנות המועצה מבסיס התקציב שלנו.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 בל זה שטויות. רק המאצ'ינג לתב"ר, א לא, זה איזשהו תב"ר.   מר דודי אלון:

 

 ₪?  6000מה,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    מר דודי אלון:

 

 .  60-אני מדבר על ה  מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא.    מר דודי אלון:

 

זה     גב' ענת מורד: המועצה  של  המאצ'ינג  בעצם  אז  כל    6000כן.  המאצ'ינג.  זה  זה, 

 השאר זה לא...  

 

 וזה לשנת חינוך.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 . 23-22-כן. ל   גב' ענת מורד:

 

 כן, שאלות, הערות? חברים?    מר ניר ים:

 

 אושר.   גב' סילביה גרין: 

 

 מי בעד לאשר? בכל זאת?     מר ניר ים:
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 אנחנו לא מספיק אנשים אבל. אנחנו לא יכולים לאשר את זה.     דוברת:

 

 יה.  למה לא? אבל אם התחילה המליאה, אז אין בע   מר דודי אלון:

 

 צריכים להיות.  12שנייה, יש בעיה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 בעד, מי נגד?  12. 12   מר ניר ים:

 

 קליטת גרעין שירות לאומי בת עמי.בעד( לאשר את  12: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 

   )מדברים ביחד(

 

קצרים    מר דודי אלון: דברים  שלושה  תשע,  עד  שעה  רבע  עוד  לנו  יש  חברים,  טוב 

 נעשה תב"רים למליאה.   מבקש שנעביר אותם. שאני

 

 תב"רים זה קצרים?      מר אמיר פלג:

 

 קצר מאוד.    מר ניר ים:

 

 עדכון מורשי חתימה . 15

 

לעמוד     מר דודי אלון: נעבור  בואו  חתימה,  מורשי  ליבנה 59עדכון  עידו  הוספת   .

או מנכ"ל. מי בעד להוסיף את  לרשימת מורשי החתימה במועצה. צריך חתימת גזבר יחד עם או סגן,  

 עידו? 
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 זה לא להוסיף, זה להחליף את כבי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 להחליף את כבי, נכון.     מר דודי אלון:

 

 להחליף את כבי בעידו.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון. נתקן. להחליף את כבי בעידו.    מר דודי אלון:

 

  הפרוטוקול. אני מבין, אבל רק לשם  מר תמיר בוקובזה: 

 

 בעד.  12   מר ניר ים:

 

בעד( להוסיף את עידו ליבנה כמורשה חתימה במועצה אזורית אשכול,    12: הוחלט פה אחד )החלטה

 ולגרוע את יוכבד שקולניק. 

 לפיכך, מורשי החתימה של המועצה הינם אלה : 

 ראש המועצה . – 023006554. גד ירקוני ת.ז. 1.1

 סגן ראש המועצה . - 034447185. דודי אלון ת.ז. 1.2

 מנכ"ל המועצה . – 053041687. ניר ים ת.ז. 1.3

 גזבר המועצה . – 037168176. עידו ליבנה ת.ז. 1.4

 זכויות החתימה בשם המועצה הן כדלקמן : 

 יחד עם חתימת גד ירקוני או עם חתימת דודי אלון או –עידו ליבנה  –חתימת גזבר המועצה 

 תחייב את המועצה לכל דבר ועניין . –ד עם חותמת המועצה ביח –עם חתימת ניר ים 

 

אנחנו    גב' כבי שקולניק:  בבנק.  הזה  התהליך  את  ולעשות  לבנק  ללכת  צריכים  אנחנו 

 נעשה את זה אחרי פסח.  
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 , בבקשה. 60לכו רגע לעמוד    מר דודי אלון:

 

 אז זה לא טוב, האישור לא טוב אז.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 למה? זה אישור שתופס, זה אישור עקרוני.    ולניק: גב' כבי שק

 

להוציא    מר תמיר בוקובזה:  רוצה  המועצה  אם  כרגע.  לחתום  יכולה  לא  שאת  אומר  זה 

 כסף, 

 

 אני כן יכולה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 את לא יכולה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 היא יכולה. תקשיבו.    מר ניר ים:

 

 .  Xה לא נכון. בואו נגיד שזה יחול מיום הצבענו, וז  מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה מה ששאלתי.      מר אמיר פלג:

 

 אתה צודק בשאלה, שאלה נכונה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

, לשמחתי זה צריך, בכל מיני ארגונים,  Xעוד פעם, זה לא יחול מיום     מר ניר ים:

ככה   עובד  זה  פעמים,  יותר  לא  אם  בעשרות  זה  את  לצ  –עשינו  אישור ההנהלה,  נותנת  העניין,  ורך 

להחליף את זכויות החתימה, אוקיי? האקט קורה מול הבנק. יכול להיות שהוא יקרה בשבוע הבא, 

שבהם   יום  באותו  הבא.  בחודש  יקרה  שהוא  להיות  כבי יכול  לעכשיו  נכון  בתפקידים.  התחלפו 

א שלוקח  מי  החפיפה,  בסיום  החפיפה.  סיום  עד  המועצה,  גזברית  להיות  זה ממשיכה  המושכות  ת 
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 עידו. 

הפרוצדורה של החלפת זכויות החתימה, נעשית בכלל מול הבנק, באישור המליאה, מה שניתן עכשיו.  

 אז ככה זה עובד. זה לא משהו שתופס מהרגע להרגע. 

 

 נספח להסכם מעון השלושה. 13

 

לעמוד     מר דודי אלון: רגע  מעון   60תעברו  עם  שעשינו  ההסכם  את  יש  בבקשה. 

