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 מידע.  רוכים הבאים, ב   מר ניר ים:

 

 מידע. . 1

 

כל    מר גדי ירקוני:  את  מתחילים  השבוע  אנחנו  אז  טוב,  כמה...  אתן  אני  אז  טוב, 

שנצליח   מאוד  מקווה  אני  עזה,  לעוטף  הקרובה  הממשלה  תוכנית  על  השונים  השרים  עם  הפגישות 

 להעביר אותה עד ספטמבר בממשלה הנוכחית. 

אנחנו רוצים, איך אנחנו רוצים, מה אנחנו רוצים להוסיף, מה מה  הייתה הרבה עבודת הכנה קודם,  

אנחנו רוצים לשנות בתוכנית הקודמת. אני מאוד מקווה שבתוכניתה זאת, נצליח להכניס כמה שיותר 

 דברים, ושבכלל נצליח לרתום את התוכנית.  

 

 זה ריאלי גם?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 זה ריאלי? זה לא הפוך דווקא?  : ווי בן יעקברוויטל דג'א

 

 לא.   מר גדי ירקוני: 

 

 בגלל הממשלה אז יש סיכוי נמוך?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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לפני    מר גדי ירקוני:  טוב  וגם  שנצליח,  גבוה  האחוז  הזאת,  הממשלה  בגלל  הפוך. 

יה ממשלה, וכל מיני דברים  הבחירות, אחרי הבחירות זה יכול להתגלגל, יש סכנה שעד דצמבר לא תה

לא יהיו, שיכולים מאוד מאוד לסבך, גם את הבן אדם הפרטי וגם את המועצות.   1.1-שמתחילים ב

 ולכן, אני מאוד מקווה שלא נגיע לשם. 

אנחנו   במכלול,  של  גם  החלוקות  בין  הקודמת  בעבודה  כלולים  שהיו  דברים  מיני  כל  לשנות  מנסים 

למועצות... אז זה גם כן דברים שמאוד מאוד מעסיקים אותנו בתקופה המועצות לעיריות, לעיר שיש,  

 הקרובה. 

ובסוף,   השרים,  עם  נדבר  אנחנו  ומשרד,  משרד  כל  ראשון,  דבר  גבוהה,  לפעולה  נכנס  הזה  בנושא 

מנכ"ל ידי  על  מלווה  הכול  ושר  נפגשים.  כמובן,  הממשלה,  ראש  ובסוף  הממשלה,  ראש  משרד  ית 

כמו שאמרתי,   אחרונה, חוץ מהשרים, וזו בעצם הסביבה של התוכנית.האוצר אומרים את מילתם ה

 אני מאוד מקווה שעד ספטמבר זה יגיע לאישור הממשלה. 

 

עוד פעם לדחוף את כל היישובים    מר נועם גל: גדי, אני מבקש בסבב הזה, לנסות 

 שמעבר לשבעה קילומטרים. 

 

 זה בתוכו.    מר גדי ירקוני: 

 

 לזה עדיפות.  לתת    מר נועם גל:

 

הממ"דים,  בתוך     מר גדי ירקוני:  בגלל נושא  השבע,  לתוך  אותם  להכניס  רוצה  אני 

שזה אנחנו לא יכולים, אבל נושא הממ"דים יקבל, לפחות הייתה לנו הבטחה, לא יודע עד כמה יעמדו  

הכלכל ועדת  ראש  יושב  שהיה  מי  כן,  קושניר?  קושניר,  לא  וקושניר,  האוצר  שר  אבל  בסוף,  ה,  בה 

 הטיחו לנו שניהם, קושניר העביר את החוק של אשקלון, 

 

 לא, כלכלה זה מישהו אחר, זה ההוא מירוחם.    מר שמיל בלברמן: 
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 אמרתי, כלכלה,     מר גדי ירקוני: 

 

 אמרת כלכלה.    מר שמיל בלברמן: 

 

התכוונתי כספים. והנושא של שם הם הבטיחו לנו כבר לפני חודשיים     מר גדי ירקוני: 

.  ןשלושה, שהם יהיו איתנו. גם היה לנו זום מחובר עם קושניר בנושא, אני מקווה שהדבר הזה יוב  –

זה כמו העסקה שפחות  עוד פעם, לא לצפות לקבל ממ"דים בחינם. מה שיהיה, לפי דעתי הטוב ביותר, 

של   גודל  סדר  של  באשקלון,  יש  יותר  הלוואו  25%או  קיבלו  והשאר  מענק,  קיבלו  הם  חושב,  ת  אני 

 נוחות, לחלק, לא לכולם.  

מפני שהממשלה רואה, אם אתם יודעים או לא, ורובם פה בטח יודעים את זה, אני לא אמרתי את זה  

הפוך, שהמועצה רואה, המועצה... גם המועצה, אבל הממשלה רואה הלוואה כאילו זו   בזלזול, אלא

ערבות או  הלוואה,  או  כסף,  באמת  זה  אם  לה  משנה  לא  כספית,  הם  הוצאה  זה  ובגלל  סליחה.   ,

ייכנס   זה    –מתחשבים, הם לא נותנים ערבויות גבוהות מדי. אני מאוד מקווה שנכניס את זה, שזה 

 שם. 

 

 אם יאשרו...   זה יהיה פרויקט של המועצה אבל?  מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, זה יהיה פרויקט של המדינה.    מר גדי ירקוני: 

 

  צה?בסדר, דרך המוע  מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

תחת    מר תמיר בוקובזה:  הכול  יהיה  וזה  המכרזים,  את  שתיתן  זאת  המועצה  זאת 

 המועצה, התשלום יהיה של התושב. 
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לא    מר גדי ירקוני:  שהמדינה  לכם  מזכיר  אני  אבל  בוודאות,  להגיד  רוצה  לא  אני 

שגם פה לא ידעו להעביר את הכסף הזה    יודעת להעביר שקל ליישוב בלי המועצה, לצערנו. אני מעריך

בלי המועצה. ברור שאנחנו נרצה לתכלל את זה ושיהיה הכי הגיוני והכי טוב, לא נזרוק את היישובים 

ככה, אתם רואים, אלא להיפך. אנחנו ננסה כמה שיותר לחבק את הפרויקט ולהוביל אותו. אני לא 

לפני שאני יודע בכלל, אם  ד איך יהיה הפרויקט,  מאמין שזה יהיה אחרת, אבל אני לא יכול היום להגי

 אישור, איזה צינורות אישרו, איך יעבירו את הכסף...

אבל כן, שמנו את זה, אני יכול להגיד לכם שמתנהל מאבק מאוד מאוד עיקש שלי מול הצבא. פיקוד  

ה את  להוציא  רוצה  היום    4-5-העורף  הם  האלה,  עוטף  יישובים  כמו  ביטחון,  מרכיבי  היה  ...  עזה. 

איזה סגן אלוף אחד, שהחליט שזה לא מתאים לו, וכתב, נשבע לכם, ככה כתב החלטה, והוציאו את  

ואני מקווה מאוד   וכולם,  ואני בעניין הזה כבר אלוף הפיקוד מעורב בזה  לנו שזה ככה,  זה, התברר 

 שנחזיר את הכדור לקדמותו.

מקווי שאנחנו  דברים  מאוד  הרבה  לכספים,  חשוב  מאוד  גם  זה  המכוניות,  גם  הרבש"צים,  גם  ם, 

לא עובר, זה פשוט להשאיר אותם באיזושהי משימה.  השערים, כל מרכיבי הביטחון, בקיצור. אז זה  

 זה בנושא הזה.  

אתמול, גם אני, גם דודי, וגם ניר יחד עם דרור, היינו בישיבה בצוחר, עם הרבה מאוד תושבים, הוועד 

יבה, גם להגיד את עמדתנו וההסבר שלנו לגבי היישוב, וגם לראות של צוחר התפטר, והיינו עכשיו ביש

של  שיחה  שהייתה  מקווה  מאוד  ואני  ומתפקד,  טוב  ועד  שם  ושיש  ולתמוך,  להמשיך  אפשר  איך 

מ תושבים  גם  חדשים,  ג'  מצוחר  תושבים  היו  גם  הרבה,  דיברו  אם  שגם  כמעט,  ו-שעתיים  ב'  -א' 

 תי מעודד. כמובן, ואני יכול להגיד שבסוף אני יצא

ב'   הסיפור.  את  לספר  א',  הייתה,  שם  שלנו  שיתנדבו    –המטרה  אנשים  יהיו  חדש,  ועד  שיבחרו  לזה 

לוועד, מפני שאנחנו צריכים חמישה נציגים. ואם לא, אם אף אחד לא מתנדב, בסוף צריכים לראות  

טוב, ולכן, כמו איך מנהלים את היישוב. יש כל מיני שיטות ופטנטים, הן לא טובות, אף אחד מהם לא 

שיש ראיתי  וגם  נוספת,    שהייתי  רוח  שהגיעה  חושב  אני  מאוד...  שאני  להגיד  יכול  אני  מתנדבים, 

 חדשה ליישוב, ויחד עם הוותיקים, 
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 המתנדבים לא מקבלים תוקף של ועד מקומי.     מר אליהו אוזן:

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 ועד מקומי.   המתנדבים לא מקבלים תוקף של   מר אליהו אוזן:

 

 יקבלו.    מר ניר ים:

 

 הם צריכים לעבור תהליך מזורז במשרד הפנים, זה...    מר אליהו אוזן:

 

זה     מר גדי ירקוני:  את  שנעשה  מקווה  מאוד  ואני  מהר,  הולך  זה  פה  לא,  לא,  לא, 

אבל זה  בעמיהוד. בינתיים, כמובן שאנחנו שמים עין מה קורה שם ומה זה, מה שצריך אנחנו עושים,  

לא טוב שמישהו נשאר ככה. אבל אני יכול להגיד בהחלט, שיצאתי מעודד מהפגישה הזאת. באו המון  

 אנשים, שזה טוב.  

 

 אז הבעיה הייתה בוועד הקיים?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

ציונים     מר גדי ירקוני:  נותן  לא  לא...  אומר...  לא  אני  בעיה,  שהייתה  אמרתי  לא 

כשהם לא פה. הוועד החליט, הוא ראה את זה שהמועצה לא נותנת להם מספיק כסף לוועדים, בייחוד 

 לנהל את היישוב, והוא החליט להתפטר.

שאני   כמה  זה,  את  אציג  שאני  וכמובן  אחד,  צד  רק  פה  יש  ואיך,  למה  עכשיו  להיכנס  רוצה  לא  אני 

היא שהוועד התפטר,    אנסה להיות אובייקטיבי, אז כמובן שיש עוד צד של הוועד שם. אבל העובדה

 ואנחנו מאוד מקווים שיש שם ועד. 

 הוועד לא חזק, אני מאוד מקווה שנצליח, מהדבר הזה, לצאת למשהו טוב. זה בנושא הזה. 

 

ובאבשלום מה קורה? שזה עוד יישוב קהילתי עם בעיות מורכבות מול    מר תמיר בוקובזה: 
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 המועצה? 

 

ישה. מחר, יש גם פגישה בערב, באבשלום יש  אבשלום, מחר יש שם פג   מר גדי ירקוני: 

בשיחה   אשב  שאני  אחרי  הזמן,  שזה  חושב  לא  אני  אבל  פשוטה,  לא  בעיה  יותר אז  גם  אכניס  אני 

 לפרטים. 

אלא  הייתה   התב"ע,  את  דחתה  לא  המחוזית  הוועדה  לתב"ע,  התנגד  הוועד  שעברה,  התב"ע  שם 

לא   הם  שלהם  ההתנגדויות  את  התב"ע,  את  אישרה  התנגדויות, להיפך,  היו  שאלו  מכיוון  קיבלו, 

הם   קבלה  ועדת  על  אפילו  וגם  כאלה,  דברים  מיני  וכל  הבית,  לפני  לי  בונים  מלמה  שנובעות  בעצם, 

ועדת קבלה  -ו  600טענו, אבל ועדת קבלה לא קשורה, מפני שגם אם מותר לבנות, אם התב"ע היא עד  

 . 395-ב, אז הם יכולים להחליט שהם מפסיקים לקלוט 400היא עד 

 

 זה בסמכות של היישוב להחליט כמה קולטים?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 בעצם איך מבטחים את התב"ע?   מר תמיר בוקובזה: 

 

כן. ושם יש רעשים לא קטנים, גם שם יש פלונטר, ואנחנו באים לשם     מר גדי ירקוני: 

 מנת גם לבצע את התב"ע, וגם לעזור ליישוב. זהו.  לישיבה, לראות איך אנחנו יכולים להתקדם, על 

 

עדכנו את זה בהנהלה,    –אחד    –טוב, ערב טוב. כמה עדכונים קצרים     מר דודי אלון:

מהפרק,  כרגע  ירד  השלושה  מעון  של  הסיפור  פה.  גם  זה  את  שנעדכן  הראוי  מן  במליאה,  עדכנו  לא 

 של שילוב מוגבלים באוכלוסיה,   לצערנו. היזמים חזרו בהם, בעקבות החוק שעבר בממשלה,

 

 מעון השלושה זה אלה שהיו פה?   מר שמיל בלברמן: 
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כי בכל זאת     מר דודי אלון: זה,  לי לעדכן את  דיונים כן. היה חשוב  על זה המון  היו 

 והמון שיח, אז שהמליאה תהיה מעודכנת. 

אקסל ראשון שראיתי, משהו  יישובים,    12-אתמול נסגר הקול קורא שעשינו של קרן הניקיון, ניגשו כ

 מהתקציב שהעמדנו. אנחנו נבחן את כל הבקשות בשבוע הבא בצורה מסודרת.  1.4כמו 

 

 כמה הגישו?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

קטן,    12   מר דודי אלון: עניין  איזשהו  עוד  הזה.  בעניין  זה  אז  הגיעו  יישובים. 

מעני של  נושאים  מיני  כל  הרווחה,  דרך  גם  שאין לאחרונה,  נפשיים,  ומענים  פסיכיאטרים,  של  ם 

גם   החוק,  עם  היוועצות  גם  אפשרו  כרגע,  חולים,  קופת  ודרך  פה,  הדרומי  במרחב  זמינות  מספיק 

 לילדים וגם לבוגרים. 

זה דרך הקופה, אבל זה צריך להנגיש את השירותים האלה, פה, וזה באמת הירתמות של הכללית, 

 חשוב להגיד את זה. זהו.  

 

דודי, עכשיו כשמעון השלושה ירד מהפרק, איזה תהליך הולך לקרות  : ג'אווי בן יעקברוויטל ד

 עם המתחם עכשיו?  

 

 עוד הפעם, מחפשים.    מר שמיל בלברמן: 

 

זוכרי   מר דודי אלון: אתם  במקביל,  כל,  על    םקודם  ההחלטה  את  פה  שהעברנו 

רגעהתב"ע,   ונסתכל  שנייה,  שננשום  להיות  יכול  אז  המתחם,  כל  בצורה    על  פעם  עוד  הכול  על 

הוליסטית, או באמת נחשוב על יציאה חדשה לאיזשהו... לא התקבלה החלטה כרגע על מחר בבוקר. 

   זה משהו טרי יחסית.

 

 שאלות, או הערות על הדרך? לפני הסעיפים? שאילתות.    מר ניר ים:
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לגבי    מר רביבו קובי:  קורא  קול  שוב  להוציא  שווה  אולי  אחת,  שנייה  דודי, רק  ה... 

להוציא קול קורא,  לגבי המתחם. אם מעון השלושה ירד, ויש לנו מתחם שהוא עומד לרשות המועצה,  

 אולי נפתח מקומות תעסוקה, לא יודע, יש המון דברים שאפשר. 

אם יש משהו שחברי המליאה יכולים לעזור או לחשוב ביחד, אז זה הזמן להגיד, שגם אנחנו נוכל...  

 את החשיבה.  

 

 אוקיי.    דודי אלון: מר

 

רק אנחנו, כל מה שנעשה, אנחנו לא נסנדל את התב"ע שהחלטנו עליה    מר גדי ירקוני: 

לפני שבוע. אז אם זה אומר לעשות הפקעות חדשות, שינויי תב"ע או דברים כאלה, אנחנו לא נעשה. 

לפנ אחת  האחרונה,  לא  לפני,  במליאה  לפני...  יצאנו  לכם,  נזכיר  שאנחנו  תב"ע  מפני  שם  לבנות  יה, 

נמצא,   אם  טוב.  זה  להיכנס,  יוכל  אז  שעד  מה  כל  אז  לעבוד.  הולכים  ועליה  מיוחדת,  תיירותית 

שזה   מפני  תב"ע  שינוי  לעשות  צריכים  שבשבילו  משהו,  נעשה  לא  אבל  זה,  או  קורא  בקול  בהחלט, 

 לא... 

 

 לגמרי, אבל בסופו של דבר,   מר רביבו קובי: 

 

 כן, כן,    מר גדי ירקוני: 

 

 מעון השלושה היה חתיכת פרויקט, הוא היה פרויקט ענק.   מר רביבו קובי: 

 

 נכון .   מר גדי ירקוני: 

 

 אז זה אומר שהתפנה גם מקום ענק, שאפשר לחשוב.   מר רביבו קובי: 

 

 יש שם עדיין את המכינה שיושבים הבדואים עדיין, פעילים...    מר דודי אלון:
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 ודק. אתה צ   מר גדי ירקוני: 

 

הקטנים   מר תמיר בוקובזה:  העסקים  עכשיו,  פה  עלה  שלא  אחר  נושא  לגבי  גדי?  שאלה, 

 והאכיפה שמבוצעת ברשות מקרקעי ישראל, לא יודע מי... 

 

 לא שמעת אותי אומר לו ששכחנו לעדכן את זה?     מר דודי אלון:

 

זה     מר גדי ירקוני:  את  שנעזוב  אמרתי  לעדכן,  ממני  ביקש  אמר,  אבל דודי  לעתה, 

 שאלת.

בוא נגיד, יש פה תופעה שהיא מתחלקת לכמה  רק היום עשינו על זה פגישה, דיון אצלנו, במועצה    –א'  

חלקים. יפעת הולכת לכתוב על זה. יש פה הרבה... יש עסקים שיש אותם במקומות לא חוקיים, מה  

כבר   רגילים  אנחנו  אסביר.  אני  תיכף  חוקי?  לא  ש  50זה  מהיום  יכולים   יש...שנה,  שאנחנו  לעבוד, 

רואים,   משהו  ורוצים  עסק,  רישיון  צריכים  לא  בניה,  היתר  צריכים  לא  רוצים,  שאנחנו  מה  לעשות 

 בונים, אפילו יש ועדה מקומית.

ברוך השם, לפני עשר שנים, לצערנו, הגענו למדינה, והיום אין דבר כזה יותר, כל מקום צריך היתר 

טופס   זה  ל4בניה, אחרי  זה  רישיון עסק. הדבר הזה מכביד  , אחרי  גם  זה  ואחרי  חוקי,  היות שהוא 

 מאוד על העסקים שעבדו, חלקם הרבה שנים, חלקם מעט שנים.

את   לעשות  רישיון  להם  אין  שהיום  במקום  שנמצאים  מסוימים,  עסקים  שיש  לזה  גורם  הזה  הדבר 

את זה על ידי שינוי    יש כאלה שעושים  –אותו עסק שהם עושים באותו מקום. וזה גם מתחלק לשניים  

 סטטוטוריקה, אפשר להפוך אותם לחוקיים, ו... 

 

 סליחה, אתה מדבר על עסקים קיימים שצריכים...   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

או     מר גדי ירקוני:  עשו,  או  קמו,  או  שקיימים,  כאלה  קיימים.  על  בייחוד  וגם,  גם 

את המקום. מנסים להגיע להסדר, ותיכף  רוצים, אלה שקיימים ובמקום לא חוקי, ואפשר להסדיר  
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 אני אגיד, שייתן להם סדר להסדרה, גם זמן מוגבל ויצליחו לעשות.

הולכים לעשות מסעדה.    –אין צ'אנס, ניקח הכי קיצוני, בשדה  מצד שני, יש עסקים שאת המקום ש

מסעדה.    שם, אין צ'אנס שהמקום הזה יהיה לו רישיון מתישהו, מכיוון שאין אפשרות לעשות בשדה

אז המקום הזה באים, וסוגרים לנו אותו ישר. ובזה אין לנו אפשרות, אפילו לדבר. אפשר לדבר, אבל  

 אנחנו לא יכולים לבלום את זה. 

לנו גם הזדמנויות,   נוצרו  זכות  במצד שני, אנחנו מנסים לבלום את הקטע שאיפה שאפשר להסביר. 

קים חדשים שהולכים להיות פה במועצה. יש, עוד לא  ה... שעבדו עליו, ובזכות זה שיש עוד אזורי לעס

והדבר הזה, בחלק מהמקומות שהם נמצאים, גם אפשר לעשות  כולם מפותחים בחלק מהיישובים, 

 הסדרה. 

תב לעשות  בניה,  "כאילו,  היתר  זה  אחרי  שנה,  משנה,  לא  שלוש,  שנתיים,  שנה,  לוקח  מתאימה,  ע 

 המקום הופך להיות חוקי. 

התחילו להסתובב פה, וגם מהאוצר, מה שהיה    ו אלינו גם הוועדה המקומית שלנו,תוך כדי זה, הגיע

 פעם רמ"י, הפיקוח, והתחילו לתת צווים וקריאות מחקירה לאנשים שעבדו במקומות כאלה.  

מנהל   עם  קשר  יצרנו  אני,  וגם  בזה  טיפל  דודי  גם  ביקשנו,  התחילה,  הזאת  שהתופעה  אחרי  אנחנו, 

שמנהל האכיפה המחוזי יבוא הנה לפגישה, ונראה מה עושים. הם טוענים   האכיפה הארצי, וביקשתי

 שהם נתנו צווים לגירה או לחקירה, רק למקומות שאין להם אפשרות להפוך להיות חוקיים. 

 

 נגיד בפלח, לדוגמא?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, פלח זה יכול להיות חוקי.    מר גדי ירקוני: 

 

 אומר אלה שאין להם אפשרות להיות גם בפלח חוקיים?  לא, אני  מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא בפלח, בכל...     מר גדי ירקוני: 

 

 איפה שיש אופק תכנוני.     מר דודי אלון:
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איפה שאין אופק תכנוני. אנחנו, ואני אמורה להיות לי פגישה, נסגרה    מר גדי ירקוני: 

 א נסגרה. שהוא יבוא הנה, יציג לי... מתי?  היום, אמורה להיות לנו פגישה, לא יודע באיזה תאריך הי

 

 . 18-ב   מר דודי אלון:

 

שהם    18-ב   מר גדי ירקוני:  המקומות  את  לנו  ולהציג  הנה  לבוא  אמור  הוא  לחודש, 

נתנו להם את הקנסות ואת הזה. ונשב איתו, ונראה מה אפשר להגיע איתו להבנות, ואיפה באמת הוא  

 בים שאפשר ונגיע לזה. חושב שאי אפשר, ואנחנו אולי חוש

נתנו לנו שנתיים  ותוך כדי, אני גם אומר לכם עכשיו, תגידו לכל בעלי העסקים, שהם לא ימשכו זמן.  

את   בזבזו  רעים,  אנשים  שהם  בגלל  לא  העסקים,  רוב  שנתיים.  לנו  נותן  ראובני  ערן  שקט,  כבר 

שיכלו.   הזאת,  בתקופה  סידרו  אנשים  כמה  יודע  לא  אני  האלה.  גם  השנתיים  זה  יכולים.  כולם  לא 

מיליונים  מרוויחים  כולם  לא  פה.  לעסקים  פשוט  לא  זה  אדריכלים,  לקחת  צריך  גם  כסף,  עולה 

 בעסקים האלה, בדרך כלל זה עסקים שבקושי מצליחים, לצערנו, להרוויח הרבה.

שחלקם    דונם,  24אבל, זה הדבר בכיוון הזה. בכיוון השני, אנחנו מנסים לחפש, גם לעין הבשור יש פה  

מסחרי, חלקם תעשייה, שהם לא הרבה זמן, יש להם שם בכניסה ליישוב, לא פיתחו אותו. עכשיו הם  

מתכוונים לפתח אותו, אני מקווה שעם יזם. ואם לא עם יזם, אז אמרתי להם שיבואו, ואולי החברה 

מקומות. זו   בשביל ליצור עוד  הכלכלית תהיה שותפה וישקיעו בזה, ונראה איך עושים את זה ביחד,  

 רק דוגמא אחת, יש עוד יישובים.

אני קורא לכל היישובים מפה, תגידו גם לזה, יישובים שיש להם ורוצים, שיש להם בתב"עות, ורוצים 

עכשיו אזורי מסחר ותעשייה, ללכת ולהשקיע בהם את התשתיות, ולראות אם אפשר למנף את זה,  

 ים לעשות את זה בלעדינו, יותר טוב אפילו. שיבואו. אנחנו פה בשביל לעזור, יש הרבה שיכול

מיון עוד, אבל אם שאלתם, אנחנו גם  דאבל, אנחנו גם חושבים לראות אם המועצה, אולי, זה סתם  

לשם, למצוא מקום שיש באזור צוחר, אזור מתאים עם תבע יכול להיות, ושם יכול להיות שנביא לכם  

ולבנות מקום שנוכל לתת, להשכיר לעסקים   ולשכור את המבנים האלה. לא להשקיע  קטנים, לבוא 

יודע אם זה יצא. לא יודע, אנחנו קודם צריכים לבדוק תכנונית, שיש לנו באמת תבע מתאימה, מפני 
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 –שאם אין תב"ע זה בכלל סיפור. בואו נתחיל לעבוד על זה, ואם יש תב"ע, אז יותר מהיר זה לשנה  

זה, גם עסקי, ואנשים פה שיש להם עסקים, שאם הם שלוש וזה יכול לעמוד. אני חושב על    –שנתיים  

יזמים   אותם  עם  עסק  לתפוס  זה,  את  עושים  שהם  לפני  יכולים  הם  אולי  זה,  את  לעשות  יכולים 

לפ איתם  ולחתום  המקום,  את  כאלה שצריכים  והסכמים  שנים,  וככה  לככה  באים  שהם  זה,  ני 

 ולעשות.

רוצה שיהי אני  לעזור כמה שיותר, אבל  ננסה  לי  אנחנו  גם  ברור  לנו,  לכולם,  ברור  המצב שהיה    –ה 

כחוק,   בניה  היתר  עם  מקום  וללא  עסק,  רישיון  ללא  לפעול,  להיות,  שממשיכים  עסקים  פה  שיש 

ומשרד הבריאות, לא יוכל להיות פה יותר. לא בגלל שאני לא רוצה את זה, המדינה מתחילה ללחוץ,  

רישי יודעים,  אתם  צריכים,  דבר  לכל  והיום  אחרת.  להקפיד,  אפשר  אי  וכולם,  הבריאות  ממשרד  ון 

 וכולנו צריכים להתרגל לזה. זהו. 

 

 אפשר שאלה?    גב' דנה אדמון: 

 

 זה רק מידע, אני מזכיר לכם.    מר גדי ירקוני: 

 

כן. אני קודם כל מעריכה את המאמצים של המועצה עבור העסקים     גב' דנה אדמון: 

 ת, לעזור להם למצוא פתרונות ולהסדיר. הקיימים. בהחלט צריך למצוא להם פתרונו

לי חשוב שאנחנו לא, במהלך השנתיים האחרונות, צצו עוד הרבה עסקים ללא רישיונות עסק. ואנחנו, 

אם אנחנו בעניין של הסדרה, שלא ייווצר מצב שאנחנו עוד פעם, מגלגלים עסקים שאין להם רישיון,  

 ואחר כך מנסים לעזור להם למצוא פתרונות. 