כדי  ההשלוש המליאה,  לאישור  זה  את  להביא  חייבים  קטנים,  שינויים  כמה  פה  יש  נספח.  לו  ויש   ,

 להמשיך עם התהליך גם עם משרד הפנים, וגם מול המעון עצמו. 

 

 זה איחוד הצלה.   60 : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

עמוד     מר דודי אלון: זה  התבלבלתי.  השלושה.  49  .49סליחה,  מעון  של  הנספח   ,

נו הבאנו לאישור את המכרז, יצא מכרז יצא הכול, יש חלק שנוסף אחר כך, שזה שני תיקונים.  כשאנח

כולל מע"מ, ובעצם   900לפני מע"מ, זה היה    900מחיר לחוסה, זה לא היה  הייתה לנו טעות סופר ב

 אנחנו מבקשים לאשר את זה, אחד.

השני   עדיין    –הדבר  שהשוטרים  בגלל  שעשינו.  נוסף  שינוי  פה  ככה  יש  מנסים  אנחנו  שמה,  נמצאים 

 4או    3להרוויח משני העולמות, והצלחנו לאפשר שגם מול מעון השלושה, בחוזה החדש, יש לנו עוד  

שנים, לאחר שהשוטרים גם יקבלו מעמד כמו של משרד הרווחה, עם תקצוב הולם, ואז נוכל, בעצם,  

 ליהנות משני העולמות במקביל. 

 

 יכים לצאת מהמתחם? השוטרים צר    מר אמיר פלג:

 

חדש,    מר דודי אלון: מחזור  עכשיו  מתחילים  הם  כי  לצאת,  אמורים  הם  תיאורטית 

במהלך השבוע הבא, השבועיים הקרובים. ובסיומו, הם היו אמורים לסיים ולפנות את כל המתחם  

 למעון השלושה.
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צליחו לחיות זה לצד  הצלחנו להגיע להבנות, שאם אנחנו נקבל, מה שנקרא, תמורה הולמת, אז הם י

 זה, לפחות לארבע שנים נוספות. ויש עוד,  

 

 ₪?   900מה זה   מר חנניה אווקרט: 

 

 ויש עוד,    מר דודי אלון:

 

 , 45,000אם יש חוסה אחד אתה תקבל  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 ,  45זה מינימום    מר דודי אלון:

 

 לכל הפרויקט?   מר חנניה אווקרט: 

 

 לחודש?     מר אמיר פלג:

 

זה  מע"מ לא מע"מ. אוקיי? –כן. זה לא השתנה, זה רק עניין של סופר    מר דודי אלון:

 –הנספח. והשינוי השלישי שהוא היה משמעותי, שהיינו צריכים להביא את האישור פה של המליאה  

זה הוא  שנים, והחו  X-זה בעצם, מכיוון שנדרשנו לאשר את הסכם... החכירה שלנו מול המנהל היא ל

 לשנים ארוכות יותר.  

כרגע זה כבר פתיר, כי יצרנו הסכם חדש מול המנהל, כדי להאריך את התוקף, עם השימוש ללינה,  

למה שצריך, למעון חוסים. אז זה סעיף שירד. אבל פה היה רשום הסעיף, שאם במידה והם יצטרכו  

צר, אז על כל שנת העדר שכירות  שנה, כשהחוזה המקורי נע  13ומשהו, לא זוכר, בעוד    2030-לשנות ב

 שלהם, אנחנו מפצים בעשרה אחוזים מגובה השכירות של אותה השנה.  

זה כבר פחות חשוב, כי  הסעיף הזה כבר פחות רלוונטי, כי יצרנו חוזה חכירה חדש בנושא מול המנהל.

 הסעיף הזה כבר לא רלוונטי. כשזה נכתב זה היה רלוונטי. 
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נב  מר תמיר בוקובזה:  קש עכשיו, את החוזה מול המינהל, לקרוא אותו, לוודא שהוא  אז 

 נכון, שהוא חתום, שהוא קיים, לוודא את כל הפרטים שרשמתם פה, לפני שאנחנו מאשרים, ניר?  

 

 זו זכותך.    מר ניר ים:

 

 אוקיי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זו זכותך. תראה,     מר ניר ים:

 

 תריס, אני בכוונה מתריס.  לא, אני בכוונה מ  מר תמיר בוקובזה: 

 

זו באמת זכותך. זכותו של כל חבר    –א'    –אני אומר דבר כזה, תראה     מר ניר ים:

גמור. אני חושב שצריך לעשות, כאילו, אני חושב   וזה בסדר  נוהג  מליאה, באמת, להחליט איך הוא 

ופה אני אומר את המסר שלי, הכיוון צריך להיות שיתוף פעולה. תעזר לנו, אוקיי? שהכיוון,  ו אתם 

ללמוד, לשפר, לתקן, לא לחזור יכולים  לצורך העניין, לעזור למועצה. זה הרעיון. בכל מקום שאנחנו  

 על טעויות, אנחנו נשתדל לעשות את זה.  

 

 זה דורש שיתוף פעולה משני הצדדים.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אחרת תפטרו אותנו, זהו.     מר ניר ים:

 

 זה דורש שיתוף פעולה משני הצדדים.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון, אבל זה גם...     מר ניר ים:

 

 כשאנחנו באים עם בעיה,    מר תמיר בוקובזה: 
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 נכון.    מר ניר ים:

 

 ומנפנפים אותנו, האפקט יהיה הרבה יותר חזק.    מר תמיר בוקובזה: 

 

הת   מר ניר ים: של  הדוגמא  את  לוקח  אני  אם  נגיד  תראה.  נפנפנו,  שובה  לא 

התשובה ניתנה בתום לב. התשובה ניתנה על בסיס    –לשאילתא שלכם, של הרביעייה, אז אני אומר  

האינפורמציה שהייתה קיימת בידינו, לצורך העניין, או שהוזנו בה, מתוך הרעיון שאנחנו סומכים על  

 נחנו נטפל בזה.  המערכת. ועכשיו, בסדר גמור. ויכול מאוד להיות שאנחנו הוטעינו, וזה גם בסדר, אז א

 

 לא, זה פחות בסדר.     מר דודי אלון:

 

תשובה    מר ניר ים: הייתה  שניתנה,  התשובה  אבל  בזה.  נטפל  אנחנו  משנה,  לא 

 בתום לב, על בסיס האינפורמציה המלאה שהייתה בידיים שלנו. אין מה לעשות. 

 

 טוב, מי בעד הנספח של מעון השלושה?    מר דודי אלון:

 

 אם התנגדתי למעון השלושה, אני צריך להתנגד גם פה?     :מר אמיר פלג

 

 בעד. מישהו נמנע? מי מתנגד? תודה.  13   מר דודי אלון:

 

 בעד( לאשר את הנספח להסכם עם מעון השלושה 13: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 תב"רים למליאה. . 12

 

 . בבקשה, כבי.  40יאללה, נסיים. תב"רים. עמוד    מר דודי אלון:
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טוב, אנחנו לקחנו הלוואה באישור המועצה, המליאה, גם הייעוד של    ב' כבי שקולניק: ג

ההלוואה היה באישור המליאה, ועכשיו אנחנו צריכים, פשוט, את ההלוואה הזאת לחלק לתב"רים, 

 אז זה חלק מהשינויים פה. 

שאיבה של מפעל  זה מועצה זה מט"ש אזורי. ההלוואה היא למפעל ההשבה, למכון ה  –  492אז תב"ר  

נבוא, מן הסתם לא אני, יגיעו למליאה עם  ההשבה של המאגר של מי הקולחין. זה מפעל שלם שעוד  

 תב"ר נוסף.

ה את  אבל  הכלכלית.  החברה  דרך  זה  סליחה,  הזה,   2-לא,  בתב"ר  שמים  אנחנו  האלה,   ₪ מיליון 

 ? 492לכסות את ההוצאה שהייתה בזמנו לתחנת השאיבה. אז מי בעד הגדלת תב"ר  

 

 אני לא הצלחתי להבין את ה...     מר אמיר פלג:

 

 לא הצלחתי גם.    מר תמיר בוקובזה: 

 

יש   גב' כבי שקולניק:  ההשבה.  מפעל  של  עבודה  קידמנו  המט"ש,  את  כשבנינו  אנחנו, 

 מט"ש, ויש מפעל השבה. מפעל השבה כולל מכון שאיבה ומאגר מי קולחין.  

ל תחנת השאיבה, כי זה היה כדאי לעשות עם הקבלן שהיה אז.  קידמנו את הבטונים ואת הברזלים ש

 אני מדברת על לפני, אולי, חמש שנים.

של  העניין  שיבשיל  עד  לחכות  שלנו,  בתב"רים  בגירעון  עמד  הזה  התב"ר  האלה,  השנים  כל  עכשיו, 

 המאגר של מי הקולחין, ותחנת השאיבה. 

אני חושבת שאולי אפילו התקבל, זה בחברה  עכשיו, אנחנו אוטוטו לפני קבלת תקציב מרשות המים.  

ה את  גם  ולקחנו  במועצה,  לא  זה  תחנת   2-הכלכלית,  של  הנושא  סגירת  לטובת  האלה,   ₪ מיליון 

  השאיבה.

 

 תחנת שאיבה הוקמה כבר.   מר אריק דניאל: 
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את    גב' כבי שקולניק:  להקטין  אבל  לאפס,  לא  לאפס...  בעצם  זה  מזמן.  כבר  הוקמה 

 הגירעון. 

 

 מיליון מההלוואה שעכשיו מצטברים ל...?   2-אז ה    אמיר פלג:מר 

 

שהיה תקציב המט"ש, עכשיו הוא יהיה    34,400,000-כן, שמצטרפים ל  גב' כבי שקולניק: 

36,400,000 . 

 

 וזה סוף הפרויקט?    מר אריק דניאל: 

 

ה בעצם  זזה סוף הפרויקט, כן. זה סוף הפרויקט של המט"ש הנוכחי.    גב' כבי שקולניק: 

השאיבה  מתחנת  לזה.  קוראים  אנחנו  ההשבה,  ממפעל  חלק  גם  במט"ש  היה  שילוב,  זה  כבר, 

ומהמאגר, שאנחנו עכשיו מתחילים לבנות את המאגר, וברגע שנתחיל לבנות את המאגר, אז יפעילו 

 את תחנת השאיבה, שהיא כבר עומדת כמה שנים. אז זהו, אז זה אנחנו נמצאים, 

 

נוצרו ת   מר דודי אלון: הסיפור.  זה  עכשיו.  רק  שיקום  למאגר  שאיבה,  תחנת  וקם 

 תשתיות בעבר, למשהו שבעצם רק עכשיו מתחיל להבשיל. הוא לא היה בשימוש עד עכשיו. 