אנחנו מסדירים את הכול, אז    –והמועצה מתיישרת עם המדיניות של משרדי הממשלה, ואומרת  היה  

אנחנו   עסק,  נפתח  שנפתחים.  החדשים  העסקים  כל  עם  וברורים,  חדים  מאוד  שהם להיות  יודעים 

 קיבלו רישיון עסק, להגיע אליו, לעשות גבול ברור. כי בשנתיים האחרונות זה לא קרה. 

 

היתר     מר דודי אלון: קרקע,  שימושי  סטטוטוריקה,  של  סיפור  שונים,  אירועים  שני 

בניה, לבין רישיון עסק ברישוי עסקים, לפי פריט רישוי. לא כל עסק צריך רישיון עסק, לצורך העניין. 
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לבקש  מהצורך  בכלל  יצאו  רישוי  פרטי  שהרבה  לאחרונה,  עסקים  ברישוי  שנעשתה  רפורמה  גם  יש 

 רישיון עסק עליהם. 

ק אוסיף משהו אחד למה שגדי אמר, אנחנו מיפינו את כל אזורי התעשייה והמסחר, בכל יישובי אני ר

המועצה, וגם במועצה עצמה, ממש יישוב יישוב, וכבר קבענו פגישות עם חלק מהיישובים שמעוניינים  

 את השיתוף, או את התיווך הזה בין יזמים, לבין אותם מקומות. אנחנו מזהים שלפחות בחלק הזה, 

 אנחנו יכולים להיות לעזר בין יזמים, גם מבפנים, וגם מבחוץ. 

 

היום יש מצב שבו עסק יכול לקום, שאין לו הסדרה סטטוטורית כמו     גב' דנה אדמון: 

 שדיברת? 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 כן, מי שעושה מה שהוא רוצה, מישהו יכול לעקוב אחרי...?    מר דודי אלון:

 

אוכפים     גב' דנה אדמון:  אנחנו  איך  אומרת,  זאת  החדש,  הפקח  אם  היא  השאלה  אז 

 את זה שאנחנו לא מייצרים בורות חדשים שאנחנו נצטרך להתמודד איתם?  

 

העברנו פה מדיניות רישוי עסקים, תוכנית עבודה לשלוש שנים, איזה    מר דודי אלון:

או חומרים מסוכנים? היה פה עסקים בודקים בשנה הראשונה, הסברה, איזה עסקים הם כמו מזון,  

 מסמך מסודר שעבר בדיוק בצד הזה של רישוי עסקים. 

 

 זה בהנחה שיודעים על העסק הזה.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 נכון.   מר דודי אלון:

 

 לא כל עסק יבוא באופן יזום.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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יזום. אם היא יודעת, היא  הרפורמה החדשה, הרשות צריכה ללכת ול   מר דודי אלון:

 אם לא באו אליך, אז לא באו. היום...   –לא צריכה לחכות שיבואו אליה. פעם 

 

יש רפורמה,   –לא, זה גם תהליך חינוכי, שצריך לפרסם וצריך להגיד     גב' דנה אדמון: 

 זה חלק... 

 

 זה נכון יש,    מר דודי אלון:

 

 זה צריך להתפרסם לציבור.    גב' דנה אדמון: 

 

העסקים,     מר דודי אלון: של  הסיפור  על  ששתיהן  אתי,  וגם את  עינת  את  גם  לנו  יש 

 יצא מדריך שהם הוציאו ליזמים, הן נפגשות, הן נמצאות בשטח, יש פה...  

 

לא    גב' נעמי סלע: תעשייה,  שטחי  פה  שאין  להכיר  צריך  זה,  עם  יחד  אבל  בסדר, 

שרוצה להקים עסק כזה או אחר, אין לו בפועל מקום  ידועים וגם לא מוסדרים. אז מצד אחד, כל מי  

 שהוא יכול להכיר.  

 

 יש בדרום המועצה, באזור התעשייה אבשלום, חלק מהמקומות.    מר דודי אלון:

 

זה הכול. ובמרכז המועצה אין. כל הגוש המרכזי של המועצה, אין. אז     גב' נעמי סלע:

ה  ויפה,  טוב  הכול  עסקים,  להקים  שרוצים  ה אנשים  כי  בחומות,  נתקלים  זאת  -א'-ם  להם.  אין  ב' 

 אומרת, אם אין לי איפה להקים את הבית, אז איפה אני אבנה אותו? זה הכול טוב... 

 

 אני לא חושבת שזאת המצוקה.    גב' דנה אדמון: 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 1.8.2022, שני מיום, מנייןמליאה מן הישיבת 

 

 18 
 

 מה זאת אומרת? את רוצה להקים היום עסק...     גב' נעמי סלע:

 

יש הרבה עסקים במועצה שאין להם איפה  יש היום עסקים במצב   גב' דנה אדמון:   ...

 להקים את העסק?  

 

 כן, כן.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, כי הם רוצים אלטרנטיבה.    גב' נעמי סלע:

 

 כן, אנשים פונים, לא שאלתי את זה סתם.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אין להם איפה.     גב' נעמי סלע:

 

עכשיו, בעקבות הקנסות, או ההתראות לקנסות  לא שאלתי... פנו אליי  מר תמיר בוקובזה: 

 תקשיב, אני רוצה להקים את העסק, תנו לי מקום.  –שקיבלו, פנו תושבים, אומרים 

 

 איפה?    גב' נעמי סלע:

 

לא בחינם, כן? לא מתנות, אבל תגידו לי איפה אני יכול, אז אומרים    מר תמיר בוקובזה: 

   בנייה.לונם ולבנות דונם על השני דונם, שזה שטח עצום באבשלום. באבשלום אתה חייב שני ד –לו 

 

שיחולק,    מר דודי אלון: המנהלת  מבנה  על  בערך,  חודש  לפני  פה  שהחלטנו  זוכרים 

 שיאשר... 

 

 נכון, נכון נכון.    מר תמיר בוקובזה: 
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רגע. אין דיון עכשיו על זה, אבל אפשר כאילו כן להתייחס לזה, כי זה     מר דודי אלון:

מת נושא מאוד מאוד בוער. אני לא רוצה להגיד מספרים מדוייקים, אבל הסיפור של הפלח מסביר בא

 אחוז גדול מאוד מהעסקים שאין להם היום את האלטרנטיבה.

מתעכב,  קצת  שהוא  במו"פ  התעשייה  אזור  את  שיש  מסוימים,  תחומים  בשוליים  עדיין  נשאר  נכון, 

אלטרנטיבה במרחב הזה, אבל לא הכול עובד על פי ה... של  ענייני מנהל, שנים הייתה אמורה להיות ה

 המועצה. 

 

טוב, עוד נושא קטן בעניין המידע. בטח נחשפתם לתכתובת במייל בין    מר ניר ים:

ועדת הביקורת וגישתה, ובין התשובה שאני סיפקתי. אז מה שאני רוצה להגיד בעניין הזה, זה שעוד  

וא ההסכמה,  לנקודת  בדיוק  הגענו  גם  לא  מצידה,  ביקורת  ועדת  גם  הדברים.  את  בודקים  עוד  נחנו 

 , אז זה עדיין, מה שנקרא, בבירור, אוקיי? אפשר לעבור לסעיפים? אנחנו בהיבט המשפטי

 

 שאילתות. 2

 

גם    מר ניר ים: ביקשה  היא  נמצאת,  לא  שביקשה  רונית  אז  השאילתות,  לגבי 

 הרצון שלה.   אז אנחנו נכבד אתלדחות את התשובה למליאה הבאה, 

היות ועל הפרוטוקול    -יש את ההערה/שאלה של רוויטל, וברשותכם אני אקרא אותה, כפי שזה כתוב  

 ת . ושא חודש הגאווה עבר על מי מנוחולשקף את הלך הרוח בישיבה, נראה כי נ

ועל הנושא  על דבריו הקשים של מר אוזן    מבקשת להוסיף לפרוטוקול שהתבקשה האפשרות להגיב 

הדבר    ,, לא ניתנה האפשרות הזו ונאמר כי הנושא יפתח בשנית לתגובות בשעה שמונה וחצי בכללותו

 התבצע בסופו של דבר .  לא

לנושא   הרשותית  העמדה  בדבר  דיון  לקיים  זו  בהזדמנות  מבקשת  כן,  הסקר   לרבות  –כמו  הצגת 

 . ו, ובאיזה אופן יתורגמו מסקנותיושהופץ בקרב התושבים והתושבות בזמנ

יחס לאותו פרוטוקול של אותה מליאה מספר שמונה, שהוא תוקן והוספה תגובתו המלאה  אני מתי

 הזמן הנותר להיכנס לדיון עומק בנושא.  עם זאת, אכן לא אפשר לנושל טל בורנשטיין. 

נכנסנו סיומו  ועם  סוערים,  דיונים  התקיימו  הגאווה  חודש  הסקת    במהלך  סיכומים,  של  למהלך 
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, אבל   8#2022במליאה    חים, ותוכניות לעתיד. אפשר לחזור לדיון שהתחילמסקנות, גיבוש כללים מנ

לזמן   נוכל  אז  או  שבועות,  של  קצר  מספר  להמתין  מציע  שחף  אני  הנושא,  את  את  עם שריכז  ביחד 

הקהילת המרכז  החומריםהנהלת  כל  את  להציג  גם  נוכל  דיון,  י,  ולקיים  הסקר,  כפי    כולל  מעמיק 

 .שמתבקש

הז הנושא  בהחלט  סיכום.  אז  פגישת  של  סוג  התקיימה  גם  שעבר,  בשבוע  עוד  שלנו.  השולחן  על  ה 

גם   נאותה,  דרך  להימצא  שצריכה  לנו  ברור  דבר,  של  שנקרא  בסופו  הזה  הנושא  את  לביטוי  להביא 

 חודש הלהט"בים, וגם לתת אפשרות לתושבי המועצה להרגיש נוח. 

, ואנחנו עובדים על זה. אז אני מניח  ללא ספק הדרך הזאת תמצא. צריך להגיע לזה בהסכמה ובהבנה

נבוא לפה   נהיה מוכנים עם הסיכומים,  גודל של שלושה או ארבעה שבועות, אנחנו כבר  שתוך, סדר 

 ונציג אותם. תודה.  

 

 4.7.2022מיום  2022#9אישור פרוטוקול מליאה . 3

 

  . האם יש למישהו, 20, בעמוד  9במעבר חד לפרוטוקול מליאה מספר     מר ניר ים:

או מישהי, הערות לאותו פרוטוקול? לא. אז בואו נצביע על אישורו או על אי אישורו. מי שבעד לאשר  

 בעד, נמנעים אין, מתנגדים גם אין, תודה.  19את הפרוטוקול, בבקשה להרים את היד. 

 

 4.7.2022מיום   2022#9בעד( לאשר את פרוטוקול מליאה  19: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 ית ספר ניצני אשכול לשחר אשכול החלפת שם ב. 4

 

אשכול     מר ניר ים: ניצני  הספר  בית  שם  החלפת  זה  אחד  קטנים,  סעיפים  שני 

 לשחר אשכול, 

 

 איפה זה נמצא?   : רוויטל דג'אווי בן יעקב
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 , 19בעמוד    מר ניר ים:

 

 . 19   גב' דנה אדמון: 

 

 ל זה. כן, הסדר של העמודים קצת מופרע, אני מתנצל ע   מר ניר ים:

 

 תפנה אותנו רק.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 מה זה שייך למליאה בכלל?   מר שמיל בלברמן: 

 

זה חובה. זה סעיף חובה, אין מה לעשות. אז בשורה התחתונה, בית     מר ניר ים:

ספר ניצני אשכול, מי שזוכר, כבר מזמן קורא לעצמו שחר אשכול, אבל הוא חייב החלטת מליאה כדי  

 היה ברשומות.  שזה י

 

 והשניים האחרים?     גב' דנה אדמון: 

 

 מסודרים.    מר ניר ים:

 

 אבל אישרנו מזמן את שלושתם.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא, את השם לא אישרנו.     מר ניר ים:

 

 את הסמל של יובלי, ביטלו?    גב' דנה אדמון: 

 

אשכול   מר ניר ים: שחר  יש  ניצני,  יותר  אין  הערה,  ניצני,  למישהו  יש  האם   .

 איזושהי סיבה למה לא לאשר? 
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לי יש הערה. בתור יושב ראש ועדת השמות, אנחנו ביקשנו עוד כשנתנו    מר דני ברזילי: 

את השמות של שלושת בתי הספר היסודיים, להיות מעורבים בתהליך. ונפגשתי עם אבי, ודיברתי עם  

שלהם וכו', וביקשנו להיות מעורבים בוועדה. הם   המנהלות של שלושת בתי הספר, או עם המזכירות

עשו תהליך יפה, וזה בסדר גמור, אבל אותנו מידרו לחלוטין. קיבלתי הודעה שאלה השמות. למרות  

 רצוננו למצות את התפקיד שלנו בנושא הזה, למעשה לא הרשו לנו בכלל להיכנס.

. פה זה ברור שזה רק שינוי שם, ולכן  לא יודע אם זה מתוך רשלנות, או מתוך זדון, אבל ככה זה קרה

 זה שונה מהשניים האחרים, שהם מההתחלה. אבל רק לידיעה, שרצינו ולא יצא.

 

 עד שכבר יש זה היה בתהליך דמוקרטי שילדי והורי בית הספר בחרו.     מר דודי אלון:

 

 עשו תהליך בסדר.     מר דני ברזילי: 

 

 לא.  –ך, היינו אומרים להם תחשוב שהיינו מגיעים אלי   מר דודי אלון:

 

 ניר, בית ספר יובלי שהיה,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן?    מר ניר ים:

 

 שונה לו השם? באופן פורמאלי?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, הסמל נסגר, לפי דעתי.    גב' דנה אדמון: 

 

 יובלי לא שונה לו השם, הוא הפסיק להתקיים.    מר ניר ים:

 

 אין, הוא לא קיים, אין סמל.    מר דני ברזילי: 
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 אין סמל מוסד חדש?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אין כבר סמל.    מר דני ברזילי: 

 

בית    מר ניר ים: כמו  להתקיים,  הפסיק  הבשור  יובלי  מוסד,  סמל  אין  סמל.  אין 

 ספר הבשור שהפסיק להתקיים. 

 

דע מי זה כבר, שהיה בית ספר שדות אשכול, או מרחבי אשכול, לא יו  מר תמיר בוקובזה: 

 פעם יובלי, איפה שקרולינה. 

 

 לא.    גב' דנה אדמון: 

 

 לא.    מר ניר ים:

 

 הם לא לקחו את הסמל, זה סמל חדש.    גב' דנה אדמון: 

 

 זה מה שאני שואל, קיבל?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 עכשיו שאלה, מה זה חשוב?    מר דודי אלון:

 

 לא, תן.    מר ניר ים:

 

זה כן חשוב, כי אם צריך לשנות לו גם את השם, אם צריך לשנות את   בוקובזה: מר תמיר 

 השם ליובלי, או למרחבי, או שדות, אז בואו נגמור עם זה. 
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 גמרנו. זה בגדול,     מר ניר ים:

 

 זה בסמל מוסד אחר, זה כאילו אין קשר.     מר דודי אלון:

 

 סמל מוסד.  זה מה שאני שואל, אם החליפו   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, החליפו.    גב' דנה אדמון: 

 

 זה כאילו נסגר ופתחו חדש עם סמל מוסד חדש.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 זה מה ששאלתי.     גב' דנה אדמון: 

 

 כן. למרות שהצוות, אתה יודע, עברו, והילדים גם. אבל אני... קיבלו,     מר ניר ים:

 

שהילדים  : עקברוויטל דג'אווי בן י זה  אשכול,  פוקימון  הספר  לבית  לקרוא  גם  יכלו  הילדים 

 בחרו זה חמוד, אבל באמת כדאי להבא שהתהליך יעבור... 

 

של    מר דני ברזילי:  היה  זה  מעורבות,  הייתה  וכו',  הצוות  של  הנחיה  הייתה  לא, 

 ההורים, והצוות. רק את הוועדה, 

 

 שכחו.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 מידרו. לא נורא.     י ברזילי: מר דנ
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לשחר     מר ניר ים: אשכול  מניצני  השם,  שינוי  את  לאשר  בעד  מי  חברים,  טוב 

 אשכול? 

 

 אני עדיין קוראת לזה ניצני אשכול.    גב' נעמי סלע:

 

 כולם.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

  בעד. נמנעים, אין. מתנגדים, גם אין. 21מי בעד? פה אחד,    מר ניר ים:

 

 החלפת שם בית ספר ניצני אשכול לשחר אשכול בעד( לאשר את  21: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 קבלת תרומה טויוטה היילקס. 5

 

בעמוד     מר ניר ים: יחסי.  באופן  קטן  נושא  גם  הבא  קיבלנו,  11הנושא  אנחנו   ,

ו שנקרא,  מה  את,  עובר  כמובן  זה  ממוגנת.  לטויוטה  הידידות  מקרן  תרומה  לקבל  עדת  רוצים 

 התרומות שלנו, התוך מועצתית, ואחר כך מגיע לאישור המליאה, כדי לקבל שם תרומה. 

 

 התרומה היא רכב? או תרומה...    גב' דנה אדמון: 

 

 זה רכב אחד? או ש...     גב' נעמי סלע:

 

 רכב אחד, ממוגן ברמה,     מר ניר ים:

 

 למה אנחנו צריכים?     גב' נעמי סלע:

 

 וחת עליו פצמ"ר, אז הפצמ"ר נפגע, לא הרכב. שאם נ   מר ניר ים:
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 למה אנחנו צריכים?     גב' נעמי סלע:

 

 אנחנו צריכים מאוד. אנחנו, בגדול, גם מחויבים...     מר ניר ים:

 

 רגע, לא לקחת?   מר שמיל בלברמן: 

 

 לא,   גב' דנה אדמון: 

 

 לא, אני לא יודעת, אולי לחלק את זה.    גב' נעמי סלע:

 

 למה הוא מיועד? הנעלם, למה הוא מיועד.     אדמון:  גב' דנה

 

 אז אני אסביר.     מר ניר ים:

 

 זהו, מה השימוש?     מר דני ברזילי: 

 

אני אסביר. בגדול, בכל אירועי החירום, לפחות בכל האירועים שאני     מר ניר ים:

בין אם להונחשפתי אליהם עד היום ודברים כאלה,   ציא צוותים של  המועצה צריכה להיות בשטח. 

צח"י לטפל בתושבים, או רווחה, או הנדסה, או ווטאבר. אנחנו, לצערנו, מסתובבים, ואנחנו צריכים 

 גם רכב שיאפשר לנו לנוע ממקום למקום בבטיחות רבה ככל האפשר. זו הסיבה. 

 

 מה הוא יעשה בשגרה, ולא בחירום?    גב' דנה אדמון: 

 

לנו מי שיעבור פעם על הכביש בין בתי הספר,    יעמוד ויחכה. אגב, יש   מר ניר ים:

ובין מרכז ההפעלה, יראה שעומד שם דיפנדר לבן, קצת חלוד, ממוגן לגמרי, עומד. מחכה להסלמה  
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 הבאה. 

 

 כמו המטוס של ביבי.      דוברת:

 

 בדיוק. זה בדיוק על זה חשבתי. זה בדיו קמה שעבר לי בראש.  גב' יפה בוקובזה: 

 

כאילו,   מר תמיר בוקובזה:  בצורה,  אותו  למגן  היילקס?  טויוטה  הרכב,  סוג  את  בחר  מי 

 לפי מה שאתה מתאר, מיגון מאוד מאסיבי,  

 

 כן.    מר ניר ים:

 

שאומרת    מר תמיר בוקובזה:  מקצועית  ועדה  איזושהי  עבר  זה    –זה  המתאים?  הרכב  זה 

 רכב שלא...  

 

 לה אם זה יהיה, תראה, אנחנו, בוא נגיד, לא נכנסנו לשא   מר ניר ים:

 

 מה הויכוח? בואו ניקח, אני לא מבין את הויכוח,    מר שמיל בלברמן: 

 

אם זה יהיה, רגע, חבר'ה. לא נכנסנו לשאלה אם זה יהיה טויוטה או    מר ניר ים:

או   הוא What everאיסוזו,  הזה  הרכב  יהיה,  שלא  מה  יהיה  בהחלט,  יהיה,  כן  לזה.  נכנסנו  לא   ,

 ם עובר טסט, הוא גם כל מה שקשור בזה, הוא לא אלתור. וככה המחיר, וככה...  תקני לגמרי, הוא ג

 

   ...פה אז זה רכב שיעמוד   גב' נעמי סלע:

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 
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 צריך רכב ממוגן בחירום במועצה, זה משהו בסיסי.     מר דודי אלון:

 

 אליהו,    מר ניר ים:

 

 אתה מחליף אותו?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    מר דודי אלון:

 

 הוא יוצא, הדיפנדר.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    מר דודי אלון:

 

אני על הרכב לא מדבר. אני רוצה, היות ואני מכיר את הקרן לידידות,     מר אליהו אוזן:

 הקרן לידידות היא קשורה לכת נוצרים שנקראת האוונגליסטים.

שסו אנשים  קבוצת  הם  האלה,  במהלך  האוונגליסטים  ישראל  עם  את  להשמיד  הצליחו  שלא  ברים 

השנים, אז הם ישמדו אותם על ידי זה שהם ... אותם בכסף. מה שאני אומר זה בדוק מדעית, חקר, 

 אני מומחה באוונגליסטים.

 

 נשמח לראות את המחקרים האמורים.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אני מבקש לא להפריע לי לדבר.    מר אליהו אוזן:

 

 חבר'ה, תנו לו לדבר.     מר גדי ירקוני: 

 

חושב    מר אליהו אוזן: אני  האוונגליסטים.  של  הנושא  על  מחקר  שעשיתי  אדם  אני 

שאת עם ישראל לא קונים בכסף, בטח לא על ידי אלה שתפיסת העולם שלהם אומרת, שביום שעם  
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 ישראל יהיה כל כך מיודד איתנו, נשמד אותו ונהפוך אותו לנוצרי.

תפיסה שלהם, היו על זה גם מחקרים רבים. אני, בהיסטוריה שלי מכיר כמה וכמה פעמים שהם  זו ה

פנו אלינו לתת תרומות, סירבנו לקבל. על כן, אני רוצה שירשם שאני מתנגד לקבלת תרומה כלשהי 

 מהם.

 עם ישראל סבלו מספיק מהנוצרים, עד כאן.  

 

 אני,    מר גדי ירקוני: 

 

 ק קטן זה מהיהודים. אבל חל   מר יובל בר:

 

 איזה חלק?    גב' דנה אדמון: 

 

 אני רוצה,    מר גדי ירקוני: 

 

 איזה חלק, יובל?     גב' דנה אדמון: 

 

 חלק מהתרומה זה לא אוונגליסטים, זה יהודים.    מר יובל בר:

 

 לחלק היהודי אני מסכים.     מר אליהו אוזן:

 

תיו של אליהו. אני עובד איתם הרבה,  אני מבקש לא להסכים עם מילו   מר גדי ירקוני: 

אכן דואגים מאוד למועצה האזורית אשכול, אני לא יודע, גם למדינה לפי דעתי, בחלק מהמקומות. 

 אבל הקרן לידידות תורמת לנו היום.

הקרן לידידות, הם מהרבה אהבה כלפינו, דואגים לילדים שלנו, ובכל הסלמה שיש, וגם בין הסלמה  

 ב טוב מה קורה איתנו, מה אפשר לעזור לנו.להסלמה, מבררים טו

של   עמדתו  את  מכיר  אני  ככה.  יישאר  שהוא  מקווה  אני  מאוד,  חזק  המועצה  לבין  ביניהם  הקשר 
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אליהו, והיה לי חשוב שבתור ראש מועצה של המועצה האזורית אשכול, שעובדת... אני לא מסכים  

 עם מילותיו של אליהו. תודה. 

 

 הזאת, היא ניתנת להסבה למשהו אחר?   התרומה   גב' נעמי סלע:

 

 לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 זאת אומרת, אם... זה צבוע, אז...    גב' נעמי סלע:

 

 רכב.    גב' דנה אדמון: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 כן, אבל כאילו לקחת ולשים... אני לא רואה פה את ה...    גב' נעמי סלע:

 

 בעד לקבל את התרומה. אני מעלה להצבעה את מי     מר ניר ים:

 

 אפשר את הכסף הזה לדברים אחרים...     גב' נעמי סלע:

 

 בבקשה, מי בעד, ירים את היד.    מר ניר ים:

 

 כן, נראה לי שאפשר לעשות עם הכסף הזה דברים יותר ממה שעושים.     גב' נעמי סלע:

 

 . 1בעד. נמנעים? אין. מתנגדים?  17   מר ניר ים:

 

טויוטה היילקס   –נגד( לאשר את קבלת התרומה  1נמנעים,  0בעד,  17ב קולות ): הוחלט ברוהחלטה
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 מהקרן לידידות.

 

ציבור   מר ניר ים: אנחנו  נציגת  הזה,  גודל  בסדר  לקדם...  כדי  פשוט,  אנחנו   ...

לוועדת   גם  אותה,  להביא  שרצינו  ציבור  נציגת  הזה,  במקרה  נציגת,  מליאה.  החלטת  לקבל  צריכים 

 , לא תגיע היום, אז זה ידחה למתישהו בעתיד.  רקטוריון לדי בחינה וגם 

 

 זו אותה נציגה? לא ראינו...   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, היא פשוט עשתה עלייה.    גב' דנה אדמון: 

 

 מה?    מר ניר ים:

 

 היא עשתה עלייה.     גב' דנה אדמון: 

 

 היא עשתה עלייה מזמן.     מר ניר ים:

 

 לחה לנו בעברית.  לא, וש   גב' דנה אדמון: 

 

 כן, כן.    מר ניר ים:

 

 קורות החיים עשו עלייה.     גב' דנה אדמון: 

 

 נכון.   מר ניר ים:

 

 2022#10סעיפים נדחים ממליאה . 8

 מימון פרויקט דיה . 8.1
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מהמליאה    מר ניר ים: לנו  שיש  למליאות  ברשותכם,  עוברים,  אנחנו  טוב, 

ד פרויקט  של  הנושא  עם  נתחיל  מימון  יה,  הקודמת.  של  הנושא  את  להסביר  לעידו  ניתן  באמת  אז 

פרויקט דיה, ואחר כך, גדי, נמשיך איתו כמובן לשני הסעיפים הבאים, שזה התב"רים ודוח תקציב 

 רבעון ראשון לשנה הזאת.  

 

 המצגת שהוצאנו, היא נמצאת?   מר עידו ליבנה: 

 

 לא.    מר ניר ים:

 

מליאה הזאת, אני לא הייתי בסיבובים הקודמים, טוב. פרויקט דיה, ה  מר עידו ליבנה: 

המליאה הזאת הוצג לה כמה פעמים. אני באתי רק לעדכן, מבקש לעדכן את המליאה במצב הנוכחי,  

על כל המלל,   בו אחרי המליאה. פרויקט דיה אושר, אני לא אעבור  ובמצב שאנחנו מבקשים להיות 

 כבר שבועיים מולכם המלל בנוסח הזה, אושר... 