 

לנו   גב' כבי שקולניק:  יהיה  במקביל,  גם  עכשיו  כי  הלוואה,  לזה  לוקחים  אנחנו  ועכשיו 

 זה. את התקצוב ממנהלת הביוב, וכך נסגור את התב"ר ה

 

 אוקיי.    מר דודי אלון:

 

 ? לא מצביעים. 492מי בעד הגדלת תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 חבר'ה...    מר דודי אלון:
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 לא רוצים? מתנגדים?    גב' כבי שקולניק: 

 

 לא הבנתי...  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

איפ    מר אמיר פלג: האלה,  המיליון  שני  באמת,  להסביר,  יכול  אתה  רואים  דודי,  ה 

 ,  איפה השני מיליון האלה?  6.7-ו 9, 20.6אותם פה? כי אנחנו רואים 

 

אני חושב שאנחנו נעצור, נעשה תב"רים... לא נעשה את זה היום. אם    מר דודי אלון:

 כבר צריך את עופר שיסביר לעומק, 

 

 מיליון?  34מיליון?  24מה אתה לא מבין פה? התקציב היה   גב' כבי שקולניק: 

 

של   ר תמיר בוקובזה: מ המימון  את  אישרנו  מליאות,  כמה  לפני  מאגר,  אישרנו  אנחנו 

 המאגר. 

 

 נכון.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אנחנו עומדים להקים מאגר מי קולחין.    –עכשיו אתם רושמים פה   מר תמיר בוקובזה: 

 

כ  גב' כבי שקולניק:  שאנשים  חושב  אני  דודי,  לא,  אני  אבל  הזה,  התב"ר  בר אנחנו, 

. אנחנו מבקשים להגדיל אותו  34,400,000עייפים, ואני בוודאי עייפה. התקציב של התב"ר הזה הוא  

 . 36,400,000-מיליון ₪ של ההלוואה, ל 2-ב

עכשיו, התב"ר הזה היה כל השנים בחובה, כי חיכינו לעניין של המאגר, של מפעל ההשבה של היישוב, 

 ו את ההלוואה לצורך הנקודה הזאת.  למנהלת, לכל העניין הזה. ועכשיו, לקחנ
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 אז פה צריך לראות עוד שני מיליון בעצם.      מר אמיר פלג:

 

 מה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 פה צריך לראות עוד שני מיליון.     מר אמיר פלג:

 

 איפה זה, רגע.   גב' כבי שקולניק: 

 

 . 41-ב    מר אמיר פלג:

 

 ך הכול. ס 36,400לא, כי זה   מר תמיר בוקובזה: 

 

ועכשיו הוספנו עוד הלוואה של שני מיליון ₪.   34,400בסדר, זה היה    גב' כבי שקולניק: 

   היו שבעה מיליון ₪.

 

 . 34כן, אז זה     מר אמיר פלג:

 

 מיליון ₪,   7היה   גב' כבי שקולניק: 

 

 ההלוואה הייתה שבע, ועכשיו היא תשע, זה מה שהיא אומרת.   מר אריק דניאל: 

 

זה   י שקולניק: גב' כב כי  הלוואה,  פעם  לקחנו  כבר  הלוואה,  הייתה  תשע.  היא  עכשיו 

  , אז זה ברור? אפשר להתקדם?2פרויקט גדול. ועכשיו לוקחים עוד 

 

 מיליון האלה.   2-עכשיו אני מבין לפחות איפה ה    מר אמיר פלג:
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 עו. ? חבר'ה, אתם מעטים, תצבי492טוב, אז מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 תצביעו.    מר ניר ים:

 

 ניר, אתה סופר?    גב' כבי שקולניק: 

 

, הלאה, יש נגד? יש  11כן, צריך לספור? יאללה, נעשה את הפרוצדורה.     מר ניר ים:

 נמנעים, אין נגד. 3נמנעים? 

 

חולית )חבל    –מועצה    – 492נמנעים( לאשר את תב"ר    3נגד,    0בעד,    11: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 שלום(

 

 

 הלאה, כבי.   מר ניר ים:

 

רוצים   677תב"ר    גב' כבי שקולניק:  אנחנו   ,₪ מיליון  ארבעה  של  תב"ר  היה  דיה,  אתר 

מיליון ₪ מהקרנות. אנחנו   2.5-מיליון ₪, שני מיליון מתוך ההלוואה שלקחנו, ו  8.5-להגדיל אותו ל

-נחנו לוקחים עוד שני מיליון, זה גדל למיליון, היה ארבעה מיליון, עכשיו א 6מצפים... סך הכול יהיה  

 מיליון.  2.5מיליון, ומקרנות המועצה  6

 

 זה משהו שדנו בו כבר?      מר אמיר פלג:

 

 בטח.   גב' כבי שקולניק: 

 

 ? 2.5מיליון, דנו בעוד  2-, דנו ב2.5-ה    מר אמיר פלג:
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 לא דנו.  2.5-ב  גב' כבי שקולניק: 

 

 שזה סכום מאוד גבוה,  אז אני חושב    מר אמיר פלג:

 

 מיליון?   2.5-לא דנו ב  מר תמיר בוקובזה: 

 

 ב...   גב' כבי שקולניק: 

 

 במליאה, לא אישרנו את זה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, אישרנו שני מיליון.      מר אמיר פלג:

 

 אישרנו את ההלוואה.    גב' כבי שקולניק: 

 

 מהקרנות, לא אישרנו?  2.5-ה מיליון אישרנו, את 2-את ה  מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, לא אישרנו, אנחנו מביאים את זה לאישור.    גב' כבי שקולניק: 

 

 לא, אז אני מבקש שיובא לנו על זה פירוט.      מר אמיר פלג:

 

תסתכלו שוב, ניר, תסתכלו מה קורה פה עוד פעם, אנחנו חוזרים על    מר תמיר בוקובזה: 

יליון ₪ מהלוואה שקיבלנו לאחרונה, על פי אישור המליאה, ועוד מ  2אותו ריטואל. אתם כותבים פה  

 מיליון מקרנות המועצה.  2.5

 

 חדש! כתוב בסוגריים חדש.   גב' כבי שקולניק: 
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שנייה. זה כאילו נכנס, אישרנו. אוקיי? אני קורא את זה ואני אומר,   מר תמיר בוקובזה: 

 אה, מתי רק אישרנו אני לא יודע. 