 

 אין.  31-, וב31-סליחה, עידו, פשוט רשום שהחומרים ב   ' דנה אדמון: גב

 

 , זה מה שכתוב. התב"ר הזה.  677זה הנה, תב"ר    גב' נעמי סלע:

 

 כותרת תב"ר, סליחה.     גב' דנה אדמון: 

 

מיליון, בשביל    4אושר במליאה בגובה של    –דיה    –  677בסדר? תב"ר    מר עידו ליבנה: 

 ל את העבודות. לצאת לדרך ולהתחי

שני   עוד  של  הלוואה  גיוס של  לתב"ר  שצריך  עודכן  התב"ר,  עודכן  האחרונה, אחורה,  השנה  במהלך 

זאת אומרת, סך הכול   זו  מיליון הוצאות. באותה מליאה,    6מיליון,  כמו שאני מבין,  כי בטעות,  או 

ההלוואה, אושרה  אומרת,  זאת  התב"ר.  עודכן  לא  באמירה,  או  בבקשה  טעות  ההלוואה   הייתה 
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בתב"ר   ההוצאות  אומרת,  זאת  התב"ר.  לתוך  עודכנה  לא  היא  אבל  הפנים,  משרד  ידי  על  אושרה 

 מיליון.  6מיליון, כאשר סך הכול המקורות שאושרו על ידי משרד הפנים, היו   4נשארו על 

 

 על ידי המליאה.     מר גדי ירקוני: 

 

, משרד הפנים, כמובן, מאשר  אני מדבר על כל מליאהעל ידי המליאה.    מר עידו ליבנה: 

ל  –את ההוצאות על בסיס המליאה. אבל במליאה לא נאמר   מיליון ₪,   6-מאשרים הגדלת התב"ר 

 מיליון שקלים.    6ומכאן התב"ר נשאר על 

 

 ארבעה מיליון.    מר תמיר בוקובזה: 

 

כהכנסות    מר עידו ליבנה:  מאושרים   ₪ מיליון  שישה  כאשר   ,₪ מיליון  ארבעה  על 

 יצוע עבודות בתב"ר. לצורך ב

ביום, שנייה אחת. התב"ר הזה, כפי שהוצג למליאה בשנתיים האחרונות, שהוא נמצא בעבודה, היו  

... שנמצאו על התב"ר, ואחד מהם, המרכיב המרכזי שנמצא, זה הנושא של עלות הקרקע בתוך  כמה  

 התב"ר.

יותר טוב, מי שמכיר את הנושא של רמ"י, רמ"י באים, מוציאים דרישת תשלום, א יש מיקרופון  ם 

 פחות יפריע לאנשים.  

 

 רק טיפה להרחיק אולי.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 ניסיתי להרחיק, זה לא... נשמע עדיין מקוטע.    מר עידו ליבנה: 

 

 גם זה מקוטע.    גב' דנה אדמון: 

 

דרישת   מר עידו ליבנה:  את  הוציאו  השנים,  לאורך  תשלום  דרישת  הוציאו  רמ"י 
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לום. המליאה, אנחנו הקמנו, הערכה ראשונית הייתה שנצליח להעמיד את ההוצאות על הקרקע התש

המליאה    מיליון. לאורך, בימים שאחרי שהתקבלה שומה,  6על ארבעה מיליון, רמ"י הוציאו שומה על  

ניסתה לעשות מספר מהלכים, כולל היוועצות עם מי שמכיר את התחום, לראות אם ניתן לערער, או  

 כון לערער, להוריד את זה לארבעה מיליון. אם נ

קיבלתם את הסכום    -   חוות הדעת, גם של האנשים שמלווים את הפרויקט, והייעוץ המשפטי, אמרו

הכי נמוך שאפשר לקבל, תערערו, כנראה הסכום יעלה. ובקוצר הזמנים, לרמ"י, בדרך כלל יש שישים  

 ההוצאה בתב"רים.  יום לאשר, ולשלם את התשלום. קוצר הזמנים, שולמה 

 

 בא קודם למליאה לאישור.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה?  מר עידו ליבנה: 

 

 מהחברים שלי, מי הבין?  אני יכולה לשאול,    גב' דנה אדמון: 

 

 כן, אני.    גב' נעמי סלע:

 

 שיסביר לי?    גב' דנה אדמון: 

 

 אגיד לך. אנחנו מתקשים לעקוב, עידו. בצורה פשוטה אני   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא הבנו שום דבר.     גב' דנה אדמון: 

 

 אני אשאל את השאלה השנייה שאני רוצה לשאול,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 תשאל... ואני אסביר.    מר עידו ליבנה: 
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 אנחנו צריכים להבין בסוף, מה אישרנו,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כמה עולה הפרויקט.     גב' דנה אדמון: 

 

 מה אישרנו, מה אנחנו מאשרים היום, ומה אנחנו מאשרים בעתיד.    מר תמיר בוקובזה: 

 

לשאלות.    מר עידו ליבנה:  נענה  ואז  מהסוף  אסביר  אני  כמו  אז  נעשה  מה,  יודע  אתה 

 שאתה רוצה, ואז אני אסביר את התהליכים, אין בעיה. 

 

 כי הלכנו לאיבוד במספרים.   מר תמיר בוקובזה: 

 

שאנחנו    מר עידו ליבנה:  למה  המועצה  תב"ר  את  להגדיל  זה  היום,   9.6-מבקשים 

מיליון סך הכול, להגיע לעשרה מיליון, שאני כבר אומר לכם, שלקראת    10מיליון, בסדר? להגדלה,  

 סוף השנה אנחנו נבצע הגדלה נוספת, בסדר?  

 

 יש את ה...    גב' נעמי סלע:

 

 מה זה?   מר עידו ליבנה: 

 

עוד    מר תמיר בוקובזה:  לא,  פה  לא,  רשום  מספר.  מערבבים  אתם  מתחת 9950פעם   ,

 ,  9600בסעיף ב' רשום 

 

 אז אני אומר, עוד פעם.    מר עידו ליבנה: 

 

 , אני לא עוקב. אני מנסה, מתאמץ מאוד. 10ועכשיו אתה אומר   מר תמיר בוקובזה: 
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ל  מר עידו ליבנה:  התב"ר  את  להגדיל  מבקשים  אנחנו  פעם.  עוד  אומר  אני    9.6-אז 

 , ואני אומר, שלקראת סוף השנה, אנחנו נצטרך להגדיל אותו בשני מיליון נוספים. מיליון

 

 . 11,600,000-זאת אומרת, ל  מר תמיר בוקובזה: 

 

  –אחת    –. הסיבה שאנחנו מגדילים את זה בשני שלבים  11,600,000-ל  מר עידו ליבנה: 

ש לנושא  עכשיו  מיד  להיכנס  ולא  שלנו,  המקורות  את  נכון  לנהל  לפי כדי  מבינים  אנחנו  הלוואות.  ל 

הצפי שלנו, שלקראת סוף השנה, אנחנו נצליח להחזיר כספים לקרנות, ואז נוכל אולי לא להשתמש 

 בהלוואות, להשתמש במקורות הכספיים של המועצה.

והסיבה שאנחנו לוקחים שני מיליון, זה כדי לא לבוא עם הנושא הזה, כל חצי שנה במליאה, על כל  

, לקראת סוף  23עשינו צפי מסודר של כל ההוצאות שאנחנו רואים אותן, עד סוף  ,  הוצאה שנדרשת

בפרויקט,  2023 הזה  לשלב  שנגיע  עד  להן,  נדרש  שאנחנו  ההוצאות  של  שאנחנו מעריכים  הצפי  וזה   ,

 שהפרויקט גם מתחיל להחזיר כספים לתוך המועצה. 

 

 שמתי הצפי לזה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

 פי לזה, הצ  מר עידו ליבנה: 

 

 , החזר הוצאות. 23עד סוף    מר גדי ירקוני: 

 

 שהיזם כבר מתחיל לעבוד? או שלפני?    גב' נעמי סלע:

 

 , אנחנו נסיים את החזר ההוצאות?  23עד סוף   מר תמיר בוקובזה: 

 

סוף    מר עידו ליבנה:  לקראת  ההוצאות,  של  הראשון  ההחזר  מכן,  23לא.  ולאחר   ,

 זה רוב ההוצאות,   כשהפרויקט מתחיל לעבוד,
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אנחנו צריכים לקבל עשרה לא, רגע עידו, עידו, תן לי שנייה, ברשותך.     מר גדי ירקוני: 

 מיליון במכה החזר הוצאות, שיחזיר את רוב ההוצאות, 

 

 מהקבלן?    גב' דנה אדמון: 

 

 , זה הצפי?  23שזה בסוף   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מהקבלן?    גב' דנה אדמון: 

 

 מהיזם שאמור להיות.    לע:גב' נעמי ס

 

 שזכה.  מהיזם  מר תמיר בוקובזה: 

 

 עושים החזר ראשון של הוצאות,  23בסדר? אנחנו לקראת סוף    מר עידו ליבנה: 

 

 זכה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זכה, בטח.   גב' דנה אדמון: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 היה מכרז, אושר בוועדת מכרזים?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, כן.    ר גדי ירקוני: מ
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 מה זה זכה? היה המציע היחיד.    גב' דנה אדמון: 

 

 הכול עבר,    מר גדי ירקוני: 

 

 כן, כן, אני הייתי בוועדת מכרזים כשאישרנו את הזכייה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

סוף    מר עידו ליבנה:  לקראת  כל  23זה  של  ההיוון  עשינו,  לכן  הזה,  התאריך  ולכן,   .

בואו נשים אותן על השולחן עכשיו, שנדע    –שאנחנו רואים אותן שנתיים קדימה, ואמרנו    ההוצאות

איך אנחנו מסתכלים על התב"ר הזה, או על הפרויקט הזה שנתיים קדימה מבחינת הוצאות. נקבל 

בערך   אמר,  שגדי  כמו  הראשון,  התשלום  כמה   10את  להיות  יכול  יותר,  טיפה  להיות  יכול  מיליון, 

שקלים פחות, אבל זה הסכום שאנחנו עובדים עליו שיגיע. הוא לא יכסה את הכול, ולכן    מאות אלפי

 אני לא יכול להגיד לך שזה יכסה את כל ההוצאות.  

שנה   תוך  הפרויקט,  של  הראשון  בשלב  שאנחנו  מתי  שני,  לשלב    –מצד  נכנסים  כבר  אנחנו  שנתיים, 

ההכנסה השוטפת של הפרויקט השנתי, אז שהפרויקט מתחיל לעבוד. ואז אנחנו מתחילים לקבל את  

, בוודאי, לא נסגור את כל ההוצאות, כי ההוצאות הן גבוהות, הן יעברו את העשרה 23אנחנו בסוף  

 מיליון, אבל זה הצפי מבחינת תוכנית עבודה של הפרויקט הזה כפרויקט כלכלי. 

 

כר  מר תמיר בוקובזה:  לנו פה, לפי התוכנית  גע, אין הוצאות זה אומר שמה שאתה מציג 

 , זו התוכנית כרגע של כל הפרויקט, עד הסיום שלו. 11,600,000-נוספות, מעבר ל

 

 זה הצפי הכי טוב שאפשר לעשות,  –עוד פעם, ואני אומר   מר עידו ליבנה: 

 

 . 23סוף    מר גדי ירקוני: 

 

 כן. זה הצפי הכי טוב שאני יכול לעשות,   מר עידו ליבנה: 
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 את זה ליזם, לא? אנחנו כבר מעבירים  23-מבחינתנו ב : יעקב רוויטל דג'אווי בן

 

 אין יותר הוצאות.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן. הוצאות תמיד יהיו.     מר גדי ירקוני: 

 

 לנו?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מינורית. חבר'ה, תמיד תיקח שם יועצים, תיקח אנשים...    מר גדי ירקוני: 

 

לע  מר עידו ליבנה:  יכול  בשני  אני  לך  אענה  אני  זה,  את  אומר  אני  אנחנו,  גם  נות? 

חלקים, כי השאלה הייתה ישירה, אני אענה ישיר. זה הצפי הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות, שלקחנו 

נכון להיום, עד לסוף   יקבל   23את כל המשתנים שאנחנו מכירים כרגע,  אנחנו מעריכים שהפרויקט 

זכיר שמעורב פה האוצר, איכות סביבה, זאת אומרת, זה את החלק הראשון של הכסף. בסדר? אני מ

כספים שהם לא מגיעים בלחיצת כפתור, אבל זה הצפי הכי טוב שאנחנו יכולים, שאנחנו מאגמים את  

 כל ההוצאות, או מהוונים את ההוצאות שאנחנו רואים מול העיניים. זה פעם אחת.

י. אני לא יכול להעריך אותו, אבל אנחנו ניסינו שנייה, ואז אני אומר, תמיד יכול להיות בלתי צפופעם  

לקחת את כל הבלתי צפויים שאנחנו יודעים היום לאמוד, מתוך הניסיון, גם של השנתיים האחרונות,  

 שאנחנו יודעים מה משתנה.

לגבי המשך הפרויקט, אני שם את זה גם על השולחן, גדי אמר את זה וזה לא, הפרויקט הזה, בגלל  

יהיו לחברה הכלכלית, שהיא מי שמנהלת    2023אוד מורכב עם הרבה כסף, גם אחרי  שהוא פרויקט מ

יהיו לה הוצאות בשוטף. היא תצטרך לבדוק את החשבוניות שהיא מקבלת, את מה  את הפרויקט, 

המדינה,   מול  כאלה  אירועים  עוד  שיהיו  להיות  יכול  בהסכמים,  עומד  שהקבלן  לראות  שמוטמן, 

 לפתור. שאנחנו נצטרך, מה שנקרא,

המדינה,   מול  פלונטרים  יש  תמיד  אומר,  תמיד  עוד  אני  סביבה  איכות  פה...  שיהיה  להיות  יכול 

שנתיים, גם איזה קוריוז, נצטרך לפתור את זה, זה עולה כסף, צריך להגיש עבודה. אי אפשר לדעת 
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החברה  בשנה,  שקלים  אלפי  מאות  או  עשרות  של  בקצב  הוצאות  יהיו  בטוח  מראש,  הכול  את 

 לכלית, כדי להחזיק את הפרויקט הזה חי. הכ

אני כרגע לא יודע אותן בוודאות וגם אני חושב שלא נכון, מה שנקרא, לזרוק מספרים רק כדי להגיד  

הנה, שמנו מספרים על השולחן. אז אני אומר, שנתיים קדימה זה צפי מספיק טוב לפרויקט כלכלי    –

שאמרתמהמצ כמו  המכרז,  אחרי  הנוכחי,  שאנחנוב  להגיד    ,  אנחנו  יכולים  זה  עם  המספרים,  זה 

 מבקשים לרוץ קדימה.  

 

 התקציב הזה, כולל גם את שיקום אתר דיה הישן בתוכו?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא.   מר עידו ליבנה: 

 

 זאת אומרת, יש עוד פרויקט גדול מאוד של כמה מיליונים,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון.   נה: מר עידו ליב

 

 שלא נכלל פה, והוא כן קשור מאוד לפרויקט הזה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון.   מר עידו ליבנה: 

 

 כי הוא מגביל אותו ומונע את ההתפתחות שלו, לפי מה שאני מכיר.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 עד שלא משקמים את זה, אי אפשר להתחיל...   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 עד שלא מתחילים...     ני: מר גדי ירקו
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האמירה היא, עד שלא מגישים תוכנית מסודרת, זה נכון, בסדר? אי    מר עידו ליבנה: 

 אפשר להעלים, הדרישה הזאת קיימת, 

 

 התוכנית הזאת קיימת בתוך ההוצאות.     מר גדי ירקוני: 

 

 התוכנית הזאת קיימת.    מר עידו ליבנה: 

 

 ההוצאות?  התוכנית בתוך   מר תמיר בוקובזה: 

 

 האלה?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 על השיקום עצמו,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 התוכנית, לא, השיקום לא.   מר עידו ליבנה: 

 

 מה הערכת העלויות של השיקום?    גב' דנה אדמון: 

 

 מה זה?   מר עידו ליבנה: 

 

 מה הערכת העלויות של השיקום?    גב' דנה אדמון: 

 

 לא יודעים.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני לא יודע להגיד.    מר עידו ליבנה: 
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 מיליוני שקלים.     מר גדי ירקוני: 

 

 אמרתם שיש תוכנית,     גב' דנה אדמון: 

 

 לא,   מר עידו ליבנה: 

 

 מיליוני שקלים.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה מיליוני שקלים, אבל אני אגיד גם משהו שצריך להגיד שני דברים.    מר עידו ליבנה: 

 

 לא בטוח שזה יעלה לנו.     מר גדי ירקוני: 

 

 בדיוק.   מר עידו ליבנה: 

 

 חבר'ה, זה כל כך נעלם, כל כך רחוק, זה פרויקט עם כל כך כסף גדול.     מר גדי ירקוני: 

 

 עדיין נשמח להתעדכן.   : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 אני אגיד את זה...    מר עידו ליבנה: 

 

 יכולים לעדכן באולי.  אנחנו לא   מר גדי ירקוני: 

 

 למה? אולי זו אמירה טובה.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

איך     מר גדי ירקוני:  רעיונות,  לעשות  של  שיטות  מיני  כל  שיש  בגלל  שהנושא,  מה 

שם  שנעשה  בגלל  הוצאה,  ולא  רווח,  בכלל  שם  שיש  להיות  יכול  משקמים.  הישן  האתר  את  אנחנו, 
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תהיה הוצאה, אם תהיה כבר הוצאה, אחרי שיתחיל להיכנס, ככה בכל מקרה, אם    משהו אחר. אבל

גבוהות.  יותר  הכנסות  יהיו  שכבר  אחרי  מקווה,  לעשרה   אני  שקלים,  אפס  בין  להיות  יכול  השיקום 

 מיליון שקלים, שמונה מיליון שקלים.  

 

 בטווח של שנים, זה עסק מכניס? או שזה רק...    מר שמיל בלברמן: 

 

 אוד מכניס, הצפי שבשנה, מ   מר גדי ירקוני: 

 

 לא שמעתי, מאוד מכניס?    מר שמיל בלברמן: 

 

הצפי שבשנה, אם הכול ילך כמו התוכנית, הוא יכניסל מועצה, כולל    מר גדי ירקוני: 

 ארנונה, יותר מעשרה מיליון ₪ נטו. 

 

 אם אני זוכר נכון, המכרז נסגר על שישה מיליון.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 לפני האשפה, ולפני הארנונה, ולפני הכול.     : מר גדי ירקוני

 

 השימוש, בעצם, הזיכיון. דמי כן, כן,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 רק הזיכיון זה שישה מיליון.    מר גדי ירקוני: 

 

ארנונה, ויש לנו גם מה שאנחנו יכולים, מה שנקרא, אני  בדרך כלל יש    מר עידו ליבנה: 

במ לא  "לחסוך"  במירכאות  לזה  שהמחירים  קורא  היום,  באתרים  אשפה  של   ... לחסוך  ירכאות, 

 ₪.   300-שלהם כבר מתחילים להתקרב ל

 

 לא, לא, אל תפתח פה נושא, זה לא יהיה טוב.   מר תמיר בוקובזה: 
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 בדיוק, מה קורה עם היטל הטמנה?    גב' נעמי סלע:

 

 אנחנו שמים,   מר עידו ליבנה: 

 

 מנה בעצם. בעצם אין שם היטל הט   גב' נעמי סלע:

 

 אנחנו דנים בנושא, זה הנושא שעל השולחן, בסדר?    מר עידו ליבנה: 

 

מסודר   מר תמיר בוקובזה:  פירוט  למליאה  לשלוח  מבקש  אני  אחד,  דבר  רק  מבקש  אני 

  .Y, בתאריך זה  Xבטבלה, של כל ההוצאות. כל מה שאישרנו, תאריכים, אישרנו בתאריך זה 

 

  –אנחנו נייצר לך את זה. ב'    –ת, רגע רגע רגע, תקשיב. א'  יש לי מצג   מר גדי ירקוני: 

 לכו למצגת האחרונה שהגיעה אליכם, על אתר דיה. יש שם, לפי דעתי, את הכול ואפילו, 

 

 אין שם פלוס האחרון,     גב' נעמי סלע:

 

 רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

 השינוי האחרון לא, אין שם.    גב' נעמי סלע:

 

כתוב אפילו שהקרקע זה הדבר היחיד שהוא לא ברור עד הסוף כמה     מר גדי ירקוני: 

 הוא. השינוי שיש בין אז להיום, זה הקרקע של שני מיליון ₪. 

 

שרשום בו בטבלה, זה מה אני מבקש מסמך, לא במצגת, מסמך אחד,    מר תמיר בוקובזה: 

ר לנו, נגיד הקרקע או כל  שאישרנו עד היום, זה מה שהוצאנו עד היום, לפי אבני בניין, זה מה שחס



 אזורית אשכול מועצה 
 1.8.2022, שני מיום, מנייןמליאה מן הישיבת 

 

 45 
 

  זה. 

 

 קיבלת.  –אז אני אומר, ביקשת    מר ניר ים:

 

 מה אישרנו היום, כתוב.    מר עידו ליבנה: 

 

 זה כתוב הכול, זה נכון שכתוב.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מקבל, למה להתווכח?     מר גדי ירקוני: 

 

שני מיליון בהלוואה, לא  מיליון, אישרת עוד 4בגדול, אישרת בהצבעה   מר עידו ליבנה: 

 בתב"ר, 

 

 הבנתי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

כ  מר עידו ליבנה:  של  הוצאות  על  עומדים  כרגע  הוא   9-אנחנו  הקרקע  מרכיב  מיליון, 

כבר קיבל עדכון לפני זה, זה לא    הדירקטוריון מיליון,    8.5רכיב משמעותי. למליאה הוצג שהוציאו  

ריגה המשמעותית היא שני המיליון הנוספים של הקרקע. אני  הגיע למליאה העדכון שזו ההוצאה. הח

 אוציא את זה במסמך, אבל...

 

 טבלה שתהיה לנו מול העיניים,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 בסדר.   מר עידו ליבנה: 

 

להתייחס    מר תמיר בוקובזה:  יכול  אני  נוסף,  במשהו  הבאה  בפעם  תבואו  שאתם 

 באיזושהי נקודת ייחוס מסוימת. 
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 קיבלת, אתה צודק.     י ירקוני: מר גד

 

 אין בעיה, אני אוציא את זה.   מר עידו ליבנה: 

 

 גדי, מי זכה במכרז?    מר שמיל בלברמן: 

 

 , ויעקבי, לא הצבעים. GISשתי חברות,    מר גדי ירקוני: 

 

 זה חברה, בשיתוף פעולה. זה חברה אחת זכתה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 ל זה שתי חברות שהתאחדו בשביל המכרז. כן, כן, אב   מר גדי ירקוני: 

 

 כן, הם הקימו חברה לטובת האירוע,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אתה מספר לי?     מר גדי ירקוני: 

 

 מה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אתה מספר לי?     מר גדי ירקוני: 

 

 לא, למליאה אני מספר, לא לך. אתה אני יודע שיודע.   מר תמיר בוקובזה: 

 

שלה,    וני: מר גדי ירק באשקלון  ההתפלה  שמתקן  חברה  מאוד,  חברה  זו  בקיצור, 

מאוד גדולה. יש לה שני מתקני... ליעקבי, המתקן זבל בירושלים גרין, איך קוראים לו, משהו כזה,  

 מתקן הפרדה בירושלים שלה, חברות מאוד גדולות, מאוד מסובכות גם. יודעים לעשות עסקים.  
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  25-ל  BOTבקשה רק את זכרוני, אנחנו מדברים על מודל של  תרעננו ב  מר אריק דניאל: 

 שנה? 

 

 שנה,  27שנה,  25-, כן הכול, לBPP   מר גדי ירקוני: 

 

 מיליון ₪ הפרויקט הזה יעלה,   200משהו,   מר אריק דניאל: 

 

, אנחנו עוד לא ראינו את כל ההשקעה שלהם.  300-ל  250ההשקעה בין     מר גדי ירקוני: 

מיליון ₪ בשנה, אל תתפסו אותי על השקל. וזהו. והמועצה אמורה להרוויח   55דל של סדר גו –מחזור 

 . 11-ל 9בין 

 

אפשר עוד בקשה קטנה? עוד פעם, אנחנו מגיעים לעניין הכספים, וכל     גב' נעמי סלע:

 פעם יש בקשה, ואני נתקלת ככה... 

 

 הכול בסדר.   מר עידו ליבנה: 

 

זאת אומרת, מצב קרנות, מצב הלוואות, מצב החזרים. מצב פיננסי,     גב' נעמי סלע:

 אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מקבלים את זה.  

 

 לא היה שינוי.    מר עידו ליבנה: 

 

 לא קיבלנו, אנחנו מקבלים את זה כל פעם,     גב' נעמי סלע:

 

 קיבלנו, היה.     מר גדי ירקוני: 
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 במליאה הקודמת,    מר עידו ליבנה: 

 

 מליאה קודמת נתתם מצב קרנות,    גב' נעמי סלע:

 

 לא, אין שינוי. ברגע שלא אושר,   מר עידו ליבנה: 

 

קיבלנו     מר ניר ים: לנוהל,  זה  את  הכנסנו  אנחנו  התב"רים  אחרי  יקרים,  חברים 

 את זה, מובא כל פעם לצד התב"רים, מובא המצב...  

 

 בסדר, אבל פשוט להביא את זה. הרי, מסודר.     גב' נעמי סלע:

 

 מסודר.    מר ניר ים:

 

 לא, אתם מביאים את זה כל פעם כ...    גב' נעמי סלע:

 

 כמה?    מר ניר ים:

 

 זה בתוך תב"ר, לא להביא את זה,    גב' נעמי סלע:

 

 לא, לא, לא, לכי לתב"רים,    מר ניר ים:

 

 יש את זה בתב"רים, ואז כתוב הזה.    גב' נעמי סלע:

 

 , 36ן, לכי לעמוד לצורך העניי   מר ניר ים:

 

 עוד פעם,    גב' נעמי סלע:
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ותקראי שם את מצב הקרנות, כולל איזושהי הערכה, תחזית עתידית     מר ניר ים:

 שלא מחייבת, ואפשר לראות, אמנם קצת מושחר,  

 

 אבל אין פה את ההלוואות שלנו.    גב' נעמי סלע:

 

 מה זה?    מר ניר ים:

 

 אות.  אין פה הלוו   גב' נעמי סלע:

 

 ההלוואות הן לא בקרנות.   מר עידו ליבנה: 

 

 ביקשתי מצב פיננסי, לא רק את המצב של...     גב' נעמי סלע:

 

 לא לא לא לא לא.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה ניהול אחר.    מר עידו ליבנה: 

 

 אבל צריך להציג את זה.     גב' נעמי סלע:

 

 זה פעם בשנה את מקבלת.    מר גדי ירקוני: 

 

 מאזן כספים, אנחנו לא עושים... פעם ברבעון.     נעמי סלע:גב' 

 

 פעם ברבעון.    גב' דנה אדמון: 
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 פעם ברבעון אם אני זוכרת.    גב' נעמי סלע:

 

 פעם בשנה, לפי דעתי מקבלים,    מר גדי ירקוני: 

 

 פעם ברבעון. לא נתווכח על זה,    גב' נעמי סלע:

 

מראים את המצב הכספי של המועצה, כולל כמות  חבר'ה, פעם בשנה     מר גדי ירקוני: 

הדברים   כל  שלנו,  הפיננסית  האיתנות  לעומת  ההלוואות  מצב  מה  ה...  הניתוח של  כולל  ההלוואות, 

האלה, אי אפשר לעשות יותר מפעם בשנה. אנחנו עושים את זה מסודר עם התקציב. יותר מזה, זה  

 בזבוז זמן וסמטוחה.  