 

 אבל כתוב חדש.    ניק: גב' כבי שקול

 

אני מבין מצוין את הפסיק. את הנקודה, אני רואה אותה מצוין. ככה    מר תמיר בוקובזה: 

 לא, אתה רוצה להציג שקוף? אתה רוצה להציג נקי? לא ככה. 

 

 טוב, בסדר, די.    גב' כבי שקולניק: 

 

  תונים.מיליון שלא אושרה, תראו לנו נ 2.5הוצאה חדשה, של   מר תמיר בוקובזה: 

 

 הדבר היחיד שמשנה פה, מה חוזר אחר כך.      דובר:

 

 לא. אמרנו... היום אנחנו רוצים.   מר תמיר בוקובזה: 

 

זה. זה המון כסף.   2.5אני מוציא עכשיו      מר אמיר פלג: מיליון, אני רוצה לדעת מה 

 ₪ לגרעין של האני לא יודע מה.   6000זה לא 

 

 ,  מאה אחוז, תקשיב   מר ניר ים:

 

  –אני רוצה לראות מה הסכום, על מה? קודם ישבו, הסבירו לנו אמרו      מר אמיר פלג:

זה לפרויקטורים כאלה ופרויקטורים כאלה ופרויקטורים כאלה ופרויקטורים כאלה, אמרנו בסדר. 

 עכשיו אני אפילו לא יודע למה זה. 

 

 הזה בצד. אוקיי חברים, תקשיבו. בואו רגע נשים את התב"ר    מר ניר ים:
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 אוקיי.     מר אמיר פלג:

 

אומר     מר ניר ים: הוא  למעשה.  כזה,  דבר  אומר  הוא  תמיר,  שאומר  מה    –כי 

בין התב"רים? אותם  תקשיבו, באתם עם ההלוואה. ההלוואה, דרך אגב,   איך אנחנו מפזרים אותה 

 שבעה מיליון ₪, כבר החלטנו מזמן.

  –יכול להיות שבצדק גמור    –ב"ר. ואז בא תמיר ואומר  רגע, דקה. עכשיו זה היישום של האישור בת

זה גם היינו מאשרים.  מיליון ₪, אם לא היינו שמים לב,    2.5תראה... עכשיו על הדרך דחפתם לנו עוד  

ש חושב  גם  אני  נכון.  אזורית    2.5-מצוין,  מועצה  של  תעדוף  נכון,  הסבר  להם  לתת  צריך   ,₪ מיליון 

 ולכן אני גם מציע לשים את זה בצד. מאה אחוז. אשכול איפה לשים כסף מהקרנות, 

 

עוד פעם, בקשה, כל פעם שמוציאים כסף מהקרנות, לדווח מה מצבן,     גב' נעמי סלע:

 כי... 

 

 אלי אהרון קיבל הבטחה על זה לפני שלוש שנים, דודי.     מר אמיר פלג:

 

 אריק קיבל הבטחה, לא אלי.    מר דודי אלון:

 

 י אהרון. אל    מר אמיר פלג:

 

ככל     מר ניר ים: בהמשך,  שנדון  מה  וגם  זה,  לפני  שדנו  מה  גם  התב"רים,  שאר 

אותה   על  או  מדובר  מהקרנות.  כספים  על  פה  מדובר  לא  אותם,  מכיר  התב"רים,  את  רואה  שאני 

הלוואה של שבעה מיליון שמתפזרת עכשיו על הפרויקטים השונים, או תקציבים מגורמים חיצוניים.  

 התקדם.  אז אפשר ל

 

 תתקדם ניר, אני לא רוצה...   גב' כבי שקולניק: 
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תב"ר     מר ניר ים: כל,  קודם  אוקיי.  לא 677טוב,  היום,  בו  דנים  לא  אנחנו   ,

 מביאים אותו לאישור, מתן.

לביצוע   –  1224תב"ר   נכנסים  שאנחנו  אוכל  חדר  אותו  למעשה  זה  ונוער,  לילדים  הפעלה  מרכז 

אלף, בשלב הבא הוא ישים יותר, ולמעשה    300-שם בשלב הזה את ה  ולהקמה שלו. משרד הפנים שם

להתחיל   בכדי  יקרה,  שזה  ועד  חיצוניים.  ממקורות  לממן  הזה  הפרויקט  רוב  את  מתכוונים  אנחנו 

 מיליון ₪.  2להתקדם, אנחנו שמים שם מתוך ההלוואה 

 

ה  מר תמיר בוקובזה:  בעצם  זה  יותר,  ישים  הפנים  שמשרד  בעצם  אומר  של  כשאתה  חזר 

 ההלוואה בשבילנו, מבחינתנו. 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 לא, לא, אל תגיד את זה בוודאות.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אני לא אומר את זה בוודאות, אני אומר,     מר ניר ים:

 

וגם    גב' כבי שקולניק:  שקוף,  הכי  הדברים  את  אומרת  אני  אנחנו,  מדויק.  לא  זה  לא, 

ת ההלוואה לצורך העניין. משרד הפנים, אנחנו לוקחים מתוך המענקים  אמרנו את זה כשביקשנו א

 שלו, של שנה שעברה ושל השנה, כעשרה מיליון ₪ לבינוי.

אנחנו, לצורך העניין הזה, אנחנו נקים תב"ר חדש, ברגע שנקבל את ההרשאה של השנה הנוכחית. יש  

מחכים להרשאה השנייה, זה יהיה    אנחנו לנו משנה שעברה, אבל לא רצינו להשלים עם קרנות וכו',  

 לבינוי.

אלף ₪, כי שינוי מקום, ושינו תוכנית,   300-פה מדובר על הצטיידות ותכנון. התכנון כבר עלה יותר מ

יותר מה ועוד פעם. אז הוא כבר עלה  ועוד פעם  עוד פעם  יש    300-ועשו  וחוץ מזה  אלף ₪ שתקצבנו, 

 ים אותו.הצטיידות, כמו לכל מבנה שיש הצטיידות כשבונ
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ביקשנו    2-ה אנחנו  של החיים,  בשלב הזה  אבל  מתרומות,  אותם  להביא  כוונה  יש  ₪ האלה,  מיליון 

 אותם כהלוואה. זה הכול.  

 

 מה צפי העלות הכולל? כולל הצטיידות.    גב' נעמי סלע:

 

 מיליון.  12/13  גב' כבי שקולניק: 

 

 ואנחנו עומדים היום על כמה?    גב' נעמי סלע:

 

 . 10   י אלון:מר דוד

 

כבר    גב' כבי שקולניק:  שם  לנו  יש  התכנון.  על  רק  עומדים  אנחנו  התחלנו,  לא  בינתיים 

 הוצאה, 

 

 . 23-22לא, אבל את בונה על מענקים של    מר דודי אלון:

 

 אני בונה על המענקים בעשרה מיליון, ההלוואה של השני מיליון,    גב' כבי שקולניק: 

 

 הפעלה זה המבנה החדש? מרכז     מר אמיר פלג:

 

 זה חדר האוכל.     גב' נעמי סלע:

 

האוכל.    גב' כבי שקולניק:  חדר  ואני   300זה  בעבר,  כבר  הפנים  ממשרד  שקיבלנו  אלף 

 מניחה שנצטרך פה עוד, אני מקווה מאוד שיהיו תרומות, על זה זה בנוי.  

 

ה  –הערה    מר תמיר בוקובזה:  אישור  פי  על  בתב"רים  כותבים  תכתבו  כשאתם  מליאה, 
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 איזו מליאה בבקשה.  

 

 בבקשה?    מר ניר ים:

 

איזו   מר תמיר בוקובזה:  תכתבו  המליאה',  אישור  פי  'על  בתב"רים  כותבים  כשאתם 

 מליאה, אוקיי? שגם כשאנחנו עוברים על החומרים, אני אוכל לקרוא את זה.  

 

 אין בעיה. מתן, איפה, מתן עוד פה?   גב' כבי שקולניק: 

 

 יש לי שאלה בהקשר לתב"ר הזה.   דניאל:  מר אריק

 

 כן?    מר ניר ים:

 

 המבנה עצמו עוד לא הוקם.   מר אריק דניאל: 

 

 לא.    מר ניר ים:

 

אז מה יעשו בדיוק עם הצטיידות עבור המבנה הזה? איפה ישימו את    מר אריק דניאל: 

 הדברים שיצטיידו?  

 

 לא קונים בינתיים.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אז לא קונים? אז עכשיו אני לא מבין.     יר פלג:מר אמ

 

 מיליון ₪? למה צריך הלוואה היום?   2אז אם לא קונים, אז למה צריך   מר תמיר בוקובזה: 
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 מציידים מקומות אחרים בינתיים.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

אפשר לרדת לרזולוציה של הפרויקט הזה. הפרויקט הזה הוא הרבה     מר ניר ים:

מיליון ₪, זה מה שהוא יעלה. כדי להתחיל להניע דברים,    10יותר גדול. כמו שאמרה כבי, הוא מעל  

אוקיי? כדי להתחיל את הפרויקט הזה, צריך באיזשהו מקום, לקחת התחייבויות. לצאת למכרז כזה  

 או אחר. לא ניתן לעשות את זה, בלי שעומד כסף מאחורה, אוקיי? זה הרעיון המרכזי.

י להניע את הפרויקט הזה, בשלבים הראשונים שלו, צריך שיעמדו לרשותו סדרי הגודל האלה לכן, כד

של שני מיליון ₪, שבנינו על זה, ובזכותם גם הלכנו לבקש את ההלוואה הזאת, מתוך כוונה שבסופו 

 של דבר, זה יהיה מכוסה. 

יות חלק מפעל הפיס, אנחנו כמו שכבי אמרה, מגורמים חיצוניים. זה יכול להיות תרומות, זה יכול לה

עוד לא סגורים בדיוק מאיפה. וזה כל הרעיון. אחרת, אנחנו עומדים במקום, אנחנו לא יכולים להביא  

 אף יועץ, אנחנו לא יכולים לגמור אף תכנון, אנחנו לא יכולים... 

 

 אז למה המילה הצטיידות?    מר דודי אלון:

 

 אז לא הצטיידות.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אולי לתכנון.     אמיר פלג: מר

 

 תכנון ופיקוח.    גב' כבי שקולניק: 

 

עוד     מר ניר ים: שלא?  או  אצבעות,  זה  על  הרמנו  כבר  אוקיי?  הרעיון.  בגדול  זה 

, אז לא נשארו 12מי בעד לאשר אותו, בבקשה? כולם. זה אומר    –  1224לא? אז קדימה. התב"ר הזה  

 לנו מתנגדים, וגם לא נמנעים. 