 

 בסדר?   מר עידו ליבנה: 

 

 לא,    ב' נעמי סלע:ג

 

  ?מה  מר עידו ליבנה: 

 

 זה לא מקובל...   גב' נעמי סלע:

 

 לא, לא, בסדר.     מר גדי ירקוני: 

 

אנחנו עושים פעם ברבעון איתור רבעון, הלוואות זה עניין מאזני, ולכן    מר עידו ליבנה: 

ב... טוב, אני מבקש  אם נבוא לאשר הלוואה, אין לי בעיה להציג את המצמציגים אותו פעם בשנה.  

מליאת   יהיה...  לא  זה  שאחרי  איתי?  כולם  חבר'ה,  מאשרת,  המועצה  מליאת  להצבעה,  להעלות 

 המועצה מאשרת,  
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 נעמי, לא תדעי על מה להצביע.   מר שמיל בלברמן: 

 

 אני איתך, אל תדאג, אני יודעת בדיוק על מה מדובר, הכול בסדר.     גב' נעמי סלע:

 

שני מל  מר עידו ליבנה:  מיליון,  לעשרה  דיה  תב"ר  הגדלת  את  מאשרת  המועצה  יאת 

 מיליון מההלוואה שאושרה, וארבעה מיליון נוספים מקרנות. מי בעד?  

 

 עשרים בעד, נמנעים? אין. מתנגדים? אין.     מר ניר ים:

 

מיליון ₪    2מיליון ₪,    10-הגדלת תב"ר פרויקט דיה לבעד( לאשר את    20: הוחלט פה אחד )החלטה

 מיליון ₪ מקרנות המועצה.  4-ולוואה שאושרה, מה

 

יכנס   2נושא    מר עידו ליבנה:  כלכלית,  חברה  מנכ"ל  פה  אין  הלוואה,  אישור  של 

המנכ"ל, אנחנו נביא את ההסדרה של הנושא הזה, זה מה שנקרא הסדרת יחסים בין המועצה לחברה  

 הכלכלית בנושא דיה.  

 

 איזה עמוד?    גב' נעמי סלע:

 

למטה, אני רק מעדכן שאני לא אעלה את זה להצבעה.   31-אני עדיין ב  ליבנה: מר עידו 

 ברגע שהמנכ"ל ישב פה בכסא, נביא את זה בצורה מסודרת. 

 

 תב"רים למליאה . 8.2

 

תב"רים נוספים, תב"רים חינוך, פתיחת גן חינוך מיוחד, גן תקשורת,   מר עידו ליבנה: 

מקרנות לאשר  מבקשת  המועצה  הבשור.  התקשורת.   270המועצה    בעין  גן  את  לאשר  כדי   ₪ אלף 

 שיפוץ מלא והתאמה שלו לילדים עם הצרכים המיוחדים. 
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 זה לכל המועצה.    מר שמיל בלברמן: 

 

 כן, כן, הגן ממוקם בעין הבשור, לכל המועצה...    מר עידו ליבנה: 

 

 סמוך לגן אחר שכבר פועל שם.    מר דודי אלון:

 

הצרכים, בדיוק.    מר עידו ליבנה:  את  להם  יש  האלה  שהילדים  שאנחנו,  לזכור  צריך 

 וההתאמה היא התאמה כבדה, בסדר? זה לא שיפוץ צבע וטיח. 

 

 מה קורה באמת לגבי שיפוץ צבע, ושל גנים?     גב' נעמי סלע:

 

 לא, לא, לא עכשיו.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני אאשר את התב"ר.    מר עידו ליבנה: 

 

 לא, לא, לא,    מר גדי ירקוני: 

 

בהנהלה רצינו לבדוק למה הכול על קרנות המועצה. זה היה נשמע לא     גב' דנה אדמון: 

 סביר שאין השתתפות של משרד החינוך?  

 

בנושא    מר עידו ליבנה:  אותנו  שמלווה  מי  כולל  החינוך,  משרד  מול  זה  את  בדקנו  אז 

 ובת הנושאים האלה. של תקציבי חינוך. לנושא הזה, נאמר לנו חד משמעית, אין כסף לט

 

גן     גב' דנה אדמון:  קשה, זה פשוט נשמע לא סביר שמשרד החינוך מאשר פתיחה של 

 חינוך מיוחד, ולא מאשר שום תקציב להסבה של המבנה? 
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 כן.   מר עידו ליבנה: 

 

 שזה נטו על פי הצרכים של הגן.    גב' דנה אדמון: 

 

מר, ביקשת, את ביקשת את זה, אמרת  עוד פעם, זה התשובות. אני או  מר עידו ליבנה: 

את זה, אנחנו, הלכתי לבדוק את זה עם היועץ, יכול להיות שאפשר לעשות בדיקה נוספת, אבל היועץ 

שאין   זה  על  עומדים  המקצועית,  ברמה  זה  את  להכיר  שאמור  מי  זה  החינוך  ואגף  שמכיר,  מי  הוא 

 השתתפות. 

 

 ינוך. זה לא שזה גן לא תקני, אבל לא, זה באישור משרד הח   גב' דנה אדמון: 

 

אני לא משלם    –נכון, זה באישור משרד החינוך. משרד החינוך אומר    מר עידו ליבנה: 

 כסף להתאמות. אני בונה גן, כשאני בונה גן חדש, כשאני צריך לבצע התאמות, אנחנו... 

 

 אז שיבנו גן חדש.     גב' דנה אדמון: 

 

 כמה זה חשוב, בואי נאשר את זה.  דנה, מי כמוך יודע  מר שמיל בלברמן: 

 

 לא,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני אמרתי,    גב' דנה אדמון: 

 

 זה לא קשור לאישור.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 זה לא קשור לאישור, אני אאשר.    גב' דנה אדמון: 



 אזורית אשכול מועצה 
 1.8.2022, שני מיום, מנייןמליאה מן הישיבת 

 

 54 
 

 

 לקבל תשובה,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 זו התשובה.   מר עידו ליבנה: 

 

שאומר  תשו  מר תמיר בוקובזה:  החינוך,  ממשרד  מכם,  לא  כתובה,  מה   –בה  אנחנו, 

 –שאמרת עכשיו, מישהו קיבל את התשובה הזאת? אני מבקש לקבל את זה ממשרד החינוך כתוב  

 אנחנו לא מאשרים. אני רוצה לראות שמשרד החינוך יכתוב דבר כזה,  

 

 נו, חבר'ה,    מר גדי ירקוני: 

 

 צוני ולא סביר. זה נשמע כל כך קי  מר תמיר בוקובזה: 

 

 תמיר, אני,   מר עידו ליבנה: 

  

 אבל תמיר, תמיד תחזוקה של מבני חינוך זה של הרשות.    מר דורון צמח: 

 

 לא נכון.    גב' דנה אדמון: 

  

 תמיד תחזוקה,     מר דורון צמח: 

 

 לא נכון, דורון.     גב' דנה אדמון: 

  

 תמיד תמיד,    מר דורון צמח: 

 

 מחר בבוקר צריך לעשות,     גב' דנה אדמון: 
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 זה הרשות.    מר דורון צמח: 

 

 זה פתיחת גן חדש.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 מבחינתם זו התאמה של גן חדש.   מר עידו ליבנה: 

 

 אין בעיה, אני מקבל,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 גן חדש... מבחינתם זו התאמה.   מר עידו ליבנה: 

 

של    מר תמיר בוקובזה:  התאמה  זו  מצוין.  הראשונה,  בפעם  מיוחד  חינוך  לטובת  קיים  גן 

 לא תחזוקה שוטפת של הגן. 

 

 בדיוק.    גב' נעמי סלע:

 

 נכון, אני צודק במה שאני אומר?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה זה?   מר עידו ליבנה: 

 

 אני צודק?   מר תמיר בוקובזה: 

 

לא קיבלנו, מה אתם    –יושב פה הגזבר, אומר לכם בדק את זה, אומר     מר גדי ירקוני: 

 לא מאמינים לו?  

 

 אני מאמין לו.    מר תמיר בוקובזה: 
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 מה אתם רוצים ממנו?     מר גדי ירקוני: 

 

 אני מאמין לו שלא קיבלנו, זו הבעיה. שאני מאמין לו שלא קיבלנו.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 נו, אז הוא בדק.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא סביר,  אני חושב שזה   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני אסביר,  אני אסביר,    גב' דנה אדמון: 

 

 זה נשמע לא הגיוני,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 מישהו צריך... אחרי הגזבר? מה קרה לכם?     מר גדי ירקוני: 

 

 שמשרד החינוך לא...    מר תמיר בוקובזה: 

 

לי   גב' דנה אדמון:  קשור  לא  זה  להבין,  צריך  אתה  גדי,  לגזבר,  קשור  לא  חסים זה 

 בינינו לבין הגזבר.  

 

 אני לא תוקף אותו.    מר תמיר בוקובזה: 

 

זה שבן אדם שואל שאלה, ומנסה להבין, זה לא אומר שהוא מערער    גב' דנה אדמון: 

 על יחסי האמון, זה אומר שהוא לא הבין עד הסוף, ושמשהו נשמע לו לא סביר. 

 

 עמים בדקתי.  כמה פעמים, הוא ואמר לכם שלוש פ   מר גדי ירקוני: 
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אבל אני אסביר לך. אנחנו קיבלנו, לא פעם אחת ולא פעמיים, לאשר     גב' דנה אדמון: 

 תב"רים לפתיחת כיתת לקויי שמיעה בבתי הספר.  

 

 שמומנו על ידי משרד החינוך.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

 ליקויי ראייה.     גב' דנה אדמון: 

 

 נכון, זה סעיף אחר. אין מה לעשות, נכון.    מר עידו ליבנה: 

 

וזה הכול ממומן, כמעט באופן מלא, על ידי המשרד. אבל אני מדברת!     גב' דנה אדמון: 

 תודה.

הספר,   בתי  בתוך  כיתות  של  הסבות  כשיש  מלא,  באופן  כמעט  החינוך,  משרד  ידי  על  ממומן  הכול 

ה הזירות  בכל  דברים.  מיני  כל  של  התאמות  הסבות,  של  כשיש  מלא  כמעט  מימון  שיש  ראינו  אלה, 

הסיבה  זאת  אז  מאוד.  גבוהה  היא  שהעלות  גם  מה  תמוה,  מאוד  הזה  הסעיף  ולכן,  החינוך,  משרד 

 שאנחנו שואלים, ובטח לא שאנחנו לא מאמינים לעידו. 

 

אז אני עוד פעם, אני אגיד את זה, אין לי בעיה גם לפנות אליהם שהם   מר עידו ליבנה: 

בכתב. רק אני אומר, גם צריך להסתכל על הלו"ז של לוח השנה. זה לא כדי לבוא להגיד  יוציאו את זה

 חבר'ה, אני שם אתכם בדקה האחרונה.  –

להתעכב   עלול  כזה,  מכתב  באוגוסט.  אנחנו  שעבר,  משבוע  נדחה  יולי,  חודש  במהלך  להבנות  הגיעו 

באה. אני לא חושב שנכון לעכב  , אני לא זוכר מתי מתוכננת המליאה ה25-או ב  15-למליאה שתהיה ב

 את התב"ר... 
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 אני לא חושב שיש פה אחד,   מר רביבו קובי: 

 

 לא אמרנו לעכב,     גב' נעמי סלע:

 

 אחד מהיושבים פה שרוצה לעכב.   מר רביבו קובי: 

 

 אמרנו לנסות איזשהו...     גב' נעמי סלע:

 

 אין פה אחד שלא רוצה...    מר רביבו קובי: 

 

 אין בעיה, ולכן,    ה: מר עידו ליבנ

 

 אין פה אחד שלא יצביע, שנייה רגע,   מר רביבו קובי: 

 

ולכן אני אביא, אני אומר, אנחנו נפנה אליהם בכתב, נקווה שיאשרו.    מר עידו ליבנה: 

נכון, ופעם שנייה, יכול להיות שנלמד משהו  –פעם אחת, כמו שאתם אומרים ,יכול להיות שמה שנכון 

 שלא ידענו. 

 

 ונתקן להבא.    נעמי סלע: גב'

 

תמיר    מר אריק דניאל:  אומרת,  זאת  הבנתי.  שאני  מה  את  לחדד  רוצה  ברשותכם  אני 

 ודנה טוענים, זה לא תחזוקה, זאת הסבה. זה, אני חושב, המפתח ב...  

 

 נכון, נכון.   מר תמיר בוקובזה: 

 

האם הסבה זה    המינוח המילולי, תחזוקה ברור שזה על הרשות, אבל  מר אריק דניאל: 
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 רשות, או... 

 

הרבה   מר עידו ליבנה:  מכירים,  לא  או  מכירים  שאתם  כמו  לך,  להגיד  יכול  אני 

ב  זה  נכון  החינוך,  משרד  של  ב70%-מהתקציבים  זה  מהם  הרבה  צוחקים  20%-,  שנקרא,  מה  שזה   ,

מחשו וכיתות  והסבות,  תיקונים  מעט  לא  יש  וכן,  הסעיפים,  רוב  את  מממנים  אנחנו  בבתי  עלינו.  ב 

הספר, שזה אישור משרד החינוך, ומאשר שינוי, בית ספר שעכשיו עושה שינוי אחד כזה, הוא לא שם  

 אתם רוצים? תשנו. אתם לא רוצים לפתוח? רגע,   –שם שקל. הוא אומר 

 

 אבל זה לא עניין של רוצים, זה עניין של חובה.     גב' נעמי סלע:

 

אומר,   מר עידו ליבנה:  הוא  חובה.  לא  את    זה  תעלו  הילדים.  את  תסיעו  מבחינתי, 

אותם.   ותסיעו  בבוקר,  טרנזיט  על  אומר  הילדים  החינוך  משרד  לך,  אגיד  אני  פעם,  לא   –עוד  אתם 

שימו את הילדים בבוקר על טרנזיט, לא משנה מה מצבם, ותשלחו אותם או   ? רוצים? אין לכם כסף

 לגן שיש לכם, או למועצה השכנה. 

שיש לו ילדים עם צרכים מיוחדים, בפריפריה בעיקר, מכיר שזה המצב. ילדים    בצער אני אומר, כל מי

דקות, ושעה ועשרים, ילדים שלא מסוגלים לפעמים לשבת באוטו שעה ועשרים, כדי להגיע    40נוסעים  

 למתקנים שמותאמים להם.

מעביר    אנחנו מבקשים למנוע את זה, אני חושב שענף חינוך פה עשה את ההחלטה הנכונה. לא שאני

אומר   הוא  אבל  לכאן,  או  לכאן  אקל   –ביקורת  אני  עליהם,  להקל  השנה  יכול  ואני  יכול,  אני  אם 

 עשה את הבדיקה פעם שנייה.  אנחנו נעליהם. 

 

שכולם    מר רביבו קובי:  בטוח  אני  אבל  בשמי,  מדבר  אני  כולנו,  שאנחנו  חושב  אני 

ילדים שהיו זקוקים לזה, וזו ברכה גדולה  יצטרפו, רוצים לברך על הדבר הזה. זה סבל בלתי יתואר ל

לצרכים   מענים  להביא  שיכול  כאזור,  שלנו  ההתפתחות  על  מראה  גם  זה  כולו.  לאזור  גדולה  גדולה 

 שונים, ובאמת יישר כוח, או שאפו גדול, כל אחד לפי מה שהוא רוצה.  
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ת אני מבקש להביא לאישור המועצה את פתיחת תב"ר שיפור והתאמ  מר עידו ליבנה: 

 גני ילדים, גן תקשורת. מי בעד? מי נגד? 

 

 רגע, בלבלת אותי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מי בעד? עוד פעם?    מר עידו ליבנה: 

 

 כולם.    גב' נעמי סלע:

 

 מי נגד?   מר עידו ליבנה: 

 

 , אין נגד. 20   מר ניר ים:

 

 מי נמנע?   מר עידו ליבנה: 

 

 בעד.   20אין נמנעים.    מר ניר ים:

 

 בסדר גמור.   עידו ליבנה: מר 

 

 גן חינוך מיוחד –מועצה  – 1359בעד( לאשר את תב"ר   20: הוחלט פה אחד )החלטה

 

יבילים בחלוציות. אני 1179תב"ר    מר עידו ליבנה:  , המועצה מבקשת להשלים הצבת 

יבילים מספר     –מקריא מה שכתבתי, אבל שיהיה ברור   בנות4-ו  3נשאר להציב  )נווה  (.  , בחלוציות 

כבר אני אומר, אנחנו קיווינו שעד המליאה יבוא האישור ליביל הרביעי, משרד החינוך מתעכב. אם  

אלף ₪, אבל אני כרגע מבקש    70הוא לא יגיע, אנחנו נגדיל את התב"ר בגובה שהם יאשרו לנו, לפחות  

ואני בפועל,  נקבל  הפנים בסכום שאנחנו  אני אפנה למשרד  בפחות,  לכתוב  הזה.  מקווה   את הסכום 
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 שבימים הקרובים יקבלו תשובה שזה סופי. 

מעבר להצבה, אנחנו נדרשים לעשות התאמות. אני מזכיר ששני היבילים האלה, גם בנווה בנות, וגם 

בבית ספר הבנים, בונים שם היום את בתי הספר החדשים, ייקח לנו בערך שנתיים לסיים את בתי 

 ד. הספר. הילדים האלה, כרגע, צריכים כיתת לימו

סיבות   משתי  הזה,  לסכום  נדרשים  שאנחנו  הקיימים,    –אחת    –הסיבה  של  ההצבה  את  להשלים 

 הרכישה וההצבה שלהם.  

שכרגע    –  2 בשטח  שהועמדו  מהמבנים  חלק  העתקת  גדר,  הזזת  בשטח,  התאמות  עוד  עושים  אנחנו 

עולה,   זה  בסוף  אבל  מטרים,  לכמה  הספר,  בית  של  לפיתוח  הקרוואןמתוכנן  את  מזיזים  מרימים   ,

 אותו, מציבים אותו מחדש.

הסדרת השירותים, חיבור לביוב, כדי שהתלמידים יהיו להם שירותים מסודרים בשטח. נבקש לאשר,  

ולגמור את  לצורך העניין, אנחנו לקחנו פה עשרה אחוזים, עם הבצ"מ, כדי לסיים את התב"ר הזה 

 ההצבה עד תחילת השנה.  

 גע, קפץ למטה, למה זה קפץ לי?  אז האישור שאנחנו מבקשים לאשר, ר

 

 לא רואים את זה, זה שחור.    גב' נעמי סלע:

 

ב  מר עידו ליבנה:  להגדיל  מבקשים  משרד   110-בסדר?  הרשאת  ואת  התב"ר,  את 

 ₪.  1,025,000אלף ₪. סך הכול להעמיד את התב"ר על  140-החינוך ב

 

אלף ₪, זה אומר    70שני,  אם משרד החינוך, אמרת, שלא אישר את ה   מר תמיר בוקובזה: 

 ? 70, 140-שאנחנו מורידים מ

 

 .  70-, ב140זה אומר שאני מגיש למשרד הפנים, לא   מר עידו ליבנה: 

 

 . 70  מר תמיר בוקובזה: 
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 כן.   מר עידו ליבנה: 

 

 .  110והתקציב של המועצה, קרנות המועצה, נשאר   מר תמיר בוקובזה: 

 

בצ"מ,    10%זה בצורה הכי פתוחה, אני לקחתי פה    , ואני אומר את110  מר עידו ליבנה: 

 כדי לא להגיע לפה בשביל שקל, וגם לא לחרוג ממה שצריך. 

 

 כמו שצריך.    גב' דנה אדמון: 

 

יהיה    מר עידו ליבנה:  זה  שאנחנו 70אם  מה  מתוך  זה  את  אומר  ואני  מעריך,  אני   ,

ב רק  לא  תירד,  ההוצאה  גם  בשטח,  ב10-מכירים  בערך  תרד  אלא  למשל    20-,  צריך  לא  כי  נוספים, 

לפלס לו, להכיל, להדק את הקרקע. אבל אני רוצה לקבל את ההחלטה הזאת, רק אחרי שאני רואה 

לא יהיה השנה יביל נוסף. שלא יבואו לי בספטמבר, אחרי רישומים יגידו    –שמשרד החינוך אומר לי  

 אני צריך עוד אחד.   –לי 

 

כרוני לא מטעה, בזמנו כבי אמרה שכבר סיימנו עם  אז מה ש... אם זי   גב' נעמי סלע:

 היבילים. 

 

 סיימנו, הייתה הבטחה שזה היביל האחרון.     גב' דנה אדמון: 

 

 לא, לא כבי, אני אמרתי.     מר גדי ירקוני: 

 

 אתה, לא משנה.     גב' נעמי סלע:

 

 גדי הבטיח שזה היביל האחרון.    גב' דנה אדמון: 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 1.8.2022, שני מיום, מנייןמליאה מן הישיבת 

 

 63 
 

 ו עם היבילים.  שסיימנ   גב' נעמי סלע:

 

בסדר, אני אגיד לך. אנחנו אמרנו שאנחנו לא ניתן את זה לבתי ספר,     מר גדי ירקוני: 

היה חשוב מאוד   זה  בגלל  ברירה,  לנו  אין  בנווה,  הבנות,  גדלים.  לא  או כאלה, שהם  נצרים  בני  כמו 

 להתחיל לבנות את זה מהר, שזה בית ספר צומח. וכל שנה, יש שם...  

 

 גם נופי בית ספר צומח.     ע:גב' נעמי סל

 

כיתה, עוד אחת ועוד אחת. אז כל עוד בית הספר לא גומרים את בית     מר גדי ירקוני: 

 הספר החדש, אנחנו צריכים להגיע לשם לשמונה שנתי, שבע שנתי, כמה? עד כיתה ח' שם? 

 

 זה יסודי? או שזה... זה יסודי? או מה זה?     גב' נעמי סלע:

 

 זה יסודי, אבל אני חושב שעד כיתה ח'.     : מר גדי ירקוני

 

 ח' שמונה שנים, ולא שש? -הוא לא מחוטב, כאילו. זה א'  מר תמיר בוקובזה: 

 

כמה     מר גדי ירקוני:  יודע  לא  ההוא,  הספר  שבית  מקווה  אני  שמונה.  חושב  אני  כן, 

 שנים, זה כבר נראה לי שנה... 

 

 כמה ילדים יש שם בכיתה?    גב' נעמי סלע:

 

 מה?    מר גדי ירקוני: 

 

 כמה ילדים בכיתה שם?     גב' נעמי סלע:
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לא    מר גדי ירקוני:  שנה  שכל  בגלל  ברירה,  לנו  אין  שם,  רק  בקיצור,  אבל  זוכר.  לא 

 יהיה לבוגרים איפה ללמוד. 

 

 ויש בית ספר בבנייה כרגע?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן.    גב' נעמי סלע:

 

 עכשיו.  מתחיל    מר גדי ירקוני: 

 

 מתחיל.   מר תמיר בוקובזה: 

 

שנתיים.   מר עידו ליבנה:  לוקח  אמרתי,  זה  ובגלל  הפרוגראמות,  בשלב  עכשיו  אנחנו 

 לתחילת שנה הבאה, בית הספר לא יהיה מוכן...   בשלב הפרוגראמות.

 

 קובי, כמה ילדים יש...?     גב' נעמי סלע:

 

 זה לא אצלו.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא אצלי.   : מר רביבו קובי

 

 אליהו יכול לענות.     גב' דנה אדמון: 

 

 גם אליהו לא, זה לא אצלו. זה בנווה.    מר גדי ירקוני: 

 

 שייקח אחריות, מה זה משנה אם זה לא אצלו?    מר תמיר בוקובזה: 
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בסוף,    מר עידו ליבנה:  לגבי משרד החינוך. משרד החינוך,  בצער,  רק  אגיד משהו  אני 

 תלמידים.   30פותח את הבאה. כיתה מלאה זה מעל  –ה מלאה הוא סופר כית

 

 לכן שאלתי כמה תלמידים בכיתה.    גב' נעמי סלע:

 

החינוך    מר עידו ליבנה:  משרד  את  מכיר  מכיר,  שאני  כפי  אומר,  אני  אומר,   –בסדר, 

 תמלאו כיתה, נראה שיש לי זה, 

 

 ילד.   35מבחינתם    גב' נעמי סלע:

 

, נדבר איתכם על כיתה נוספת, וגם זה, אם הוא לא  36-בדיוק. נגיע ל  מר עידו ליבנה: 

מצליח לצופף, לחלק לכל שאר הכיתות שקיימות. בגלל זה המאבק על היביל כרגע. בגלל זה אמרתי,  

לו   שאין  יבין  הוא  תלמידים,  עוד  שנקרא,  מה  עוד,  ברישום  לו  יהיה  אם  שבספטמבר,  להיות  יכול 

רגע הוא נאבק בלחסוך את הכסף, ולצופף את הכיתות, מה שנקרא, את מה ברירה והוא יוסיף יביל. כ 

 שקיים כמה שיותר.  

אנחנו, כמועצה, בטח לא שמחים על זה, אבל זה המצב שאנחנו עומדים מול משרד החינוך. נדיב הוא  

 לא במספר כיתות.  

 

ר נווה  אם נתמצת שנייה את התב"ר הזה, שהוא מתחילתו, כל בית ספ  מר תמיר בוקובזה: 

 , בסוף, אחרי האישור של היום, לצורך העניין. 1,025,000בנות, 

 

 כן.   מר עידו ליבנה: 

 

בין  570כשמתוך זה המועצה שמה    מר תמיר בוקובזה:  פחות   455-ל  455, ומשרד החינוך 

 שבעים, תלוי ב...  
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המבנה  מר עידו ליבנה:  של  ההצבה  של  הישירות  העלויות  פחות  שבעים,  פחות  , נכון. 

 כמה שזה יעלה, אם לא יאושר. 

 

 משרד החינוך שם פחות מחמישים אחוז מהיבילים.     מר גדי ירקוני: 

 

זאת הקמה של בית ספר, בניגוד להסכמה בין היישובים, והקמה של     גב' דנה אדמון: 

 בית ספר, 

 

 זה בית ספר פרטי?     גב' נעמי סלע:

 

 נוך, והמועצה,  שקם ללא אישור של משרד החי   גב' דנה אדמון: 

 

 לא נכון. לא לא,     מר גדי ירקוני: 

 

 לא מכיר... אני מכיר שאנחנו, אני   מר עידו ליבנה: 

 

 לא לא לא לא לא לא לא לא,    מר גדי ירקוני: 

 

לגבי המבנה, משרד החינוך בדיונים על אישור פרוגראמה. יותר מזה,    מר עידו ליבנה: 

 הוא בדיון, 

 

 לא מדברת על עכשיו, עידו, אני מדברת על הקמת בית הספר.  אני    גב' דנה אדמון: 

 

חלק     מר גדי ירקוני:  זה  דיוק  תביא...  עידו,  עידו  עידו  רגע,  רגע  רגע  לא  לא  לא 

 מהחיים. 
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 כן.   מר עידו ליבנה: 

 

ורק אחרי שמשרד החינוך     מר גדי ירקוני:  לפעול אך  בית הספר הזה התחיל  חבר'ה, 

רד החינוך אישר אותו. לפני זה, המועצה האזורית לא שמה שם שקל, וברגע  אישר אותו, ומנכ"ל מש

שאישרו, משרד החינוך, התחלנו לשים שם כסף ביבילים. זה היה גם פה עוד במליאה הקודמת, לפי  

 דעתי.