 –מרכז הפעלה לילדים ונוער    –מועצה    –  1224בעד( לאשר את תב"ר    12: הוחלט פה אחד )החלטה

 תכנון והצטיידות.
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היועצים     מר ניר ים: תוכנית  על  מדובר  קהילתית,  העצמה  קהילתית.  העצמה 

 שמוביל אותו אגף האסטרטגיה. יש לנו מערך יועצים שממומנים על ידי משרד הנגב והגליל, 

 

 והחטיבה להתיישבות.    לניק: גב' כבי שקו

 

היישובים,     מר ניר ים: הנהלות  עם  יחד  פרויקטים  עושים  ביישובים,  מפוזרים 

, וזה בסוף יסתכם  281אלף ₪, עכשיו הם הגדילו את ההשתתפות בעוד    418ונכון לעכשיו, זה עמד על  

 . מי בעד לאשר את התב"ר הזה? 699-ב

 

 תוכנית הפוגה?  למה זה נקרא : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

כי השנה, בגלל שזה היה קשור לשומר חומות, אז זה תקציב שהם כל    גב' כבי שקולניק: 

ניתן אותו להפוגה. אז   זה אותו תקציב,  רגע,  נותנים לתוכנית היועצים שלנו. השנה הם אמרו,  שנה 

ו צריכים, וזו אצלם במענק זה כתוב הפוגה, אבל זה לתוכנית היועצים. השתמשנו להפוגות מה שהיינ

 היתרה. 

 

 בעד.  12מי בעד לאשר את התב"ר? כולם בעד,    מר ניר ים:

 

)החלטה תכנית   –העצמה קהילתית    –מועצה    –  1338בעד( לאשר את תב"ר    12: הוחלט פה אחד 

 הפוגה.

 

 אלף ₪.   170הפקת אירועי משרד התיירות.    מר ניר ים:

 

 ו? איזה משרד תיירות יש לנ  גב' רבקה בן ארי: 
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 דקלה הסבירה במליאה הקודמת.   גב' כבי שקולניק: 

 

 פסטיבל שאנחנו עושים בשבועות, פסטיבל חקלאי וקליטה ביחד.     מר דודי אלון:

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 דקלה הסבירה את זה במליאה הקודמת.    גב' כבי שקולניק: 

 

דמוגרפית,     מר ניר ים: צמיחה  וגם  חקלאי  פסטיבל  יש  כולם בקיצור,  בעד?  מי 

 בעד.  12בעד. 

 

)החלטה אחד  פה  הוחלט  תב"ר    12:  את  לאשר  אירועים     –מועצה    –  1352בעד(  משרד    –הפקת 

 התיירות.

 

 משרד הביטחון. אל תשאלו אותי.   –ציוד צוות צח"י    מר ניר ים:

 

 זה פרויקטים שאילן מצליח להוציא ממשרד הביטחון.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אל תשאלו אותי אם זה לחגורים, או לאפודים.     מר ניר ים:

 

כל שנה בסוף שנה, יש יתרות במשרד הביטחון, אנחנו מצליחים לקבל    גב' כבי שקולניק: 

 חלק גדול מהן. זה כל מיני פרויקטים שקשורים ל...  

 

 מי בעד?    מר דודי אלון:

 

 בעד.  12מי בעד, כולם בעד,    מר ניר ים:
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 ציוד לצוות צח"י. –מועצה  – 1353בעד( לאשר את תב"ר   12)  : הוחלט פה אחדהחלטה

 

 ₪, גם משרד הביטחון נותן לנו.  9951שיקום חמ"ל לגנראטור.    מר ניר ים:

 

 מי בעד?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מי בעד? כולם בעד, תודה רבה.    מר ניר ים:

 

 קום גנראטור לחמ"ל. שי –מועצה  – 1354בעד( לאשר את תב"ר   12: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 האחרון זה פאנלים,     מר ניר ים:

 

 רגע, רגע, זה מה שפה, כאילו?    גב' נעמי סלע:

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 מה זה הגנראטור? סתם שנדע.    גב' נעמי סלע:

 

הפסקת     מר ניר ים: של  שבמקרה  גנראטור  לנו  יש  החמ"ל,  ליד  בחמ"ל,  לנו  יש 

 ל, והתקשורת,  חשמל טוטאלית, לפחות החמ"

 

 כבר צריך לשקם אותו?     גב' נעמי סלע:

 

 סליחה?    מר ניר ים:
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 שנתיים?  –כבר צריך, כאילו, בן כמה המקום הזה? בין שנה    גב' נעמי סלע:

 

 לא, אין קשר בין המבנה לבין הגנראטור. את הגנראטור, אגב שמנו,     מר ניר ים:

 

 רכשנו את זה,     גב' נעמי סלע:

 

לא, לא רכשנו, מצאנו גנראטור משלנו מהמלאים שלנו, וכמו כל כלי    יר ים:מר נ

 טכני, מדי פעם צריך להשקיע בו קצת. אז זה מה שרוצים להשקיע בו.  

 
 אוקיי.    גב' נעמי סלע:

 

פרויקט    מר ניר ים: למעשה  כן  גם  זה  הקולחין,  מאגר  על  סולאריים  ופאנלים 

אותו,   אישרה  בגדול  המועצה  להיכנס שכבר  מתחילים  אנחנו  ועכשיו  שלו,  הפרוגראמה  את  אישרה 

מיליון. מי בעד?    7לביצוע, ואנחנו מעמידים מיליון ₪ כדי להתחיל להניע אותו, מאותה הלוואה של  

 כולם בעד? תודה רבה. 