בין   סיפור  איזה  שם  היה  נכון.  לא  זה  אישור,  שקיבלו  לפני  אותו  לבנות  שהתחילו  ולהגיד  לבוא 

ו מאוד שבית הספר הזה, לא יתחילו לשים שם שקל אחד, לפני שהוא קיבל אישור היישובים, הקפדנ

 ממשרד החינוך. אז אני מבקש לדייק. 

 

 שאלה, כל פעם מוסיפים, כמה מבנים יבילים יהיו שם?    מר דני ברזילי: 

 

 אמרתי, עד שמונה שנים.     מר גדי ירקוני: 

 

 תם? והאם יש תוכנית מה לעשות אי   מר דני ברזילי: 

 

 כן, הם רוצים להשאיר אותם שם, גם כשיהיה בית הספר הגדול.    מר גדי ירקוני: 

 

 מי זה הם?    מר דני ברזילי: 

 

 מי זה הם?    גב' נעמי סלע:

 

 בית הספר בנות נווה,     מר גדי ירקוני: 

 

 כן?    מר דני ברזילי: 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 1.8.2022, שני מיום, מנייןמליאה מן הישיבת 

 

 68 
 

מוד לבית הספר, בית זה יהיה כיתות ספח אצלם אחר כך. זה נבנה צ   מר גדי ירקוני: 

 ספר הקבע נבנה צמוד ליבילים, שהיבילים יוכלו להיות כיתות ספח, שיוכלו לחסוך כיתות אחרות.  

 

 גם בעתיד.  הם יהיו חלק מהמבנים   מר דני ברזילי: 

 

 עוד פעם אני...   מר עידו ליבנה: 

 

 כמה מבנים כאלה בסך הכול?    גב' נעמי סלע:

 

 אמרתי,  אז כמו ש  מר עידו ליבנה: 

 

יבילים? אני חושב, לא יודע, אני חושב שזו השנה השישית, אל תתפסו    מר גדי ירקוני: 

 אותי, אני לא זוכר. כל שנה יש כיתה אחת. אין יותר מכיתה. 

 

 כל שכבה, כיתה?     גב' נעמי סלע:

 

 כן. לפי דעתי כן, נכון? אני צודק?    מר גדי ירקוני: 

 

בבנות  מר עידו ליבנה:  בדרך,   כרגע  כבר  השלישי  קרוואנים,  שני  הנוכחי,  בסיבוב  יש 

 מחכה לנו, כדי שיוכל להיות בדרך, ובודקים את הצורך לרביעי. זה בבית ספר לבנות. לבנים...  

 

 זה בית ספר שלם ארבעה קרוואנים? לא הבנתי.     גב' נעמי סלע:

 

 כרגע, בסיבוב הזה, בתב"ר הזה, סך הכול...   מר עידו ליבנה: 

 

מפרטת,    דנה אדמון:  גב' הייתי  כוח  לי  היה  אם  אני  הדגשתי,  שאני  הסיבה  בדיוק  זו 
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 אבל אולי אני אמצא מסמכים ואני אעביר פשוט.  

 

 כמה כיתות יש בבית הספר? כמה ילדים?    גב' נעמי סלע:

 

 לא זוכרים. אבי לא פה, אני לא זוכר.    מר גדי ירקוני: 

 

 ה את הפרוגראמה של בית הספר, בסך הכול. אני לא זוכר בעל פ  מר עידו ליבנה: 

 

 בית ספר...    גב' דנה אדמון: 

 

 בית הספר החדש, או הישן?    מר גדי ירקוני: 

 

 על מה שהוא מדבר כרגע.     גב' נעמי סלע:

 

 אני לא יודע כמה כיתות.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני לא זוכר בעל פה.    מר עידו ליבנה: 

 

ספר בבני נצרים, בית ספר בנות, הם היו אמורים להיות ביחד.    יש בית   גב' דנה אדמון: 

 היו הסכמות בין היישובים, ונווה הפרו את ההסכם הזה, ובנו בית ספר נוסף, שלו, לפי... 

 

 את מטעה. את מטעה.     מר גדי ירקוני: 

 

 אז למה אנחנו,     גב' נעמי סלע:

 

 למה אני מטעה?     גב' דנה אדמון: 
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 חבר'ה, את מטעה בגלל שחבר'ה,    מר גדי ירקוני: 

 

 אז למה אנחנו בתמונה?     גב' נעמי סלע:

 

 תני לו לגמור.     מר דני ברזילי: 

 

 חבר'ה, היה, יש פה, חבר'ה,    מר גדי ירקוני: 

 

 אני לא הכנתי את עצמי לדיון הזה, אז אני...     גב' דנה אדמון: 

 

 של נווה ולא של בני נצרים. גם אני לא, ואני לא הנציג לא    מר גדי ירקוני: 

 

 אני שותקת.    גב' דנה אדמון: 

 

אבל     מר גדי ירקוני:  נצרים,  בני  של  אחד,  ספר  בית  באמת  היה  שם,  שהיה  מה  אבל 

 נווה, הייתה להם הבטחה שלטונית כשהם עברו הנה, שהיה להם מכתב מסודר, 

 

 שהבטחה...    גב' דנה אדמון: 

 

 , למה אנחנו צריכים לממן?  שהשלטון יממן   גב' נעמי סלע:

 

 חשוב לי להגיד שאני מברכת על גדילה,    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, זה ...    גב' נעמי סלע:
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 למרות שאני לא קשור, כאילו, בנווה, בית הספר הזה, שנייה,   מר רביבו קובי: 

 

 קובי,    גב' דנה אדמון: 

 

 אני אגיד לכם למה,    מר רביבו קובי: 

 

קובי, אני רוצה שנצא רגע מנקודת הנחה, כולנו, אני מניחה, מברכים     ן: גב' דנה אדמו

 על הגדילה. 

 

 ברור.    גב' נעמי סלע:

 

ורוצים שיהיה חינוך הכי טוב לילדים, שלא ישתמע אחרת מהדיונים     גב' דנה אדמון: 

  שנעשים פה. הדיונים האלה הם דיונים תקציביים, כי זאת האחריות הציבורית שיש לנו.

 

 לגמרי.   מר רביבו קובי: 

 

לפעמים, מושכים, מצליחים למשוך את האמירות האלה, לאיזה שהם     גב' דנה אדמון: 

 חיצים נגד סקטור.  מקומות של

 

לא    מר רביבו קובי:  זו  אמרה,  היא  שכרגע  האמירה  פשוט  לגמרי,  איתך  מסכים  אני 

אמרה   היא  אמרת.  שאת  ש  –האמירה  אז  שלטונית,  החלטה  זה  דבר, אם  של  בסופו  יממן.  השלטון 

נצרים, הכול   לי שום קשר לבית הספר הזה, הבת שלי לומדת בבני  הבית ספר הזה קם, בסדר? אין 

 בסדר. 

אבל בית הספר הזה קם, קיבל אישור ממשרד החינוך, הוא הולך ומתפתח, הוא הולך וצומח. אם הוא  

ואני אומר, גם אם  לא היה צומח, משרד החינוך לא היה מעביר את האישורים של כי הוא קשה.  ו, 

כי ילדים בכיתה. אני כמעט בטוח שיש יותר,    20תבדקי, כמו שרצית שתבדוק, אני לא בטוח שיש שם  
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 אחרת משרד החינוך לא היה מאשר. 

 

מעל     גב' נעמי סלע: אנחנו  אם  בדיוק  35אבל  זה  מבין?  אתה  החינוך,  משרד  כן  אז   ,

 השאלה ששאלתי.  

 

 אני אומר, כי אחרת משרד החינוך לא היה מאשר.    מר רביבו קובי: 

 

 אם היו יותר, משרד החינוך היה מאשר יותר.     גב' נעמי סלע:

 

 נכון. יכול להיות שיאשר את הרביעי, כי תהיה לו עוד הרשמה.   מר רביבו קובי: 

 

 אוקיי, נהדר, אבל כרגע זה לא המצב.    גב' נעמי סלע:

 

 לא,   בסדר, אבל  מר רביבו קובי: 

 

 כי אם משרד החינוך מסרב לתמוך, אז...     גב' נעמי סלע:

 

 אני אומר כאילו,    מר רביבו קובי: 

 

 אנחנו בדיוק כיתה ז' בנופי הבשור, זה בדיוק אותו סיפור.   גב' נעמי סלע:

   )מדברים ביחד(

 

זה     גב' נעמי סלע: כי  ממוקדת,  יותר  קצת  תהיה  באמת,  הראייה,  אם  אשמח  אני 

 ...  .. כאילו זה חצאי מילים, וחצאי נשמע.

 

 שמה?   מר עידו ליבנה: 
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מסודרת.    גב' נעמי סלע: בצורה  מובאים  לא  הדברים  יודע,  אתה  אנחנו,  באמת  לא 

 אנחנו לא יודעים כמה כיתות, אנחנו לא יודעים... כבי וגדי סיפרו...  

 

מ  מר אריק דניאל:  היית  אז  לדעת,  רוצה  היית  תעניינת בסעיף  אבל לא התבקשת. אם 

 הזה. 

 

לא    גב' נעמי סלע: שאנחנו  בתקציבים,  גדלים  הזמן  כל  אנחנו  תסתכל,  אריק,  אבל 

 יודעים מה הסוף,  

 

 מתעניין, אז הייתי... בסדר, אבל אני לא התעניינתי, אם הייתי  מר אריק דניאל: 

 

שתממן.  כל מה שקשור בחינוך, גם אם המועצה נמצאת בחובה בבנק,    מר חנניה אווקרט: 

 זה מבורך. 

 

 דקה,    מר ניר ים:

 

 אין מה להתווכח על העניין הזה, גם אם משרד החינוך יאשר.   מר חנניה אווקרט: 

 

 אני רוצה לענות רגע לנעמי, ובכלל לחברי המליאה.     מר ניר ים:

 

והיו     גב' נעמי סלע: הלוואי  אחת.  אלטרנטיבה  יש  לנו  אלטרנטיבות,  הרבה  להם  יש 

 אלטרנטיבות.   לנו הרבה

 

אני רוצה לענות לך. תראו, רזולוציות, אפשר ללכת עד אינסוף, כולל     מר ניר ים:

 על איזו חברה,  
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 זו לא הייתה הבקשה.     גב' נעמי סלע:

 

 של השירותים...     מר ניר ים:

 

 זאת לא הייתה הבקשה, ניר.    גב' נעמי סלע:

 

אנ   מר ניר ים: לכן  עכשיו,  לענות.  לי  חבר  תני  כל  כאן.  מובא  החומר  אומר,  י 

מליאה מקבל אותו, באמת, באמת בזמן. מעניין אותו משהו? רוצה לשאול כמה כיתות, כמה ילדים,  

 איפה בדיוק? כל שאלה תבורך, וכל שאלה גם תענה. כמעט כל שאלה. אז...  

 

 אני עוד לא קיבלתי תשובה למייל ששלחתי.     גב' נעמי סלע:

 

א   מר ניר ים: כדי  אז  לכם,  וזה הנתון שחסר  מעניין אתכם,  יש משהו שבאמת  ם 

 להצליח לקבל החלטה, תבקשו, זה בסדר גמור. זהו.  

 

 אני מזכיר שגם חברי המליאה היו בסיור, נכון? אם אני זוכר נכון.     מר דודי אלון:

 

 אבל מאז הדברים השתנו.     גב' נעמי סלע:

 

 היה לפני שבע שנים. זה היה לפני שנה. זה היה לפני... זה לא    מר דודי אלון:

 

 לא, יותר, מה קרה לך.     גב' נעמי סלע:

 

 שנה.    מר דודי אלון:
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 לפני הקורונה. בדיוק,     גב' נעמי סלע:

 

 זה היה בשנה האחרונה.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה היה לפני שנה. בשנה האחרונה.   מר דודי אלון:

 

 ותר משנה.  זה היה לפני י   גב' נעמי סלע:

 

מה   מר עידו ליבנה:  כל  עושה  שהמועצה  לכולם  ברור  להכביר,  שצריך  חושב  לא  אני 

בניית הבית ספר כמה שיותר מהר, בעיקר בגלל הנושא הביטחוני, ולא לתת  שאפשר כדי לקדם את  

ו יבילות  בכיתות  ללמוד  בהם  לילדים  מכיר  החינוך  משרד  ילדים,  שיש  ברגע  שני,  ומצד  מיגוניות. 

ואתם כילד להחזיק  יכולים  לא  אנחנו  הכיתה,  את  להם  להתת  חייבים  ואנחנו  לכיתה,  שזכאים  ים 

 יש סכנה ברורה ומיידית.אלא אם כן באמת אנחנו לא מאשרים להם כיתה,  –ולהגיד 

  1179אני מבקש להביא להצבעה את הגדלת התב"ר. אני חוזר עוד פעם, אני מבקש להגדיל את תב"ר  

הגדלה  1,025,000-לכ ו  110של  ,  המועצה,  הכוכבית,   140-מקרנות  את  כשצמצמנו  החינוך,  ממשרד 

כשאמרנו, משרד החינוך יתקצב בפחות, אנחנו נתקצב ממשרד הפנים, לפי הרשאה שתהיה לנו, אני  

  שעות הקרובות. מי בעד? 48-מקווה ב

 

 בעד.  21   מר ניר ים:

 

 מי נגד?   מר עידו ליבנה: 

 

  נגד? נמנעים?   מר ניר ים:

 

 מי נמנע?   מר עידו ליבנה: 

 



 אזורית אשכול מועצה 
 1.8.2022, שני מיום, מנייןמליאה מן הישיבת 

 

 76 
 

 נו באדי.    מר ניר ים:

 

 טוב.   מר עידו ליבנה: 

 

נווה בנות תלמוד    –חלוציות     –מועצה    –  1179בעד( לאשר את תב"ר    21: הוחלט פה אחד )החלטה

 מבנה יביל –תורה 

 

המועצה מבקשת להמשיך, או להשלים את תכנון מעון    –  1115תב"ר    מר עידו ליבנה: 

המועצה כרגע נמצאת מול משרד החינוך, בקול קורא    –שלומית. אני אגיד משהו שלא רשום פה  יום  

לקבלת התקציבים. אנחנו מחויבים שיהיה לנו תכנון שישלים את הדרך. ההערכה הראשונית הייתה 

אלף ₪, אנחנו מבקשים להשלים את התכנון, כולל המכרז, כדי לקצר לוחות זמנים,    100שזה יעלה  

 אלף ₪ נוספים.    25-ל אל התב"ר בולהגדי

 

הייתה איזושהי, פנו לחבל שלום, בחבל שלום יש כיתות, שלוש כיתות    גב' דנה אדמון: 

מעון, שהן מספיקות לצפי הדמוגרפי של עוד הרבה זמן. ופנו לחבל שלום, עם רצון לתכנן מעון. היו אז  

 כספים שנשארו מועדפים, והם ביקשו לתכנן מעון. 

אומרת, מאותו    זאת  ולא  המועצה,  מקרנות  יוצא  זה  למה  יישובים,  כמה  לעוד  שפנו  יודעת  ואני 

 תקציב? 

 

אני לא מכיר תקציב אחר. אני אומר, גם כל המעונות, עד עכשיו, כמו   מר עידו ליבנה: 

 שאני מכיר, מה שנמצא כרגע על השולחן שלי, מומנו מקרנות המועצה.  

 

 מוזר מאוד.    גב' דנה אדמון: 

 

תמיד    ידו ליבנה: מר ע אנחנו  ממשלתי,  ממשרד  לתכנון  כסף  מקבלים  כשאנחנו 

 מביאים אותו, ברור שהעדיפות היא לקחת אותו, ולא לשמור אותו למקומות נוספים. 
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 אני אבדוק...     גב' דנה אדמון: 

 

 לרוב זה כסף שחוזר.     מר ניר ים:

 

 ?  מאיפה זה אמור לחזורמאיפה זה יחזור?    גב' דנה אדמון: 

 

אם מקבלים את הבקשה שלנו לבניית המעון, מתי זה שאנחנו זכאים   מר עידו ליבנה: 

לו, המשרד הממשלתי, ברגע שאתה בונה, לוקח חלק מעלויות התכנון ומכיל אותן. מכיר בזה שאתה 

הוא לפני זה אומר לך, עד שלא תשלים, אתה   –השקעת סכומים בתכנון המעון, אבל מצד שני אומר  

 יכול לפנות אליי לבנייה. בכלל לא 

 

 אבל יש כבר אישור קיים.     גב' נעמי סלע:

 

 אבל יש הכרה בצורך?     גב' דנה אדמון: 

 

 יש אישור.    גב' נעמי סלע:

 

אישור, אנחנו כרגע נמצאים בקול קורא, משרד החינוך אומר לנו, יש    מר עידו ליבנה: 

 חרת אתם לא יכולים לעבור את הקול קורא.  לכם זכות, תגישו אבל מעונות שהשלמתם תכנון, כי א

 

 כי עידו, השאלה היא אם יש הכרה בצורך למעון.     גב' דנה אדמון: 

 

אני אומר שכן, מכירים לנו, הם מדברים איתנו על מספר הרבה יותר   מר עידו ליבנה: 

 גדול מכמות המעונות שיש לנו מתוכנן.  
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  ושב ש... חבר'ה, היו מעונות, אני ח   מר גדי ירקוני: 

 

 לא אמרת, תגיד את זה, הם רוצים לתת יותר ממה שאנחנו...   מר עידו ליבנה: 

 

מעונות.    מר גדי ירקוני:  לתכנון  כספים  נותנים  שישר  צודקים  אתם  דברים.  שני  יש 

, לא זוכר לכמה מעונות שיש להם הכרה בצורך. גם לזה, הייתה תקופה שהם לא  4/5-קיבלנו את זה ל

 זה מעון ישן שכבר תוכנן, התכנון ישן, לא הביצוע. עשו את זה. 

היו  לא  אז  משתנה.  זה  פעם  כל  היה,  זה  נותנים.  היו  לא  הם  אז  שקיבלנו,  הזאת  הנגלה  לפני  עוד 

חשבונך על  מתכנן  היית  לתכנון,  כסף  צריך  היית  לתכנון,  קודם  קול  מקבלים  יוצא  כשהיה  ובסוף   ,

 קורא לבנייה, אחרי, דרך אגב, מעונות, 

 

 ממתי התב"ר הזה?     גב' דנה אדמון: 

 

 הוא ישן לפי דעתי. המעון הזה, התכנון שלו גמור לפי דעתי.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, יש להם עוד חלק אחרון.   מר עידו ליבנה: 

 

 חלק אחרון.    מר גדי ירקוני: 

 

 כן.   מר עידו ליבנה: 

 

 ומה הסיבה?     גב' דנה אדמון: 

 

מציע,  הוא     מר גדי ירקוני:  אני  נכון.  יודע  אני  אם  דעתי,  לפי  האחרונה,  מהנגלה  לא 

אני  ם.  הזה, באמת אני יודע את כל האחרי  אלף ₪, זה לא... חבר'ה, אני לא שולט במעון  25בגלל שזה  

 אלף ₪ אתה מבקש? כמה?  25מציע שבגלל שאני... זה 
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 כן.   מר עידו ליבנה: 

 

ף קטן. לא נעים להגיד, אבל זה כסף קטן,  בואו נאשר את זה, זה כס    מר גדי ירקוני: 

בואו לא נעכב את זה. ואם אני, אני אברר את זה מחר, למה צריכים, אם זה באמת מה שאני אומר  

 עכשיו היה נכון או לא נכון. 

 

 גדי, המעונות בבעלות המועצה?   מר חנניה אווקרט: 

 

הו   מר גדי ירקוני:  המעון  נדייק,  סליחה  שמה,  סליחה,  הם כולם.  המועצה,  של  א 

משתמשים בו, אתה יודע שהם משתמשים, יש להם עמותה אחרת לחלוציות, איך קראו? הבעלות של  

 המעון היא שלנו, אבל מי ששם מנהל את המעונות, המפקח הוא של הר,  

 

 הר חברון.    גב' דנה אדמון: 

 

נהרגה     מר גדי ירקוני:  נפטרה,  היא  אגב  דרך  מקווה,  גם  אני  חברון.  בתאונת הר 

 דרכים? 

 

 כן, שלא נדע.    גב' דנה אדמון: 

 

 הייתה שם אחת, אשפית, שהלכנו ללמוד ממנה,     מר גדי ירקוני: 

 

 מדהימה.    גב' דנה אדמון: 

 

מדהימה, זיכרונה לברכה, שרצינו שהיא תלווה אותנו במעונות שלנו,     מר גדי ירקוני: 

מהם.   אנללמוד  במעונות,  הצלחה  יש  בהחלט  שם  של  אבל  הסיפור  כל  על  עכשיו  תוכנית  עושים  חנו 
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 המעונות והכול, זה חלק... 

 

 אבל מה שאמרת עכשיו, זה בסך הכול ההבדל בין קיבוצון שנמצא ב...    מר תמיר בוקובזה: 

 

 נכון. לקיבוצון אחר.     מר גדי ירקוני: 

 

 נכון, אבל אין קשר לבעלויות.   מר תמיר בוקובזה: 

 

ל   מר גדי ירקוני:  יש  לא,  פה  אחר,  מישהו  יש  שם  שינוי.  שום  אין  למבנה  אמרתי,  א, 

 קבוצה... 

 

 זה גם דרך המועצה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, כן, כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 הזיכיון הזה, או ההפעלה היא דרך המועצה?    מר תמיר בוקובזה: 

 

הם     מר גדי ירקוני:  קיבוצון,  שדרך  כמו  לא  המועצה.  דרך  לא  לא,  ישירות  לא  עבדו 

 איתם, שהם באו כבר,  

 

 אבל הם לא מפעילים,     גב' דנה אדמון: 

 

 הם,    מר גדי ירקוני: 

 

 הם לא מפעילים, זה המועצה של הר חברון, לא? זה עסק,    גב' דנה אדמון: 
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 כמו קיבוצון כזה. זו עמותה בטח, לא?    גב' נעמי סלע:

 

 זה עסק פרטי?    גב' דנה אדמון: 

 

 הם מפעילים את זה על ידם.    רקוני: מר גדי י

 

 כמו שאמר תמיר,    מר רביבו קובי: 

 

 זה לא רלוונטי לתקציב, זה מעניין.    גב' דנה אדמון: 

 

 לא מעניין, חבר'ה.     מר גדי ירקוני: 

 

 מנהל המעון בפועל, בהגדרה. למרות שלא בהכרח מדובר בזה.    דובר:

 

שמ  מר עידו ליבנה:  להגיד  שמח  רק  באותות אני  שעברה  בשנה  זכה  שלומי  עון 

 הצטיינות...

 )מדברים ביחד(  

 

ל  מר עידו ליבנה:  התב"ר  הגדלת  את  מאשרת  המועצה  הגדלה   125-מליאת   ,₪ אלף 

 , מי בעד? ניר? 25-מקרנות המועצה ב

 

 בעד, נמנעים?   22   מר ניר ים:

 

 מי נמנע?   מר עידו ליבנה: 

 

הבנת   גב' דנה אדמון:  כך  כל  לא  היה אני  אז  ולשני  פה,  לשבת  מותר  לאליהו  איך  י 
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 שאלה מעניינת.  אסור, אבל אני...

 

 אני לא ... למי מותר ולמי אסור, מבחינתי,     מר ניר ים:

 

 נבדק, נבדק.     מר דודי אלון:

 

אני חושבת שאתה צריך לשבת פה, אבל גם שני הייתה צריכה לשבת    גב' דנה אדמון: 

 פה. 

 

 ם? נמנעי   מר ניר ים:

 

 אין נמנעים.   מר עידו ליבנה: 

 

 מתנגדים גם אין? קדימה. מתקדמים.    מר ניר ים:

 

 תכנון מעון יום –שלומית   –שלומית  – 1115בעד( לאשר את תב"ר   22: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 

תב"ר,    –  4  מר עידו ליבנה:  פתיחת  מבקשת  ממקורות    450המועצה  לא   ,₪ אלף 

 החקלאות, קיבוץ בארי,  הרשאה של משרדהמועצה, מ

 

 הנה, בבקשה, זה לא המועצה.    גב' דנה אדמון: 

 

והמועצה לשימור אתרים. אנחנו מבקשים לאשר במליאה את פתיחת    מר עידו ליבנה: 

 , רק שיהיה ברור, שלא יהיו שאלות. 450אלף ₪. אני אסביר לכם למה זה לא  350תב"ר על 
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 תה לא חייב להסביר הרבה.  כשאין כסף מועצה, א   מר דודי אלון:

 

לא, לא, אני רציתי לשאול את זה, לא בגלל שזה כסף מועצה או לא,    מר תמיר בוקובזה: 

 אלא בגלל שזה נראה מוזר בתב"ר. תמיד התב"ר כולל את כל הכספים, ופה זה לא, ואני רוצה,  

 

 אני מסביר.   מר עידו ליבנה: 

 

 ללמוד,  ואני רוצה רק הסבר כדי  מר תמיר בוקובזה: 

 

 בדיוק.   מר עידו ליבנה: 

 

 לא כי זה משהו ספציפי.    מר תמיר בוקובזה: 

 

אני אסביר. ההסדר שלנו מול משרד החקלאות, אנחנו נדרשנו להביא,   מר עידו ליבנה: 

 אלף ₪, לצורך העניין. 100אלף ₪, או מעל  180מה שנקרא, השתתפות שלנו מעל 

אלף ₪, משרד החקלאות    100צ'ק. היא מבצעת פעולות בגובה    המועצה לשימור אתרים, לא נותנת לנו

קיבל את ההודעה הזאת, אישר שהוא מוכן שהמאצ'ינג יהיה בפעולות שוות ערך של המועצה לשימור  

אלף ₪ בלבד. לכן אנחנו    350אתרים, ולכן ההוצאות הכספיות, שעוברות דרך קופת המועצה, הן על  

ני אומר לכם לידיעה, כי זה דבר שהוא לא סוד, ואתם צריכים  אלף ₪, וא 350מאשרים את התב"ר על 

את  להם  מציגים  אנחנו  שלהם,  באישור  החקלאות,  במשרד  ההרשאה  מול  בפועל,  זה,  את  להכיר 

 הפעולות של המועצה לשימור אתרים, כפעולות משלימות להוצאה.  

 

אז השווי של  נגיד עכשיו בא מהנדס מטעם המועצה לשימור אתרים,    מר תמיר בוקובזה: 

 אלף ₪, רעיונית,  30הפעולה שלו, 

 

בדיוק. הוא עושה, לדוגמא, תוכנית שימור, כן? ששווה בשוק החופשי   מר עידו ליבנה: 
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 אלף ₪?  20

 

 אלף ₪.  20רעיונית, נרשם   מר תמיר בוקובזה: 

 

שמתי    מר עידו ליבנה:  הנה,  החקלאות,  למשרד  אומר  הוא  בתוך    20אז  כבר   ₪ אלף 

  הפרויקט.

 

 דודי, אפשר בשני משפטים מה עושים שם?   מר חנניה אווקרט: 

 

 אתה רוצה לענות?   מר עידו ליבנה: 

 

 אני לא מכיר לעומק,     מר דודי אלון:

 

 נציגי בארי.   מר חנניה אווקרט: 

 

 נציגי בארי גם לא יודעים.     דוברת:

 

המנצ'   מר יובל בר: זה.  את  עושה  הוא  כי  לסיור,  אותנו  הזמין  לעשות  ר  צריך  וא 

 סיור עם גדי, אבל זה נראה לי עוד לא קרה, נכון?  