 

פאנלים סולאריים על מאגר    –מועצה    –  1355בעד( לאשר את תב"ר    12: הוחלט פה אחד )החלטה

 קולחין.

 

 סליחה על ההתפרצות אם מישהו מרגיש שהתפרצתי.    יר ים:מר נ

 

 לא, לא, הכול טוב. רק מה,     מר אמיר פלג:

 

אני ברשותכם רגע, ניר לפני שאתה גומר, אני רוצה להגיד דבר אחד.    גב' כבי שקולניק: 

וללכת   זה,  את  ולקבל  צודקים  אפילו  שאתם  לחשוב  מוכנה  אומרים,  שאתם  מה  על  מתווכחת  לא 

 בדוק שוב, ואם הטעינו אתכם, הטעו אותנו, בתום לב או לא בתום לב. ל

אבל נושא לא יכול להימשך על פני שעה שלמה. אמר אחד, אמר השני, אמר השלישי, זהו. הבנו את  
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 הרעיון. זה לא עוזר שמדברים שעה שלמה על נושא שהוא היה ברור מלכתחילה.

ו מה שאתם גרמתם בזה. המליאה לא נשארת,  עכשיו, מה שאתם גרמתם בזה זה תסתכלו, תסתכל 

המליאה מצביעה ברגליים, כי היא לא מסוגלת בעצמה לעמוד בזה. אז אתם צריכים לקחת לתשומת  

אני   אנחנו,  ויכול להיות שלא,  להיות שכן,  יכול  להיות,  יכול  נכונים  תגידו את הדברים. הם  ליבכם, 

 פתוחות. אבל להגיד, נקודה, זהו. לא שעתיים.    כבר לא, אבל אנשים פה מוכנים לשמוע ועם אוזניים

 
שנה? תודה רבה    12כבי, תודה רבה לך על שירות של עשר שנים? או    מר תמיר בוקובזה: 

 שנים אני חושב?  12לך על שירות של 

 

 . 14  גב' כבי שקולניק: 

 

 ארבע עשרה שנים. שיהיה המון בהצלחה בפנסיה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 ארבע עשרה שנים, עשר שנים מאושרות, ארבע שנים... מעצבנות.   יק: גב' כבי שקולנ

 

 לא נורא. שיהיה המון בהצלחה בפנסיה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 תודה, שיהיה לכם בהצלחה, ותחשבו על מה שאמרתי.    גב' כבי שקולניק: 

 

 

  __________________ 
 גדי ירקוני 

 יו"ר המועצה 

 __________________ 
 ניר ים 

 כ"ל המועצה מנ 
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 ריכוז החלטות
 

 28.2.22מיום  2022#2אישור פרוטוקול מליאה . 3

 

 28.2.22מיום  2022#2מליאה הפרוטוקול בעד( לאשר את  18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 7.3.22מיום  2022#3אישור פרוטוקול מליאה . 4

 

 7.3.22 מיום 2022#3מליאה הפרוטוקול בעד( לאשר את  18: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 גרעין שירות לאומי אשכול. 8

 

 בעד( לאשר את קליטת גרעין שירות לאומי בת עמי. 12: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 עדכון מורשי חתימה . 15

 

בעד( להוסיף את עידו ליבנה כמורשה חתימה במועצה אזורית אשכול,    12: הוחלט פה אחד )החלטה

 ולגרוע את יוכבד שקולניק. 

 ימה של המועצה הינם אלה : לפיכך, מורשי החת

 ראש המועצה . – 023006554. גד ירקוני ת.ז. 1.1

 סגן ראש המועצה . - 034447185. דודי אלון ת.ז. 1.2

 מנכ"ל המועצה . – 053041687. ניר ים ת.ז. 1.3

 גזבר המועצה . – 037168176. עידו ליבנה ת.ז. 1.4

 זכויות החתימה בשם המועצה הן כדלקמן : 

 יחד עם חתימת גד ירקוני או עם חתימת דודי אלון או –עידו ליבנה  –ר המועצה חתימת גזב

 תחייב את המועצה לכל דבר ועניין . –ביחד עם חותמת המועצה  –עם חתימת ניר ים 



 אזורית אשכול מועצה 
 11.4.22, שני מיום, מליאה מן המנייןישיבת 

 

 126 
 

 

 נספח להסכם מעון השלושה. 13

 

 בעד( לאשר את הנספח להסכם עם מעון השלושה 13: הוחלט פה אחד )החלטה

   

 יאה. תב"רים למל. 12

 

חולית )חבל    –מועצה    – 492נמנעים( לאשר את תב"ר    3נגד,    0בעד,    11: הוחלט ברוב קולות )החלטה

 שלום(

 

 –מרכז הפעלה לילדים ונוער    –מועצה    –  1224בעד( לאשר את תב"ר    12: הוחלט פה אחד )החלטה

 תכנון והצטיידות.

 

)החלטה תכנית   –העצמה קהילתית    –  מועצה  –  1338בעד( לאשר את תב"ר    12: הוחלט פה אחד 

 הפוגה.

 
)החלטה אחד  פה  הוחלט  תב"ר    12:  את  לאשר  אירועים     –מועצה    –  1352בעד(  משרד    –הפקת 

 התיירות.

 
 ציוד לצוות צח"י. –מועצה  – 1353בעד( לאשר את תב"ר   12: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 ום גנראטור לחמ"ל. שיק –מועצה  – 1354בעד( לאשר את תב"ר   12: הוחלט פה אחד )החלטה

 

פאנלים סולאריים על מאגר    –מועצה    –  1355בעד( לאשר את תב"ר    12: הוחלט פה אחד )החלטה

 קולחין