 

 לא זה עוד לא קרה.     מר ניר ים:

 

 כביר זה יהיה פרויקט,  נ   מר גדי ירקוני: 

 

 זה כמו מוזיאון כזה?     גב' נעמי סלע:
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 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.    גב' נעמי סלע:

 

 אוד גדול שהגיע... כביר זה פרויקט מנ   מר גדי ירקוני: 

 

 את הביטחון?     מר השי רובין:

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

כל     מר השי רובין: את  יקבלו  אם   ,₪ מיליון  עשרה  של  לפרויקט  שיגיע  ביטחון,   ...

 התקציבים.

 

 על מה אתה מדבר? סליחה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 הוא מסביר מה זה נכביר.     גב' דנה אדמון: 

 

 מה זה נכביר, לא הבנתי...    בזה: מר תמיר בוקו

 

 הוא מכביר במילים.     גב' דנה אדמון: 

 

 אוקיי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

תכנון    מר גדי ירקוני:  עושים  ועכשיו  כבר,  אותו  שתכננו  פרויקט  שם  יש  ביקשו,  אז 

מאצלה,   לא  לגייס  הצליחה  המועצה  חלק  חלק.  המפורט,  לתכנון  הכסף  את  נתנו  בארי  וגם  מפורט, 

 והפרויקט אמור להיות כעשרה מיליון ₪, כולל המסביב. 
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יהיה מקק"ל וממשרד מורשת,   נקבל את הכסף, הוא  , פרויקט ענק, שיהיה שם גם בתוכו 5-ו  5אם 

תצוגות, וכל מיני דברים יפים מאוד. אני מקווה שזה גם יעזור, אחרי זה, למפעל הנחושת ולכל האזור  

רותי מאוד מאוד יפה, שאפשרות הפיתוח בו היא אדירה, ואני  שם, ולכביש הבטון, יש שם אזור תיי

 מקווה שזה יוביל אותנו... 

יעבירו את הכסף שלהם. הדבר   וכנראה הם  ישיבה השבוע בקק"ל,  לי  לנו שם סיור, גם הייתה  היה 

הזה ייתן לנו אפשרות לתכנון נופי אזורי, שיוכלו לבוא הנה הרבה ישראלים, לבוא ולבקר וגם לישון 

 עוד...  וגם לאכול פה, והתיירות של האזור תגדל פה 

 

 בעזרת השם.    גב' דנה אדמון: 

 

סך    מר עידו ליבנה:  על  תב"ר  פתיחת  מאשרת  המועצה  במימון    350מליאת   ₪ אלף 

  350משרד החקלאות לקיבוץ בארי. אנחנו נשמיט את אתרי המועצה לשימור, אתרי מורשת, בגובה  

 אלף ₪, מי בעד?  

 

 בעד, אין נגד. נמנעים?   19   מר ניר ים:

 

 מי נמנע?   מר עידו ליבנה: 

 

 גם אין.    מר ניר ים:

 

שיקום ושיפוץ אתר מורשת    –מועצה    –  1360בעד( לאשר את תב"ר    19: הוחלט פה אחד )החלטה

 נכביר

 

בעמוד    מר עידו ליבנה:  אני  שנעלה 34בסדר?  הקודמת,  לפני  במליאה  בקשה  הייתה   ,

לאיר הדברים...  המועצה  את  חברי  של  לבקשה  בהתאם  שירותים,  אגף  ומנהלת  חינוך  עובדי  של  וע 

 הועלו על הכתב, זה סעיף... 
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 אבל לקחו את הכסף, אין כסף.    מר גדי ירקוני: 

 

 צריך לעדכן את זה, זה לא נכון.   מר תמיר בוקובזה: 

 

ספקנו בין  לא האין בעיה, אני אומר, אני מעדכן את ההחלטות שהיו,    מר עידו ליבנה: 

 לבין, מה שנקרא, לעדכן את ה... 

 

 צריך עדכון על העדכון, כי אי אפשר...   מר תמיר בוקובזה: 

 

כזאת, ואני עדכון על העדכון, אין ספק. אתה ביקשת שזה יבוא בצורה   מר עידו ליבנה: 

כזאת,   בצורה  זה  את  סעיף  מביא  שצריך.  כמו  העדכון  את  נעשה  בוודאי.  נעדכן,  לא אנח  3אנחנו  נו 

 נעלה, אנחנו נחכה לישיבה הבאה להעלות את זה בצורה מסודרת, כולל התב"ר. זהו. 

 

 מתקדמים.    מר ניר ים:

 

אמר    מר תמיר בוקובזה:  ל  -הוא  התקציב  את  זה    50-הורדנו  אירוע...  לטובת   ,₪ אלף 

 במליאה הקודמת קרה.  

 

 תיקון עיוותים...? לא, מה זה קשור? מה זה משרד הפנים, ענף    גב' דנה אדמון: 

 

 קיבלנו כספים.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 יש לנו,    מר ניר ים:

 

 לא היה בקרנות המועצה?  200ו   גב' דנה אדמון: 
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 מה השאלה?   מר עידו ליבנה: 

 

 היה אמור להיות מקרנות המועצה.   150-ה   גב' דנה אדמון: 

 

 לא, אמרנו, ממענק תיקון עיוותים.   מר עידו ליבנה: 

 

 הוא אמר מראש שזה מהמענק.   גב' נעמי סלע:

 

 לאורך כל הדרך זה היה מהמענק.   מר עידו ליבנה: 

 

 טוב.    גב' דנה אדמון: 

 

, בסדר? יש מקרים  90%-אני גם אומר את זה באופן כללי, אני אומר ב  מר עידו ליבנה: 

שהוא מה  לעשות,  משתדלים  אנחנו  התקציב...  לעומת  בסדר?  ברירה,  לנו  פעמי,   שאין  חד  מענק 

להעלות אותו חד פעמי, לצורך העניין, כדי לא להכניס שוטפים לתוך קרנות המועצה, איפה שאין לנו 

אנחנו   ברירה.  אין  התקציב,  בהגדלת  שעברה  שנה  בסוף  שעשינו  כמו  ברירה,  לנו  שיש  איפה  ברירה. 

המועצה, כספי  על  לשמירה  נכונה  הפרדה  זו  הזאת,  ההפרדה  את  לעשות  לתוך   משתדלים  נכנס  זה 

 התקציב השוטף, זו הוצאה שוטפת, ואנחנו שמים את זה שם. 

 

 ? על התב"ר של הדיונה?  35עידו, אתה רוצה לדבר על התב"ר בעמוד    מר ניר ים:

 

 , הסעיפים האלה? 3-ו 2רגע, מה קורה עם    גב' נעמי סלע:

 

 משבוע שעבר. אני אומר, זה עדכון שיצטרכו לקבל עדכון נוסף   מר עידו ליבנה: 
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 אוקיי.    גב' נעמי סלע:

 

בסדר? אבל הייתה בקשה להביא את זה בצורה רשומה, ובקשה צריך    מר עידו ליבנה: 

 בסוף לעמוד פה, לתת לה מענה, בסדר?

הרחבת מועדון הדיונה, בסדר? הייתה פה הצגה של הנושא, התורמים, על אף ההתעניינות, יחד עם 

להם תוכנית ראשונית, שהם ידעו על מה הם הולכים לשים את הכסף,  ההתעניינות, מבקשים להציג  

שנקרא,   מה  נדרשים,  אנחנו  המלאה.  התוכנית  את  והציגה  פה  עמדה  מיכל  זוכר,  שלא  מי  בסדר? 

לעשות תוכנית ראשונית, אנחנו לא מגיעים עד התכנון המלא, שיעלה עוד כמה מאות אלפי שקלים, 

תוכנית ראשונית, לוקח להם כשאפשר, מה שנקרא, גם תכנונית, אבל אנחנו צריכים להציג לתורמים  

 וגם איך זה יראה בשטח, להציג להם את הדברים. 

אוקיי, עכשיו   –שהתורמים הביעו התעניינות והסכמה עקרונית להתקדם עם הפרויקט אומרים אחרי 

 100-השתמש באלף ₪, מבקשים ל 100תראו לנו מספרים, משמעויות. לצורך זה אנחנו צריכים לקחת 

 אלף ₪ מקרנות המועצה, לקדם תכנון למועדון הדיונה. סבבה, מי בעד? 

 

 אז זו פתיחת תב"ר, בעצם.    גב' נעמי סלע:

 

   זו פתיחת תב"ר.    מר עידו ליבנה: 

 

 תב"ר חדש.    גב' נעמי סלע:

 

 אז רק דיברנו, עכשיו מאשרים תב"ר.    מר גדי ירקוני: 

 

 ים מאוחר מדי.  שלוש שנ   גב' דנה אדמון: 

 

 עוד חמש שנים בערך.     גב' נעמי סלע:
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 בעד, נמנעים? אין. מתנגדים? גם אין. תודה על התב"רים.  20   מר ניר ים:

 

 הרחבת מועדון הדיונה –מועצה  – 1361בעד( לאשר את תב"ר   20: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 הסדר שביל הליכה. . 10

 

גדי, בעניין הבמעבר חד, לנושא שקוד    מר ניר ים: גם אצל  סדר שביל  ם כל נמצא 

 הליכה. 

 

 מה עם תקציב הרבעון?     גב' דנה אדמון: 

 

 אחר כך.   מר גדי ירקוני: 

 

 זה אנחנו נדחה.     מר ניר ים:

 

 באו אורחים.     מר גדי ירקוני: 

 

 אנחנו מכבדים, כשבאים אורחים, אנחנו קודם כל מתפנים אליהם.     מר ניר ים:

 

 אז היינו צריכים להתפנות לזה מקודם.    מון: גב' דנה אד

 

 חיכינו שנגמור את הסעיף.    מר גדי ירקוני: 

 

 . לקרוא להם? לאורחים? הם נכנסו? 18:30-אוקיי. הם פה מ   גב' דנה אדמון: 

 

ההליכה,    מר גדי ירקוני:  שביל  עם  נתחיל  נושאים,  לשני  נלך  אנחנו  עכשיו  למעשה 
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שני עוצם.  מכינת  זה  לפני   ואחרי  שהתחילו  נושאים  למליאה,  איתם  להגיע  ביקשתי  שאני  נושאים 

להביא  מצליחים  אנחנו  מהם  אחד  עכשיו,  עד  נגררו  הם  לצערי,  לפניי.  עוד  שנים,  מאוד  הרבה 

להגיע   יודע  שאני  ומתן  במשא  הצלחתי  לא  מהם  ואחד  לסגירה.  זה,  אחרי  עליו  ונדבר  בהסכמה, 

 להבנות, וזה מה שהגיע להכרעת המליאה. 

אני מתחיל עם שביל ההליכה. שביל ההליכה בחבל שלום, כמו שאמרתי, התחיל לפניי. אני לא יודע  

כל כך את ההיסטוריה, ואם ירצו האנשים שכן, הם פה, הם יספרו את ההיסטוריה איך הוא התחיל.  

  אבל כשאני התחלתי להיות ראש מועצה, דיברו אז על תכנון של שביל הליכה עם תקציבים מסוימים 

 שהיו בהם, היו, ועם סכום מסוים שהיה אמור להיות בו. 

בשלב   האנשים.  כל  רצון  לשביעות  התקדמו  לא  והתוכניות  התעכב,  הזה  השביל  זמן  מאוד  הרבה 

מסוים, לקחנו את עופר מימון שיהיה מנכ"ל החברה הכלכלית, וקצת אחרי שהוא נכנס, העברנו אליו  

 .  את הניהול וסיום התכנון של שביל ההליכה

מי שהדבר עבר אליו, אני רוצה להגיד שמי שליווה את זה כל הזמן, לרוב, זה היה מאיר, שהיה אז  

 הסגן שלי, יחד עם אגודת חבל שלום. הם הובילו את הפרויקט. 

 ,  2015-לפי דעתי התב"ר הראשון, והאישור הראשון של השביל והסכומים, היו עוד לפני כניסתי ב

 

 . 0142דצמבר   מר עידו ליבנה: 

 

ידייק  2014דצמבר     מר גדי ירקוני:  תיכף  עידו  המועצה,  מליאת  בכלל.  כניסתי  לפני   ,

אגודת   מסוים  וסכום  לסכום מסוים,  מסוים  סכום  אישרו  משקפיים,  בלי  גם  שאני  בגלל  בסכומים, 

חבל שלום, התחייבה שהיא תביא. היה מסמך שהם הביאו פה לחברי המליאה, שבו חתום על ידם, 

 ₪ שהם יביאו לפרויקט הזה. אני כבר,   כמיליון

 

 מה שאמרת עכשיו, סליחה, זה לא נכון.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 תן לו לסיים.    גב' דנה אדמון: 
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 זה לא נכון, אני לא מתווכח על כל הסיפור.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה לא נכון?    מר גדי ירקוני: 

 

 ה פשוט לא נכון.  מה שאמרת על מיליון ₪, ז  מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה לא נכון?    מר גדי ירקוני: 

 

ממשרד    מר תמיר בוקובזה:  יגיעו  לא  הכספים  אם  התחייבות,  זו  פה,  שכתוב  מה  כי 

 התחבורה, הם מתחייבים עד מיליון ₪, אם הכספים לא יגיעו. ברגע שהגיעו,  

 

 לא הגיעו.    מר גדי ירקוני: 

 

 שתיים נקודה משהו,   ממשרד התחבורה הגיעו  מר תמיר בוקובזה: 

 

 חבר'ה, רגע רגע, תקנו אותי אחר כך.    מר גדי ירקוני: 

 

 גדי, רק תסביר לי, מה זה אגודת חבל שלום?    מר שמיל בלברמן: 

 

 אגודת חבל שלום,     מר גדי ירקוני: 

 

 זה כל המושבים שם?    מר שמיל בלברמן: 

 

ם מאחוריך, זה אלה שתובעים  זו אגודה של שישה יישובים, הם יושבי   מר גדי ירקוני: 

 אותי כל פעם. 
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 כל פעם.    גב' דנה אדמון: 

 

 פעמיים.    מר גדי ירקוני: 

 

 כל יום.    גב' דנה אדמון: 

 

 פעמיים, ואפילו לא ביקשו סליחה כשהם הפסידו במשפט.   מר גדי ירקוני: 

 

 גדי, אל תיכנס.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא נכנס,    מר גדי ירקוני: 

 

 אז אל תעקוץ עכשיו...    מיר בוקובזה: מר ת

 

 לא אכנס, כי חשבתי שזה גם ראוי שיתנצלו בפניי, אבל נעזוב את זה.     מר גדי ירקוני: 

 

 גדי, בואו נשאר בעניין.     גב' דנה אדמון: 

 

לכם,     מר גדי ירקוני:  להגיד  חייב  אני  הזה,  המסמך  את  הכרתי  לא  ידעתי,  לא  ואני 

לתכנ נכנס  שעופר  לשום  וברגע  הלכו  לא  פעם  אף  איתי  כסף,  לגייס  ניסו  שהם  וכנראה  ולהכול,  ון 

משהו   גם  פה  שהיה  להיות  יכול  מאיר.  עם  יחד  זה  את  עשו  הם  זה,  על  איתי  דיברו  ולא  מקום, 

 במליאה, לפניי.  

 

 מאיר הסגן שלך.     גב' דנה אדמון: 

 

 כן, כן, מאיר, אמרתי...    מר גדי ירקוני: 
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 תי שאיזה מישהו.  חשב   גב' דנה אדמון: 

 

 לא לא, מאיר הסגן.     מר גדי ירקוני: 

 

 הסגן, שהוא היה עובד מועצה.    גב' דנה אדמון: 

 

לי,    מר גדי ירקוני:  להפריע  לא  אני מבקש  עובד מועצה.  היה  הוא  סגן,  היה  הוא  אם 

 אני גם לא אפריע לאחרים, אני מבטיח.  

 

 ייני עקיצות.  לא, פשוט חשבתי שאנחנו בענ   גב' דנה אדמון: 

 

והיה פה, במליאה, המסמך הזה שכנראה עבר פה במליאה, ועבר יחד     מר גדי ירקוני: 

התכנון   את  גמר  עשה,  שעופר  שאמרתי,  שאתמול  לאחר  מסוים.  בסכום  התב"ר  של  האישור  עם 

 המפורט והיה מכרז, ראו שחסרים כמיליון ₪ נוספים. ביום בהיר אחד, לא יום, ביום רגיל, שני... 

 

 יום מעונן, היה גשם.     מר דודי אלון:

 

לא יודע, לא זוכר. ידענו שיש לנו בור ולא ידענו איפה נסגור אותו, של    מר גדי ירקוני: 

המיליון ₪. מאיר קרא לי למשרד שלו, וישבו שני נציגי חבל שלום שם, ואמרו לי שיהיה חסר כמיליון  

 ₪, מה עושים עם זה. 

, על  500והמועצה    500, האגודה  500-500ת בעמידה, אני מציע שנעשה  אמרתי להם, אחרי שדיברנו קצ

המיליון האלה, ואם נקבל כספים מגורמים אחרים, זה ירד בהתאמה לכל אחד.  לצערי, לפי מה שאני 

 יודע, לא כתבו את הנושא הזה,  

 

 לא מה?   מר תמיר בוקובזה: 
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 את זה.   לא כתבו את הנושא הזה, מאיר לא כתב   מר גדי ירקוני: 

 

 לא כתבו אתה אומר.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 כן, כן, לא כתבו. והסיפור המשיך.   מר גדי ירקוני: 

השביל הזה, הוא שביל שמשרת את כל תושבי המועצה, גם הדרומיים וגם האחרים, אין ויכוח. ואם 

י שבונים לו.  היו שואלים אותי, בתור ראש מועצה, אם אני חושב שחבל שלום צריכה לשלם אותו לפנ

שצריכים  במליאה,  לדעת  צריכים  שאנחנו  חושב  אני  שמתחייבים,  ולאחר  בונים  שהם  לאחר  אבל 

 לעמוד בהתחייבויות. 

לאחר שהתברר לי שבעצם הם טוענים שהם לא צריכים לשלם את המיליון ₪ האלה, ובעצם את כל 

או משהו כזה הם מוכנים    ,280ועוד    180הכסף, חוץ מסכום מסוים שאני לא זוכר בדיוק כמה הוא,  

לשלם את כל שאר הכסף המועצה צריכה לשלם. ואז כבר ראיתי את המסמך ההוא של המיליון ₪, 

אמרו   הם  אז  התחייבו.  הם  לה,  לא   –ואמרתי  שאנחנו  ידעו  וכולם  התכוונו,  לא  אבל  התחייבנו, 

 מתכוונים לעמוד בהתחייבות הזאת. 

לי היה ברור    –לא יודע איך יעשו את זה, אבל היא אמרה    גם הגזברית אמרה שאני מודה, לצערי, אני

 שהם לא מתכוונים לשלם לנו.

 אבל למליאה, אני מעריך, לא היה ברור.  

הנושא הסתבך, אני הבנתי שסוף טוב לא יהיה פה. ואז אמרתי, נכנסתי איתם למשא ומתן. במהלך  

הצעתי להם, שחשבתי שאת  המשא ומתן, הצעתי להם הרבה הצעות פשרה. הצעת פשרה האחרונה ש

ואני   לי קל איתה,  היה  גם תוכלו לאשר אותה, שלא  ואתם  על המליאה,  אוכל...  אני  ההצעה הזאת 

לא מתחייבים, אבל   –חושב שזה לא נכון שאפשר להתחייב פה להתחייבות כספית, ואחרי זה להגיד  

 כם. זה אתם תחליטו היום. אני אלך לישון טוב בלילה בכל מקרה, אני מודיע ל

אלף ₪, והמועצה תיקח את כל החוב אליה. כמובן שאני אביא את    400הצעתי להם שהם ישלמו רק  

 זה לאישור מליאה.  
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 בנוסף.   400בנוסף.    גב' דנה אדמון: 

 

 בנוסף למה שהם שילמו.  400   מר גדי ירקוני: 

 

 למה שכבר יצא.     גב' דנה אדמון: 

 

 למה שהם כבר שילמו.     מר גדי ירקוני: 

 

 . 267שילמו   מר תמיר בוקובזה: 

 

 כמה הם שילמו?     גב' נעמי סלע:

 

 . 268   גב' דנה אדמון: 

 

שהם הוציאו. אני לא מדייק בסכומים, ועוד מאה ומשהו שהם אמרו     מר גדי ירקוני: 

אלף ₪, גם   400-אלף לשם, זה לא קריטי. אני חשבתי שה  50אלף פה,    50חבר'ה, הסכומים, זה עוד  

אלף ₪ שיישארו למועצה לשלם, על כל החובות שיש מהפרויקט הזה,    700-ום פעוט, לעומת השזה סכ

, אמרת?  2014-אפשר, צריכים לגמור את זה ככה על ידי זה שיש פרויקט שלקח, אולי התחילו אותו ב

13? 

 

 . 14  מר עידו ליבנה: 

 

אותו.  14   מר גדי ירקוני:  לגמור  צריכים  קודם,  עליו  חשבו  בטח  אז  הרב, ,  לצערי 

 התשובה שקיבלתי הייתה שלילית. 

 

 לא נכון.    גב' דנה אדמון: 
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 אבל רגע, תנו לי להשלים.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא נכון.    גב' דנה אדמון: 

 

 אתם אחרי זה תגידו מה שאתם רוצים.    מר גדי ירקוני: 

 

 אבל זה כבר סיפור.     גב' דנה אדמון: 

 

 חבר'ה, תנו לי...  לא. כתוב,   מר גדי ירקוני: 

 

 התשובה להצעה... זה שתצעק זה לא יעזור.     גב' דנה אדמון: 

 

 אלף ₪.  400לא הסכמתם לשלם    מר גדי ירקוני: 

 

 הסכמנו לאורך כל הדרך.     גב' דנה אדמון: 

 

 תקשיבי,    מר גדי ירקוני: 

 

 אגודת חבל שלום הסכימה...    גב' דנה אדמון: 

 

 חר כך לקבל את ה... צד שלכם? אפשר א   גב' נעמי סלע:

 

במהלך     מר גדי ירקוני:  רשום.  זה  רשום.  וזה  הסכמתם,  מה  אגיד  אני  תקשיבו,  אז 

אותה שנה, קרה אירוע לא קשור בכלל. בכלל לא קשור, שאני מעדיף לא לפרט אותו פה, שהאגודה  

 אלף ₪.  65לקחה לבריכה, לא משנה למה, איזה סכום של 
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 אגודה לקחה לבריכה?  ה   גב' דנה אדמון: 

 

 לבריכה,    מר גדי ירקוני: 

 

 האגודה לקחה? איך האגודה יכולה לקחת?     גב' דנה אדמון: 

 

 חבר'ה, אתם רוצים שאני אגיד בדיוק איך זה? אני לא רוצה.    מר גדי ירקוני: 

 

 כן.    גב' דנה אדמון: 

 

 גדי, גדי, גדי,     מר ניר ים:

 

 צים.  כן, ממש רו   גב' דנה אדמון: 

 

 חברי המליאה, תשמעי דנה, אני מוכן... דקה דנה,     מר ניר ים:

 

 דנה, אני לא שולט בחומר, תני לשמוע.  מר שמיל בלברמן: 

 

 אתה תשמע, אתה צריך לשמוע את האמת, שמיל.    גב' דנה אדמון: 

 

 דנה, דנה,    מר ניר ים:

 

 יהיה זמן לכולם, גם אני אגיד את דעתי.     מר דודי אלון:

 

גדי ידבר, יגיד מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, זה בסדר. וכל אחד    מר ניר ים:
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נפריע  יהיה בסדר. אבל אם אנחנו  וזה  יכול להגיד אחר כך מה שהוא רוצה איך שהוא רוצה,  אחר, 

 לגדי ולאחרים, אז אנחנו עלולים להפריע גם לך.  

 

 בסדר, אני רגילה.     גב' דנה אדמון: 

 

 זה לא נעים.    מר ניר ים:

 

 רגילה.    גב' דנה אדמון: 

 

וזה לא נעים. לא, אנחנו משתדלים לשמור. אז בבקשה, תנו לו לסיים.     מר ניר ים:

 מסכימים/לא מסכימים, זה יהיה הדיון, אוקיי? 

 

המכתב שהגיע, או האמירה לכבי, אני לא בטוח שאליי, אני לא זוכר,    מר גדי ירקוני: 

מוכנה לש הגון,   335לם  היא שהאגודה  לא  הוא  דעתי  הזה, אמרתי, שלפי  והסכום  כפשרה.  אלף ₪, 

ברגע   אותה.  להביא  מסוגל  לא  פשרה,  לידי  להביא  שרציתי  אחד  שבתור  ואני,  פתרון,  נותן  לא  הוא 

בפניכם   שם  אני  תחליטו.  שאתם  למליאה,  פה  זה  את  מביא  אני  לפשרה,  להביא  מסוגל  לא  שאני 

 שלושה דברים שתחליטו. 

י חושב שפעם אחת שמנהלים משא ומתן, ולא מגיעים לסכום מסוים, אי אפשר שאחרי זה,  אנ  –א'  

בעולם.  אחד  אף  עם  ומתן  למשא  יותר  יכנסו  לא  שאחרת  בגלל  סכום,  אותו  את  יקבלו  בפשרה,  לא 

 אתם שורפים אותי. ובטח שלא איתי.

של יוד, ואתם הולכים   אני חושב שיש פה התחייבות שחברי המליאה פה מקפידים על קוצו   –דבר שני  

להצביע על התחייבות שאתם קיבלתם אותה, שנתנו לחברי המליאה הקודמת קודמת אולי, ובחדרי 

 אנחנו לא מתכוונים לקיים אותה. אם זה בסדר,  –חדרים אמרו 

 

 זה לא בחדרי חדרים.     גב' דנה אדמון: 
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 אני מבקש שלא תפריעי לי!    מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא בחדרי חדרים. ואני מבקשת,   גב' דנה אדמון: 

  

 די דנה, די! מבקשים ממך! די! דנה די!     מר דורון צמח: 

 

 דורון היקר,     גב' דנה אדמון: 

  

 מבקשים ממך, תני להם לדבר.    מר דורון צמח: 

 

 דורון היקר, אני מבקשת שלא תרים עליי את הקול.    גב' דנה אדמון: 

  

 יכול להרים עלייך את הקול.  כן, אני כן   מר דורון צמח: 

 

 לא, אתה לא תרים עליי את הקול.    גב' דנה אדמון: 

  

 לא, סליחה,    מר דורון צמח: 

 

 אתה לא וגם אתה לא. ואני אומרת לכם...     גב' דנה אדמון: 

 

 אל תפריעי!   מר שמיל בלברמן: 

 

 י. אתם לא תרימו עליי את הקול. אני מבקשת לכבד אות   גב' דנה אדמון: 

  

 די! מספיק כבר!     מר דורון צמח: 
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 אתה יכול להגיד די עד מחר, אני מבקשת...     גב' דנה אדמון: 

  

 אבל מנסים לנהל פה דיון.     מר דורון צמח: 

 

 נהדר, יופי. כשלגדי מציקים דברים, הוא יודע לצעוק.    גב' דנה אדמון: 

  

 זה הציון שאת נותנת לדיון?    מר דורון צמח: 

 

 כן.    דנה אדמון:  גב'

 

 גדי הוא ראש המועצה.     מר גדי ירקוני: 

 

 נהדר.    גב' דנה אדמון: 

 

 הוא יושב ראש הישיבה.     מר גדי ירקוני: 

 

 הוא יושב בדיוק כמוני וכמו דודי, וכמו כל אחד.     גב' דנה אדמון: 

 

 לא, הוא יושב ראש הישיבה, דנה.    מר גדי ירקוני: 

 

 לך,  יש   גב' דנה אדמון: 

 

 הוא יושב ראש הישיבה.     מר גדי ירקוני: 

 

 נהדר. גדי,    גב' דנה אדמון: 
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 גדי הוא יושב ראש הישיבה הזאת.    מר גדי ירקוני: 

 

 נהדר.    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, ולמי שיושב ראש הישיבה,    מר גדי ירקוני: 

 

 כן?    גב' דנה אדמון: 

 

 ים.  יש זכויות שאין לאחר   מר גדי ירקוני: 

 

 שהן?    גב' דנה אדמון: 

 

 רשות דיבור בייחוד. תבדקי את זה בכל מקום.     מר גדי ירקוני: 

 

 בסדר.    גב' דנה אדמון: 

 

 את יודעת לקרוא את הספר.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני כבר לא זוכרת על מה.     גב' דנה אדמון: 

 

 וב,  בייחוד אלה שקוראים כל הזמן את הספר הצה   מר גדי ירקוני: 

 

 הכחול.    גב' דנה אדמון: 

 

 כחול, אפילו את הצבע אני לא יודע, מרוב שאני לא מסתכל עליו,    מר גדי ירקוני: 
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 אולי כדאי שנתחיל לקרוא אותו.    גב' דנה אדמון: 

 

כן,     מר גדי ירקוני:  הזאת,  השאלה  את  שלישית  פעם  לכם  שם  ואני  בסדר,  זה  האם 

וא  –שיגידו   היה.  ולא  קרה  חבר'ה,  לא  הכול.  תשלם  שהמועצה  להחליט  גם  יכולים  בסדר,  זה  ם 

 המועצה תיקח את הכסף, ותשלם מה שאתם תגידו.  

אם אתם שואלים אותי, לסיכום, אני חושב שעל מנת שזה יגמר בסדר, ולא נגמר בפשרה, צריך לחייב  

א אענה לאף  אלף ₪, בכל סכום שאתם תחשבו. זאת עמדתי, זאת דעתי, אני יותר ל  500אותם מעל  

 אחד. 

 

 רגע, בדיוק, מה אתה רוצה? מה...?    גב' נעמי סלע:

 

 אני מבקש שחברי המליאה יחליטו איזה סכום,     מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי.    גב' נעמי סלע:

 

 אלף ₪.   500לחייב את אגודת חבל שלום. אני מציע    מר גדי ירקוני: 

 

 רגע, מה האלטרנטיבות...?    גב' נעמי סלע:

 

 שהם לא ישלמו כלום.     מר גדי ירקוני: 

 

 מה האלטרנטיבה.     גב' נעמי סלע:

 

 שלא ישלמו כלום.     מר גדי ירקוני: 

 

 נעמי, תודה.    מר ניר ים:



 אזורית אשכול מועצה 
 1.8.2022, שני מיום, מנייןמליאה מן הישיבת 

 

 104 
 

 

 ניר, שנייה...   גב' נעמי סלע:

 

 חלק זכות דיבור מסודרת.     מר דודי אלון:

 

 , שנייה, גדי אמר את מה שאמר, חברים   מר ניר ים:

 

 האלטרנטיבה זה עוד משהו...?    גב' נעמי סלע:

 

 נעמי, אל תפריעי.     מר ניר ים:

 

 ניר, שנייה רגע, יש שאלה שרלוונטית.    גב' נעמי סלע:

 

 לא, שאלות...    מר ניר ים:

 

 זו לא רק שאלה, תחזור על מה שגדי אמר.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא, לא.    מר ניר ים:

 

 תחזור על מה שגדי אמר.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 חכו, היא תשאל, כשהיא תשאל,    מר ניר ים:

 

 זו לא שאלה עניינית.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 דקה, זה לא משנה.     מר ניר ים:



 אזורית אשכול מועצה 
 1.8.2022, שני מיום, מנייןמליאה מן הישיבת 

 

 105 
 

 

 תחזור על מה שגדי אמר, על המשפט האחרון.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 רגע, הוא יחזור.     מר ניר ים:

 

 תודה רבה.    גב' נעמי סלע:

 

 הוא יחזור,    מר ניר ים:

 

 אתה סתם עושה סיפור על שום דבר, על משפט.     גב' נעמי סלע:

 

 כי הוא צריך לחנך את כולם פה.    גב' דנה אדמון: 

 

 הוא יחזור, אבל לא נהפוך את זה לגן ילדים.     מר ניר ים:

 

 אתה עושה את זה גן ילדים.    גב' נעמי סלע:

 

 בקשה.  אלי שמעיה, ב   מר ניר ים:

 

 אפשר להגיד את סדר הדוברים, בבקשה?     גב' דנה אדמון: 

 

 שאנשים יצביעו מסודר, ונרשום אותם,    מר ניר ים:

 

 אני מצביעה עוד לפני...     גב' דנה אדמון: 

 

 אוקיי, נרשם.    מר ניר ים:
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 תודה.    גב' נעמי סלע:

 

 ?  אתה רוצה, קודם כל, לשמוע את האגודה  מר תמיר בוקובזה: 

 

אני רוצה דקה אחת לתת לאנשים לדבר, אנחנו נשמע את האגודה, לא    מר ניר ים:

 הזמנו אותם רק כדי שיסתכלו עלינו, ברור לגמרי. לאט לאט. 

 

שעכשיו   מר אלי שמעיה:  העניין  זה  הזה,  הסיפור  בכל  לי  שחורה  מה  ראשון,  דבר 

עלה   הפרויקט  הסתבכה,  התחייבה,  החליטה,  עכשיו  Xהאגודה  עולה  ,  מועצה.  Yהוא  אנחנו   ,

הפרויקט הזה, השביל הזה, הוא לא נועד רק לחבל שלום, או רק ליישובים שמה. זה חלק מהמועצה. 

 כמו שלי יש משק, ויש לחלקה א' ולחלקה ב'. 

זה   יש איזה פגם או משהו טוב בחלקה מסוימת,  ולראות אותו, אם  באים להעריך את המשק שלי, 

ו במועצה.  ה...  על  הם  משקיף  בראש,  ראש  הולכים  כאילו  פה,  כאילו  הזה  העניין  את  להציג  פה 

כסף, וכמעט, לא שעלו   X-יתחייבו, והם יעבדו... היו הרבה פרויקטים במועצה הזאת, שהתחייבנו ב

משבילים   אין.  סכום.  באותו  ונגמר  מסוים,  סכום  עליו  שנקבע  אחד,  פרויקט  זוכר  לא  אני  הרבה, 

ועד החניון של המוע פי שניים כסף.  במועצה,  ועלה  זה  צה פה, שאי אפשר להיכנס אליו,  מי ששילם 

 המועצה.

 איזה פגם...  אז בואו נגיד, חבל שלום טעו או לא טעו בחישוב שלהם, ויש 

 

 זה לא החישוב שלו.     גב' דנה אדמון: 

 

ויש סכום מסוים שצריך להשלים אותו. אז התחייבו, או לא התחייבו,    מר אלי שמעיה: 

אלף,   300בדיחות האלה? יש מועצה, והמועצה צריכה להטיל פרויקטים. אז פה להתחייב על  מה כל ה

 אלף, איפה אנחנו נמצאים? בגנון? מה הסיפור?   250
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 מה אתה מציע?     מר ניר ים:

 

אגודת    מר אלי שמעיה:  כפי המתוכנן,  לא הלך  נגיד  שבואו  פרויקטים,  שיש  מציע  אני 

, והיא לא גובה ארנונה מאף אחד, ואין לה החלטות כמו שיש למועצה,  חבל שלום, אין לה בארות מים

 ובתרומות ולא יודע מה יש לה. 

 טעו, לא טעו, לא יודע, הקבלן עשה, עד היום יש תחום מסוים שהוא מעל לסיפור הזה.   –אז בואו נגיד 

 

 המועצה ניהלה את הפרויקט, אלי.    גב' דנה אדמון: 

 

 יש מועצה. בשביל זה אנחנו קיימים.  בשביל זה  מר אלי שמעיה: 

 

 מי מימן את השביל במבטחים?   מר שמיל בלברמן: 

 

 תודה רבה.    גב' נעמי סלע:

 

 המועצה.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה?  מר שמיל בלברמן: 

 

 המועצה.    מר גדי ירקוני: 

 

 בבקשה מכולם. לפי הסדר.    מר ניר ים:

 

 , זה לא שייך לחבל שלום.  זה שבילים של המועצה  מר אלי שמעיה: 

 

 דנה, זה התור שלך.     מר ניר ים:
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 אני חושב שזה משרת את כל המועצה.   מר אלי שמעיה: 

 

החברים,    גב' דנה אדמון:  של  השאלות  אחרי  לי,  שיש  מה  כל  את  להגיד  אשמח  אני 

 ואחרי שנציגי האגודה יגידו. אני כן חושבת שצריך להגיד כמה דברים לפתיחת הדיון.

לא מדובר במשא ומתן. כמו שאלי אמר, זה לא איזה גוף כמו שאנחנו מדברים על הסעיף הבא,   –  1

מוכנים   שאנחנו  מכינה  וזאת  המועצה,  מיישובי  חלק  לא  הוא  מועצתי,  גוף  לא  שהוא  עוצם,  מכינת 

 לשאת ולתת איתה, ולמחוק חובות.

ועל הגישה הזאת של באתי ושרפו   מדובר פה על פרויקט מועצתי, אז אנחנו לא מדברים על משא ומתן

 אותי, היא קצת תחושה של טעם לפגם בעניין הזה.  

את   שהוביל  מי  אותו.  לסיים  שצריך  מועצתי,  פרויקט  על  מדובר  ומתן,  משא  על  מדובר  לא  אז 

הפרויקט זו המועצה, כמובן שעזרנו וסייענו בכל מה שאפשר, כי זה האינטרס של אגודת חבל שלום 

יעמו הזה  בריא, שהשביל  חיים  באורח  החבל,  תושבי  את  מדהימה  בצורה  היום  משרת  והוא  ד, 

בספורט וביצירת חוסן קהילתי, מעצם זה שהילדים יכולים לבלות אחד עם השני בקלות יתרה, וזה  

 היה צורך אמיתי. 

השתנתה, בלי שעדכנו אף אחד. אנחנו לא    חשוב לי גם לעדכן את חברי המליאה, שההצעה שהגיעה

 נחנו,  עודכנו, א

 

 מי זה אנחנו?  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אנחנו, חברי המליאה.     גב' דנה אדמון: 

 

 חברי המליאה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

מ   גב' דנה אדמון:  אלף למיליון, בחומרים החדשים,   400-שינו את ההצעה בחומרים, 

שאני קראתי את לא ידענו מזה חברי המליאה, וגם הנהלת האגודה לא ידעה שההצעה השתנתה, עד  
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 החומרים ועדכנתי אותם. זאת אומרת, שיום אחד ראש המועצה החליט לשנות,

 

 תסבירי, תסבירי, אני לא הבנתי.    גב' נעמי סלע:

 

 אלף,   400הייתה ההצעה    גב' דנה אדמון: 

 

 זה מה שאושר בהנהלה? בהנהלת המועצה, מה אושר?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אלף.   400-ת זה כהעלו א   גב' דנה אדמון: 

 

 לא אושר כלום.     מר ניר ים:

 

 זה עלה כסעיף,     גב' דנה אדמון: 

 

 אגב, גם היום, אני חייב פה לעצור את כולם,     מר ניר ים:

 

 אבל אתה מפריע לה...    מר תמיר בוקובזה: 

 

 למה לעצור?    גב' דנה אדמון: 

 

 דקה.    מר ניר ים:

 

 לדייק אותי, ואני לא יכולה לדייק את ראש המועצה?  למה אתה יכול    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, לא בגלל זה.     מר ניר ים:
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 אז תעצור עד שאני אסיים.    גב' דנה אדמון: 

 

 מה שאני אומר, בהנהלה,     מר ניר ים:

 

 אחרי שאני אסיים, תדייק אותי.    גב' דנה אדמון: 

 

 רגע.    מר ניר ים:

 

 סיים תדייק אותי. אחרי שאני א   גב' דנה אדמון: 

 

 אני אדייק אותך. שומר לעצמי...    מר ניר ים:

 

   תודה רבה.    גב' דנה אדמון: 

 

 נאה מקיים, הלאה.  –נאה דורש    מר דודי אלון:

 

על     גב' דנה אדמון:  דיברה  להנהלה,  שהגיעה  שנבוא   400ההצעה  הגזבר  ביקש  אלף, 

, זימנו את  335, אלא  400היא לא מוכנה לשלם    להסביר למה, שתבוא אגודת חבל שלום להסביר למה

השתנתה   הימים  וברבות  הסעיף,  נדחה  זמן,  מחוסר  למליאה  עלתה  לא  וההצעה  למליאה,  החברים 

 למיליון.   400-ההצעה, מבלי שעדכנו אף אחד, מ

 

 מתוך מיליון.   400    דובר:

 

 לא, למיליון.   מר תמיר בוקובזה: 

 

ההצעה,     גב' דנה אדמון:  לא  כרגע  אני  פעם,  עוד  ששינו  להיות  יכול  יודעת,  לא  אני 
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בדקתי. אבל במליאה הקודמת, הנייר שקיבלנו היה על מיליון. ההצעה של ראש המועצה, זה שנשלם  

 . 500, כי אני שומעת שהוא מציע 500מיליון. אולי עכשיו זה 

 

 . 500הוא אמר    גב' נעמי סלע:

 

 עייתי. לא יודעת, זה משהו ב   גב' דנה אדמון: 

 

 את עובדת אגודה? סליחה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני עובדת אגודה, בדקתי את העניין,    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, רק רציתי לדעת.     מר גדי ירקוני: 

 

של    גב' דנה אדמון:  הפרויקטים  מנהלת  אני  יודע,  שלא  ומי  יודעים,  כולם  בוודאי. 

וכנה שלא להצביע, למרות שיש לי את הזכות להצביע.  אגודת חבל שלום, אני בקיאה בפרטים, אני מ

והסיפור האחרון שלי חשוב לדייק לפני שיהיו שאלות והאגודה תציג את דבריה, העניין של התחייבות 

על מיליון ₪, כמו שתמיר אמר, היא התחייבות, אם תקראו את הדף, אתם תראו שהיא התחייבות עד 

 שיגיע הכסף ממשרד התחבורה. 

הזה,  ההתחייבו המסמך  עם  יחד  תב"ר,  לפתיחת  הייתה התחייבות  שלום,  חבל  אגודת  של  הייתה  ת 

אתם יכולים לראות בחומרים, יש גם התחייבות של אגודת חבל שלום שאומרת, שלא מפעילים את  

יחסי  של  עידן  היה  שבעבר  לכם  לספר  רוצה  אני  הסכמה,  שהייתה  בגלל  בכתב,  אישור  ללא  התב"ר 

פעולה   ושיתוף  אנחנו אמון,  היום  פעולה.  בשיתוף  לפועל  יצאו  כאלה  יפים  ופרויקטים  המועצה,  עם 

לנו   יחסי אמון שאמרו  והיו  וכזה,    –כבר לא נמצאים במצב הזה, לצערי,  בשביל לפתוח תב"ר  כזה 

כמו   מקובלים,  שהיו  דברים  אלה  בעתיד.  נביא  הכסף  את  ראשונית,  התחייבות  איזושהי  חייבים 

 אנחנו נפתח את התב"ר לטובת תכנון מעון,   –שאתם אומרים לנו היום 
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   מה אנחנו אומרים היום?   מר גדי ירקוני: 

 

זה בדיוק רוח הדברים שהייתה. אני אשמח לסכם    והכסף יגיע בעתיד.    גב' דנה אדמון: 

 גם אחר כך. 

 

 אוקיי, אז שני דיוקים. בשביל הפרוטוקול.     מר ניר ים:

 הלה תואר,  בהנהלה לא התקבלה החלטה, בהנ – 1

 

 לא אמרתי את זה.     גב' דנה אדמון: 

 

בסדר. בהנהלה תוארה הסיטואציה, תואר שיש התחייבות של מיליון.     מר ניר ים:

ידוע היה בדיוק איך אולי התייחסו לזה, מה כבי אמרה/לא אמרה. עלה שיש הצעה של ראש המועצה 

 כלום. זה תיקון אחד.  אלף ₪, אבל לא התקבלה החלטה ולא 400-לסיים את העניין ב

מעולם לא התקיימה מליאה, לפני המליאה הזאת היה סעיף שהיה רשום והיה חומר    –התיקון השני  

ה את  ציין  באמת,  המליאה, 400-שנשלח  קיום  לפני  זמן  הרבה  תיקון,  נשלח  זה,  אחרי  ויומיים   ,

 .  10שהייתה אמורה להתקיים, מליאה מספר 

 

 יתם? את מישהו? עדכנתם ששינ   גב' דנה אדמון: 

 

 כן, כן, כן.    מר ניר ים:

 

 את האגודה, שיניתם?     גב' דנה אדמון: 

 

 כן.    מר ניר ים:

 

 את נציגי האגודה.     גב' דנה אדמון: 
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 ההחלטה לא...     מר גדי ירקוני: 

 

 האגודה לא מחליטה כלום.    מר ניר ים:

 

 לא? לא שאלתי אם היא מחליטה.    גב' דנה אדמון: 

 

מי שמחליט זה מליאת המועצה, תחליט מה שהיא רוצה. עכשיו, אז     ניר ים: מר

 זה התיקון השני.  

 

 הורדות ידיים.     גב' דנה אדמון: 

 

אומרת     מר ניר ים: המליאה   –זאת  וחברי  אחד,  אף  את  פה  הטעה  לא  אחד  אף 

ם מליאה חומר אחר. קיבלו כולם, חברים, יש נייר מתוקן בנושא הזה, הנייר המתוקן, ולא הגיע לשו

 זה... 

 

 אז עכשיו אני,     גב' דנה אדמון: 

 

אין    מר ניר ים: בגדול,  הוא, שראש המועצה,  והתיקון השלישי. התיקון השלישי 

, כלום. פה  720או    500או    400פה, אם שמתם לב, שום הצעת החלטה. אף אחד לא אומר מיליון, או  

אליו יתחבר  והרוב  מי שיציע  בין אפס  יסגרו ההצעות.  פתוח,  פה. המגרש  זאת ההחלטה שתתקבל   ,

 למיליון. 

זהו, נורא פשוט, נורא ברור, מאוד, לדעתי, ציבורי. בואו נתקדם. עכשיו יש לנו, עוד מעט, אני יודע,  

 את תמיר, את נעמי, יש רוויטל. 

 

 רגע, אנחנו רוצים לשאול שאלות, כדי שאחר כך יוכלו לענות לנו.    גב' נעמי סלע:
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 תמיר.    ר ניר ים:מ

 

בתודה.    מר תמיר בוקובזה:  ההנהלה.  לגבי  שאמרת  למה  להתייחס  רוצה  כל  קודם  -אני 

סעיף    18.7 הנהלה,  ישיבת  ההליכה   13התקבלה  שביל  להסדר  ההנהלה,  של  בהחלטות  מתייחס, 

אגודת    –באבשלום. ככה הוא נקרא, הסדר שביל הליכה אבשלום, זו הכותרת של הסעיף. ורשום פה  

אלף ₪ מהאגודה. זו   400חבל שלום התחייבה דאז, הגענו איתם להבנה, אנחנו ממליצים בחום לאשר  

אבל זה מה שרשום בפרוטוקול של ישיבת  ההצעה של הנהלת המועצה. אני לא יודע מי כתב את זה,  

מופיע   כן  אומרת,  זאת  לדיון  400ההנהלה.  יובא  הנושא  התחתונה,  השורה  ההצעה.  הייתה  זו  וכן   ,

החלטה למליאה, כל החומר הזה לא מופיע פה, ולא הוזכר פה בשום צורה. ואנחנו מדברים על יחסי  ו

 אלף ₪, מהחלק שלהם בבריכה, מוזכר פה הכול. 65אמון, יש פה בעיה, מוזכר פה גם 

בגלל   נכנס,  הייתי  לא  אם  חומרים.  בשום  לנו  מופיע  לא  וזה  ההנהלה,  בישיבת  זה  אומרת,  זאת 

היית שלא  הטאבלטים.  שאמרת  על  רבה  תודה  נכנסתי,  הנהלה,  ישיבת  ולא ה  אמר,  הוא  בהנהלה 

להיכנס  יכול  אני  הטאבלטים,  על  רבה  ותודה  הטאבלטים,  ובזכות  יש,  הנה,  אז  הצעה.  שום  הייתה 

 בזמן... 

 

 אמרתי שבהנהלה לא הייתה החלטה.    מר ניר ים:

 

 יש המלצה.    גב' דנה אדמון: 

 

 רנו על זה,  אמרתי, דיב   מר ניר ים:

 

 הנה!   מר תמיר בוקובזה: 

 

 , לא הייתה החלטה, זה הכול. 400 -גם על המיליון, דיברנו על ה   מר ניר ים:
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 אי אפשר להאשים אותי שגנבתי דעת.    גב' דנה אדמון: 

 

 אני לא מאשים אף אחד בכלום.    מר ניר ים:

 

 לא הייתי שם.    גב' דנה אדמון: 

 

 מאשים אף אחד בכלום. אני לא    מר ניר ים:

 

 אני הייתי, ולא הייתה החלטה.     דובר:

 

 זו לא החלטה, זו המלצה.     גב' דנה אדמון: 

 

החלטה    מר תמיר בוקובזה:  פרוטוקול  ורשום  הייתי,  לא  לדיון   –אני  יובא  הנושא 

 ולהחלטה במליאה.  

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

  אבל לא הובא הנושא הזה...  מר תמיר בוקובזה: 

 

 בהנהלה, יש החלטה לסדר יום.   אין החלטות   מר דודי אלון:

 

 נכון.    מר ניר ים:

 

 אבל איפה החומר הזה? למה הוא לא מופיע לנו מול העיניים?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 איזה חומר?    מר ניר ים:
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ב  400-שה  מר תמיר בוקובזה:   ,₪ מדברים  65-אלף  שאנחנו  האלה  הפרטים  כל  איפה   ,

לנו  עליה ולהגיד  לפה,  הזה  הסיכום  את  הבאתם  רשמתם,  לא  למה  באוויר?  שהיה    –ם  מה  הנה 

 בהנהלה, והנה מה שהבאנו לכם לסדר היום, ופתאום משנים את הכול למשהו אחר. 

 

 מה שהיה,    מר ניר ים:

 

אבל שנייה, זה כבר לא משנה. זה מים שזרמו, אוקיי? זו עובדה שזה   מר תמיר בוקובזה: 

 לנו, אין ויכוח על העניין.  לא הובא

 

 אף פעם לא קיבלנו שום דבר מההנהלה.    מר רביבו קובי: 

 

 מה זה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אף פעם לא קיבלנו שום דבר מההנהלה.    מר רביבו קובי: 

 

לא, אתה מקבל את החומר, כמו שהוא הוצג להנהלה. אם לא, זה לא    מר תמיר בוקובזה: 

 דנה, מדברת, אוקיי,  שווה ההנהלה. ההנהלה 

 

 ההנהלה לא מחליטה, ההנהלה מביאה סדר יום.     מר דודי אלון:

 

אז זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שעושים צחוק מאיתנו, ועוד    מר תמיר בוקובזה: 

 פעם מעוותים את הדברים, כדי שיהיה נוח. עידו מוזכר פה, הכול מוזכר פה.  

ה אם  חשוב.  היותר  לדבר  האגודה נעבור  של  להתחייבות  תוקף  בכל  מתנגד  הייתי  אותי,  שואלים  יו 

אוקיי?   היישובים,  שישה  הכול  בסך  זה  האגודה  שיישוב,  הגיוני  לא  הזה.  הפרויקט  על  שקל  לשים 

הכביש   ליד  ציבורי,  שטח  על  ציבורי  פרויקט  יממנו  שהם  שלום,  בחבל  שנמצאים  המושבים  ששת 
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ישו ולמה  מזה?  שקל  שישימו  למה  בתוך הראשי.  לא  זה  כזה?  גודל  בסדר  פרויקט  לממן  צריך  ב 

 היישוב, זה לא קשור...  

 

 הם רצו.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 הם רצו.    מר גדי ירקוני: 

 

 גדי, עזוב.    מר ניר ים:

 

 זו הייתה התנדבות שלהם המיליון.    מר גדי ירקוני: 

 

 י...  אז אני אומר, אנ  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אני גם אומר.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא מיליון, ההתנדבות שלהם היא לא מיליון.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 אז אין לנו בעיה בכלל.     גב' דנה אדמון: 

 

זה רק    מר תמיר בוקובזה:  יכול, אני אקריא את  מיליון היה כדי לפתוח את התב"ר. אני 

זה, מיליון ₪ כולל מע"מ, כל זמן שהכספים המגיעים סך התחייבויותינו בפרוי  –בגלל שאמרת   קט 

הגיעו   הקבלנים.  מצד  דרישה  ותהיה  למועצה  יגיעו  לא  התחבורה,  ₪  2.3ממשרד  ממשרד    מיליון 

 מיליון ₪?   2.3התחבורה? הגיעו? כן. אנחנו לא מתווכחים, כי זה רשום גם בחומר. הגיעו. עידו, הגיעו 
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 האלה.  2תח עם התב"ר. כשפתחו את התב"ר היה כן, אבל זה נפ   מר גדי ירקוני: 

 

לא הגיעו כל הכספים, אבל    –דרך אגב, לשים באותו משפט, אני אומר    מר עידו ליבנה: 

אני אשים אותו רק באותו משפט, שהמליאה אישרה את התב"ר, עוד פעם, אני לא הייתי פה אז אני  

 ומיליון.   3לא זה, אבל על 

 

 . 3.3  מר תמיר בוקובזה: 

 

 הזה.   2-בגלל שהיה ה   מר גדי ירקוני: 

 

 מתוך ידיעה שמשרד התחבורה לא מממן את כל התב"ר.   מר עידו ליבנה: 

 

 בדיוק.    מר גדי ירקוני: 

 

עכשיו אני אמשיך. השביל, אני אמשיך ואני אגיד שבאופן עקרוני אני   מר תמיר בוקובזה: 

 היישובים.   מתנגד למימון פרויקטים ציבוריים מכספים פרטיים של

או   שלי,  מהוועד  התנדב  מישהו  כי  שלי,  בכסף  שלי  האשפה  את  לפנות  צריך  שאני  לי  תגיד  מחר 

שטח  זה  מועצתי,  שירות  זה  לא,  חוץ    מהאגודה.  השביל,  אחד  אף  של  בעלות  לא  זה  מועצתי, 

 מהמועצה. אף יישוב לא צריך לממן בסדר גודל כזה כפרויקט ציבורי. אין לזה שום היגיון.

חים, אתה אמרת, שביל ההליכה שדומה בסדר הגודל שלו, מומן על ידי המועצה. למה? כי שמה  במבט

נטרסים שלי, אני צריכה שיהיה  תקשיבו, אני צריך לקדם את האי  –אין אגודה חזקה שבאה ואומרת  

 לתושבים שלי טוב. אז אין את זה שם, אז המועצה באה ומממנת.

ה סעיף אחר שעולה גם היום לסדר היום, ההקצאה. האגודה אותו הדבר בדיוק קורה עם הבריכה, שז

עזבו, אני צריכה בריכה. אני רואה מה קורה בצוחר, אף אחד לא מצליח לתחזק את   –באה ואומרת  

שמה   אני  אז  אתחזק.  אני  של    400זה,  ציבורית  בריכה  לתושבים  שתהיה  כדי  מהכיס,   ₪ אלף 

 המועצה... 
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 היא פרטית.    מר גדי ירקוני: 

 

 ציבורית של המועצה!    מר תמיר בוקובזה: 

 

 היא פרטית.    מר גדי ירקוני: 

 

 בבעלות המועצה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 פרטית.    מר גדי ירקוני: 

 

 עוד פרויקט שעובר,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 חבר'ה מצוחר רצו להיכנס לשם, ולא הסכמתם להם.    מר גדי ירקוני: 

 

 עדת הקצאות,  עוברת ו  מר תמיר בוקובזה: 

 

 היא לא ציבורית.     מר גדי ירקוני: 

 

 גדי,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 היא פרטית,    מר גדי ירקוני: 

 

 היא לא פרטית, היא בריכה ציבורית.    גב' דנה אדמון: 

 

 חבר'ה,    מר גדי ירקוני: 
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 גדי!   מר תמיר בוקובזה: 

 

  לא נתתם לחבר'ה מצוחר להיכנס לשם.   מר גדי ירקוני: 

 

 גדי, תקרא את הסכם ההקצאה.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אנחנו לא נתנו לחבר'ה מצוחר?    גב' דנה אדמון: 

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

ההקצאה.    מר תמיר בוקובזה:  הסכם  את  הינה  תקרא  אשכול  האזורית  והמועצה  הואיל 

הנ והמזנון  המתקנים  השחייה,  בריכת  בבניית  והחזקה  השימוש  זכויות  זה בעלת  אוקיי?  מצאים, 

זה לא המועצה?   מסמך של המועצה, לא שלי. אתם כתבתם אותו. אז מי שהבעלים, זה המועצה. לא?

 אז למה אני צריך הקצאה מהמועצה אם זה לא המועצה?

אחריות  חסרת  קצת  אמירה  זו  המועצה,  של  איך  ועוד  זה  אז  לזה?  קשור  אתה  מה  שלכם,  לא  זה 

 משיך.מצידך להגיד את זה. אבל אני א

מבינה   היא  כי  כסף,  ושופכת  שלום,  בחבל  לתושבים  טוב  שיהיה  בשביל  לממן,  ממשיכה  האגודה 

שאיכות החיים של התושבים חשובה יותר מהכסף הזה. ואם אנחנו נגיד שאנחנו לא שמים את הכסף, 

אני אפילו לא חבר באגודה. לא תשים את   האגודה תגיד שלא שמים את הכסף, זה לא אני, בסדר?

יהיה שביל הליכה, ולא תהיה בריכה,  סף, אז הלך. אז לא יהיה לנו כלום שמה. יהיה יבש שמה, לא  הכ

 ולא יהיה שום דבר. 

אנחנו מחייבים אותך לשלם מיליון ₪, חצי מיליון ₪, קשקוש. זה    –אז לבוא היום ולהגיד לאגודה  

 ת לחלוטין.חסר אחריות, זו זריקת אחריות של המועצה על האגודה, באופן חסר אחריו

אסביר   אני  תיכף  אבל  שינויים,  בטיפה  משהו  להקריא  רוצה  אולי    –אני  מרגישה  האגודה  לפעמים 

אנחנו נשים חלק מהכסף מראש, ולפעמים יש בריחת תקציב, שגם היא  –אחריות, והיא באה ואומרת 
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ואומר   בא  אני  ובגלל שיש אחריות,  וגם באחריות האגודה,  נשי  –באחריות המועצה,   –ם חצי  בואו 

 חצי.

, בדיון 13.12.21אז תחליפו את המילה אגודה במילה יישוב, מילים של ראש המועצה, לפני... מליאה  

 זה פרויקט חשוב,   –אחר, על פרויקט פרטי במבנה פרטי, ששם הוא בא ואומר 

 

 איזה?    מר גדי ירקוני: 

 

 בואו נשים חצי מהחריגה,    מר תמיר בוקובזה: 

 

 איזה?    מר גדי ירקוני: 

 

 מה?   מר תמיר בוקובזה: 

 

 איזה?    מר גדי ירקוני: 

 

 בבני נצרים במבנה היביל.   באיזה פרויקט?  מר תמיר בוקובזה: 

 

 לא היביל, החניה.     גב' דנה אדמון: 

 

פרטי,   מר תמיר בוקובזה:  מבנה  שזה  למרות  פרטי,  שזה  למרות  כי  חצי,  נשים  בואו 

כמ אנחנו  פרטי,  פרויקט  שזה  ניסה, ולמרות  היישוב  כי  התקציב,  ברח  כי  להשתתף,  צריכים  ועצה 

 והיישוב אמר. 

, האגודה והיישובים יממנו את זה באופן  הדין את ההר  בלא. בואו, ייקו  –ופה? ראש המועצה אומר  

 מוחלט.

 

 היא אמרה שהיא תממן.    גב' דנה אדמון: 
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י לטובת היישובים,  כי הם אמרו. כי הם אמרו שנעשה פרויקט ציבור  מר תמיר בוקובזה: 

 תושבי המועצה. לא לטובת יישוב ספציפי, ואף אחד לא ירוויח, ולא יכול לעשות אגורה מה...  

 

 יכול להיות, תמיר, יכול להיות,    גב' דנה אדמון: 

 

 למה את מפריעה לו?     מר גדי ירקוני: 

 

 אבל תמיר, האגודה התחייבה לשלם.   מר שמיל בלברמן: 

 

 נכון.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 על מה אתה מלין?    מר שמיל בלברמן: 

 

 אני אסביר לך על מה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 תמיר, רק רגע,     גב' דנה אדמון: 

 

 על מה אתה מלין? שיעמדו בהתחייבות שלהם!    מר שמיל בלברמן: 

 

שאלה     גב' דנה אדמון:  סימן  שמה  אני  חבל    –שמיל,  שתושבי  בגלל  שזה  להיות  יכול 

 התנצלו כמו שגדי ציפה.  שלום לא

 

 מה זה?   מר שמיל בלברמן: 

 

   ההבדל, ההבדל...   גב' דנה אדמון: 



 אזורית אשכול מועצה 
 1.8.2022, שני מיום, מנייןמליאה מן הישיבת 

 

 123 
 

  

 אוי, די נו.    מר דורון צמח: 

 

 אל תגידו לי,    גב' דנה אדמון: 

 

 האגודה,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 מה נו די?    גב' דנה אדמון: 

 

שלדעתי היא לא צריכה לקחת האגודה לוקחת על עצמה התחייבויות    מר תמיר בוקובזה: 

 אותן. 

 

 אבל היא לקחה.    מר שמיל בלברמן: 

 

 זו אחריות של המועצה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 היא לקחה!   מר שמיל בלברמן: 

 

 והיום,   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אבל היא לקחה!    מר שמיל בלברמן: 

 

תשלמי את הכול,   –לה  גדי, אמרנו שלא מפריעים. והיום יכולת להגיד    מר תמיר בוקובזה: 

 וייקוב הדין את ההר, זה חוסר אחריות. כי המועצה זורקת אחריות.  

 

על     גב' דנה אדמון:  אחריות  לקחה  שלום  חבל  עומדת    400אגודת  והיא   ₪ אלף 
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 מאחוריה. 

 

זו התנהלות כבר... חבל שלום זה לא בן חורג של המועצה. כמו שיש,    מר תמיר בוקובזה: 

שב מימנה  שיש  המועצה  וכמו  שמתוקצבת.  המועצה,  של  בריכה  שם  שיש  וכמו  צוחר,  ביישובי  יל 

 מתקציב המועצה,  בריכות אחרות שמתוקצבות 

 

 פרטיות.    גב' דנה אדמון: 

 

 למרות שהן פרטיות לגמרי.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 אחת.    מר גדי ירקוני: 

 

דיוק אותו הדבר, ולממן גם חבל שלום צריך לקבל את החלק היחסי, ב  מר תמיר בוקובזה: 

יש שם אגודה חזקה,    –את הבריכה בתקציב מסודר, ולממן שביל הליכה בתקציב מסודר. ולא להגיד  

 נזרוק עליהם את האחריות. 

 

 תודה תמיר. נעמי, בבקשה.    מר ניר ים:

 

 טוב, אני לא יכולה לצעוק כמו תמיר.    גב' נעמי סלע:

 

 אלף ₪.  400אלה שלך, שמיל, לעניין הש   גב' דנה אדמון: 

 

 מה?   מר שמיל בלברמן: 

 

אלף ₪, זאת ההתחייבות של האגודה, והיא עומדת מאחוריה, כל   400   גב' דנה אדמון: 

 הזמן. 
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 נעמי, בבקשה.     מר ניר ים:

 

 רק יש לי כמה שאלות,     גב' נעמי סלע:

 

 נעמי, בבקשה.     מר ניר ים:

 

 תן להם לדבר...    מר שמיל בלברמן: 

 

 הם ידברו, כי זה חשוב גם לשמוע אותם, כי אז נוכל להכריע.    גב' נעמי סלע:

 

 אבל למה לא ראשונים?    מר שמיל בלברמן: 

 

אבל לפני שהם יספרו, יש לי פשוט כמה דברים שאני רוצה לקבל גם     גב' נעמי סלע:

 תשובות מכם.

היה אומרת,  זאת  הוציאה.  שהמועצה  פרויקט  באמת  שזה  מבינה  מצד    אני  מלא  פעולה  שיתוף  בו 

ולכן אי אפשר היה לדעת   רגילים, בטח היה אחרי חריגות תקציביות, אבל...  המועצה. כמו שאנחנו 

 איך זה יסתיים. 

 מיליון.  4קודם כל, בפועל אני מבינה שהסכום הוא כמעט   –השאלות שלי הן כאלה 

 

 . 4,300   מר גדי ירקוני: 

 

 , 3,759כמה?    גב' נעמי סלע:

 

 . 3,700   ר גדי ירקוני: מ
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אבל     גב' נעמי סלע: זה,  את  כתב  מי  יודעת  לא  אני  ה...  את  מלקרוא  רק  עכשיו, 

מלקרוא מה שמובן באמת, שההתחייבות הייתה התחייבות פורמאלית. זאת אומרת, לצורך פתיחת 

 התב"ר, היה צריך התחייבות.

של המיליון   מבינה,  שאני  כמו  היא,  גם  ההתחייבות  זאת  עכשיו,  בעתיד.  כספים  שיובאו  כדי  זה   ,₪

אומרת, זו לא הייתה... לא אתה ולא אני היינו כאן, אז אנחנו לא יודעים לענות על השאלה הזו, ולפי 

שאנחנו  כמו  התב"ר  את  לפתוח  כדי  לחלוטין,  רשמי  באמת  היה  שזה  אומר  זה  משתמע,  שזה  איך 

 עושים בהרבה פרויקטים. 

יש שיתוף פעולה מלא בין האגודה לבין המועצה. זאת אומרת, זה    עכשיו, אני רוצה להאמין שבאמת

 לטובת התושבים שגרים כאן. 

נוספת,   עכשיו שאלה  וחבל.  טועה,  אני  אז תקנו אותי אם  פעולה,  נראה שאין שום שיתוף  זה  לי  אז 

זאת אומרת, זה יפה לבוא ולהגיד סכום של מיליון ₪ להתחייבות, השאלה היא אם בפועל, בכלל יש  

 אלף האלה.  500-להם אפשרות. אני לא יודעת אפילו אם יש להם אפשרות כלכלית להביא את ה

עכשיו, זה לא שהם הקימו איזשהו מתנ"ס פרטי, או קולנוע פרטי, או משהו כזה. זה שביל להליכה, 

שמיועד שמה לכל התושבים. זאת אומרת, אני לא מבינה מלכתחילה, זה שאלות שהיה צריך לשאול 

ז, מלכתחילה, למה בכלל להכניס את האגודה. כי אם זה לטובת התושבים, בדיוק כמו שהיה אותן א

בנאלי  לי  נראה  זה  האגודה,  התחייבות  שורה  כאיזושהי  להופיע  בכלל  אמור  לא  זה  צוחר,  בגוש 

 לחלוטין. ממה שאני מבינה, שאולי באמת זה נעשה רק כדי לפתוח את הפרויקט מול הגורמים... 

 

 את מסכימה עם כזה תהליך?    ני: מר גדי ירקו

 

 אני מלכתחילה, עוד פעם,     גב' נעמי סלע:

 

השאלה     מר גדי ירקוני:  על  לי  תעני  תב"ר,  אביא  שאני  מסכימה  את  שואל,  אני  לא, 

 רק, 

 

 כן?    גב' נעמי סלע:
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ליישם     מר גדי ירקוני:  מתכוון  לא  אני  אם  עליו,  תדעי  לא  שאת  תב"ר,  אביא  שאני 

 אותו? 

 

 לא. אני לא, מה זאת אומרת? רגע רגע,    גב' נעמי סלע:

 

 זה זה.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא.    גב' נעמי סלע:

 

 זה זה.    מר גדי ירקוני: 

 

אנחנו מראש, אבל יש, תקן אותי אם אני טועה, נראה לי שיש לא מעט     גב' נעמי סלע:

 פרויקטים כאלה.  

 

 מה? חבר'ה,    מר גדי ירקוני: 

 

 יש הרבה פרויקטים שאנחנו מכירים אותם רק,     נעמי סלע:גב' 

 

 אין פרויקט כזה,     מר גדי ירקוני: 

 

 רק בדיעבד,    גב' נעמי סלע:

 

 לא לא לא לא לא, חבר'ה, לזרוק פה...    מר גדי ירקוני: 

 

 רגע, סליחה.    גב' נעמי סלע:
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 לא, לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא?  גדי, מה לא    גב' נעמי סלע:

 

לא, תקשיבי רגע. אין פרויקט שאני מביא הנה, שאני לא מתכוון לבצע    מר גדי ירקוני: 

 את החתימה שיש עליו, את התב"ר מאחורה.  

 

 אין שום בעיה. אבל אתה כמועצה, אתה מתחייב, מה זאת אומרת?     מר גדי ירקוני: 

 

 להביא את הכסף?  בואו נשאל שאלה אחרת, מה עשתה המועצה כדי    גב' דנה אדמון: 

 

 אז בואי,    מר ניר ים:

 

 זה לא מה שאני אמרתי, השאלה היא,    גב' נעמי סלע:

 

 בואי,    מר ניר ים:

 

 רגע, ניר, אני...     גב' נעמי סלע:

 

 לא, אני נותן לך לדבר.     מר ניר ים:

 

 אני מכבדת אותך, אז בבקשה.    גב' נעמי סלע:

 

 ר, אבל,  אני נותן לך לדב   מר ניר ים:
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 אני שואלת עוד פעם,     גב' נעמי סלע:

 

 כן?    מר ניר ים:

 

ומי שיענה, זה האנשים היחידים שהיו שם, כי לא מאיר פה, ולא אף    גב' נעמי סלע:

אחד מאיתנו לא היה נוכח. כשאתם התחייבתם למיליון, השאלה היא אם זה היה, באמת, איזשהו 

 אני שם צ'ק...   זה היה באמתמשהו רשמי לטובת הנעת תהליך, או ש

 

 תני להם לדבר, נעמי, אולי תתני להם לדבר, הם יסבירו.   מר שמיל בלברמן: 

 

 לא, הם יענו אחר כך, הכול בסדר.    גב' נעמי סלע:

 

 נעמי, הכול בסדר, אריק, נעמי שאלת...?    מר ניר ים:

 

 הלאה. השטח הזה, הוא בבעלות מי?    גב' נעמי סלע:

 

 מועצה.    אדמון: גב' דנה 

 

 המועצה.    מר גדי ירקוני: 

 

ביישוב     גב' נעמי סלע: שטחים  הרחבת  איזושהי  לא  זו  כאילו,  בכלל,  אני  אז  יפה. 

 לטובת היישוב והצמיחה, זה משהו שהוא לטובת הקהילה. 

 

 יש הרבה שטחים בבעלות המועצה, ויזמות...    מר אליהו אוזן:

 

 הנקודה. אז אם אני נותנת,   אבל זאת בדיוק   גב' נעמי סלע:



 אזורית אשכול מועצה 
 1.8.2022, שני מיום, מנייןמליאה מן הישיבת 

 

 130 
 

 

 אלי, יש זכות דיבור, לא?     מר ניר ים:

 

הרבה    גב' נעמי סלע: מכירים  אנחנו  אוקיי...  אומרת  ואני  פצצה  זורקת  אני  אם 

פרויקטים כאלה, שבסופו של דבר הם ניתנים לבעלות פרטית. אני לא מאמינה שזה הפרויקט. זה לא  

 זק את השביל הזה, זו לא האגודה.  הפרויקט, כי למעשה, מי שבסוף יתח

זו   זה  את  שמתחזק  מי  זה  שם,  שיש  מה  יודעת  לא  הספסלים,  הצמחייה,  התאורה,  אומרת,  זאת 

בכלל. אז אני   Sayהמועצה, נכון? אז אם המועצה מתחזקת, ואם המועצה... אז האגודה שם, אין לה  

 לא מבינה למה מלכתחילה דורשים ממנה...  

 

 מאמינה במה שאת אומרת?  את   מר גדי ירקוני: 

 

 לגמרי.    גב' נעמי סלע:

 

 טוב.    מר גדי ירקוני: 

 

 לגמרי. לגמרי גדי,     גב' נעמי סלע:

 

 אוקיי.   מר גדי ירקוני: 

 

משהו     גב' נעמי סלע: בונים  היו  פרטי, אם  משהו  היה  זה  אם  פרטי.  עסק  לא  זה  כי 

ה שהם רוצים. אבל זה לא זה. זה לא עסק בעיה שלהם, שיעשו מ  –פרטי, שהם מכניסים ממנו כסף  

יישוב   לטובת  לא  וזה  עתידיות,  הכנסות  שהן  איזה  לו  שיש  עסק  לא  זה  פרטי,  עסק  לא  זה  מניב, 

 ספציפי. 

 

 שורה תחתונה?     מר ניר ים:
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 שורה תחתונה, אני מראש לא מבינה למה בכלל,     גב' נעמי סלע:

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

קימו את הפרויקט הזה כמו שהוא, ואני לא בטוחה שיש להם בכלל  ה   גב' נעמי סלע:

 את היכולת הכלכלית לעמוד בזה, אז שיגידו אם יש להם את האפשרות, וכמה הם, 

 

 אוקיי.    מר ניר ים:

 

 מה הם מוכנים לשים בתוך הדבר הזה.     גב' נעמי סלע:

 

 אלי, בבקשה.    מר ניר ים:

 

     .אליהו אוזן   גב' דנה אדמון: 

 

מה     מר אליהו אוזן: עם  מסכים  כן  גם  אני  אדבר.  אני  גבוה,  קול  לי  יש  כן  גם  אני 

שתמיר אמר, אני חושב שפרויקטים מהסוג הזה, בכלל לא צריכים להיות מעורבים. זה פרויקט עם 

צריכים,   היו  האלה  היישוב,  למה  בכלל  רואה  לא  טוב,  הכול  ציבורית,  אדמה  על  ציבורי,  אינטרס 

הזאת,  היישובי למחלוקת  מודע  אני  ראשונה  פעם  זה,  את  אומר  ואני  בזה.  להשתתף  צריכים  היו  ם 

 ואני אומר כצופה. 

דבר נוסף שאני רואה כצופה, ולא מכיר פה ממש... זה שיש פה איזשהו מעגל של חוסר אמון מאוד  

יש פה איזו    מאוד כבד בין חבל שלום לבין המועצה, הנהלת המועצה, אני לא יודע בדיוק להגדיר, אבל

 אווירה של חוסר אמון. 

יחייבו אותם בכלל, אבל גדי זרק לאוויר העולם  עכשיו, גדי זרק לאוויר העולם, אני רציתי להגיד שלא 

התעקשו    500 שהם  כיוון  כהענשה,  לי,  הציק  קצת  זה  לזה,  קרא  הוא  לזה,  נקרא  קצת  גם   ,₪ אלף 
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אלף ₪. רבותיי, כל הדיון שלנו זה    400ים  פתאום על משהו. והלכתי כרגע, שאלתי אותם מה הם מוכנ

על מאה אלף ₪, על מנת פה ליצור מעגל של אווירה נעימה, כאשר יש פה דיונים על בדיוק מה נאמר,  

איך נאמר, למה נאמר, האם ההתחייבות הייתה טוטאלית, או על תנאי הייתה. עזבו אתכם, גדי אמר  

 שראל, מה העניין?  שלום על י 400? נסגור על 400, אתם מוכנים 500

 )מדברים ביחד(  

 

 חברים יקרים, תעזבו,     מר ניר ים:

 

 על הפרטים תריבו אחר כך...    מר אליהו אוזן:

 

 אליהו,    מר ניר ים:

 

 תודה, תן לאגודה, יאללה.     מר דודי אלון:

 

 לאט לאט.    מר ניר ים:

 

 שמונה וחצי, ניר, בואו נתקדם.    מר דודי אלון:

 

עד תשע.     ים:מר ניר  זמן  לנו  יש  וחצי,  נוספים שמונה  הכול בסדר, חברי מליאה 

 שרוצים לדבר בסיבוב הראשון? כי יהיה עוד סיבוב אחר כך. 

 

 דודי רוצה.   מר חנניה אווקרט: 

 

 אני אדבר בסוף.     מר דודי אלון:

 

 כן, דורון?    מר ניר ים:
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ון אם כן לעשות או לא לעשות את אנשים קצת מתבלבלים, זה לא די   מר דורון צמח: 

ה... אם כן... זה לא דיון אם אנחנו כן או לא עושים את השביל. השביל הזה כבר נעשה. השאלה פה 

מרגישים   אנשים  האם  הארגונית.  בתרבות  מתרכז  הדיון  בעצם  פה,  רואה  שאני  מה  תרבות,  היא 

 מחויבות על חתימה שהם עשו?

ולהגיד   יותר  מאוחר  לבוא  להיות  קש  –אפשר  צריך  וזה  ומתן,  משא  לנהל  יכולים  לא  אנחנו  לנו,  ה 

הדיון. עכשיו אנחנו לא, בכלל לא מדברים אם מגיע להם או לא מגיע להם, אם זה ברשות המועצה, 

 או לא ברשות המועצה .הדיון הוא אם אנחנו עומדים בהתחייבויות שלנו.  

 

 מה ההתחייבות?     גב' דנה אדמון: 

  

א להפריע לי בבקשה. לא להפריע לי. לפני חצי שעה דיברנו על דיון, ל   מר דורון צמח: 

  80ביקשנו מבארי ואישרנו את זה, ואף אחד לא הגן כאן על שטח ציבורי, וקיבוץ בארי עומד לממן  

 אלף ₪. אף אחד, מכל הדוברים הנחמדים האלה פה, לא קם ואמר את הטיעונים האלה. 

 

 זה לא עסק פרטי?     גב' נעמי סלע:

  

 לא להפריע. לא, זה לא עסק פרטי, זה של המועצה.     מר דורון צמח: 

 

 אוקיי.    גב' נעמי סלע:

  

 של המועצה.    מר דורון צמח: 

 

 סליחה שלא הבנתי.     גב' נעמי סלע:

 

 של המועצה?   גב' דנה אדמון: 
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 עכשיו.    מר דורון צמח: 

 

 אל תגיד שזה של המועצה. זה פרויקט תיירותי של בארי,   מר חנניה אווקרט: 

 

 לא, לא.    מר גדי ירקוני: 

 

 אתה לא ידעת על מה מדובר, אתם... לא יודעים על מה מדובר.    גב' דנה אדמון: 

 

 אני נתתי הסבר מה זה הכול, מה את אומרת לי?     מר גדי ירקוני: 

  

זה     מר דורון צמח:  יודע שום דבר. זה שתרים את הקול,  עושה לא  תקשיב, אתה לא 

 את זה של בארי.  

 

 זה לא קשור לאופניים.     מר גדי ירקוני: 

 

 ... נעשה ככה, כי אז היו החלטות מתקבלות אחרת.     גב' נעמי סלע:

  

 רגע, שנייה.    מר דורון צמח: 

 

אני חושב שבגלל שמדובר    מר דודי אלון: פעם אנשים, אבל  נוהג לקטוע אף  לא  אני 

א לשימור  המועצה  של  הפרטים,  בפרויקט  את  הכרתי  שלא  אפילו  ברור,  זה  אופן  בכל  לי  אז  תרים, 

שזה, מה שנקרא, פרויקט שהוא שומר על ערכי הטבע, ערכי הסביבה. בשימור אתרים זה הדבר הכי,  

 כאילו, קיצוני שיש במרחב, וזה אזור תיירותי של מורשת, 

 

 זה לא קשור...    מר גדי ירקוני: 
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 שעל מה היו צריכים לשאול שאלות, המליאה?  אז אני חושב   מר דודי אלון:

  

 לא, למה הקיבוץ לא מממן?    מר דורון צמח: 

 

מצוין. למה לא שאלת את זה? אנחנו לא מכירים את הפרויקט. אתה    מר תמיר בוקובזה: 

 למה לא שאלנו?   –מביא מידע חלקי, ואתה אומר 

  

 אל תפריע לי, בבקשה.     מר דורון צמח: 

 

 אני אעשה מה שאני רוצה, ואתה תעשה מה שאתה רוצה.   בזה: מר תמיר בוקו

  

 אני יודע שאתה עושה מה שאתה רוצה, אבל אל תפריע לי, אני מבקש.     מר דורון צמח: 

 

 אז מה.   מר תמיר בוקובזה: 

  

תודה.     מר דורון צמח:  לי.  להפריע  לא  מבקש  אני  רוצה,  שאתה  מה  זה  אחרי  תעשה 

הזה. אני מציע, אני חושב שאנחנו    500/500-י מודה שאני לא מרגיש נוח עם העכשיו, יש כאן דיון, אנ

צריכים להתרכז, אנחנו צריכים להפסיק את הדיון פה, לנסות להגיע לתובנות עם האגודה, ולמרות  

שבאמת, אני רואה פה, יש פה מכתב, כתב התחייבות בלתי חוזר, וכו' וכו', בהתאם לתב"ר. ובתב"ר  

כאילו... אני יודע. אבל יש פה המון דם רע, אני מציע להפסיק פה את הדיון, ובשבוע    כתוב מיליון ₪,

 הבא, עד שבוע הבא, לנסות למצוא דרך לפתור את הבעיה הזאת.

 

 תעלה הצעה לסדר, דורון.      דובר:

 

 לדחות?    גב' דנה אדמון: 
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ב   מר דורון צמח:  אותו  ולהמשיך  הדיון,  את  להפסיק  שלי,  ההצעה  הבא. זו  שבוע 

 ובשבוע הבא, עד שיעלה עשן לבן. 

 

 אבל אם אפשר להגיע להסכמות היום,    גב' נעמי סלע:

 

 אתם מפריעים לרוויטל.     מר ניר ים:

 )מדברים ביחד(  

 

 רוויטל, בבקשה.     מר ניר ים:

 

כן כמו שאלי ודורון אמרו, הדיון מריח קצת מטעמי חיסול חשבונות. ל : רוויטל דג'אווי בן יעקב

האם   עיקרון.  של  לגופו  אלא  ספציפי,  מקרה  של  לגופו  להיות  לא  צריכה  שההחלטה  חושבת  אני 

המועצה לוקחת אחריות במימון פרויקטים ציבוריים, בשטחים ציבוריים, או שלא. זה צריך להיות  

  העיקרון, כי היום זה חבל שלום, מחר זו תהיה בריכת צוחר, מחרתיים זה יהיה פרויקט אחר, במימון 

 של יישוב אחר. 

 אז אנחנו צריכים, שנייה, להתנתק מהדם הרע הזה, ולהתמקד בעיקרון הספציפי. 

 

 אפשר לשמוע אותם?     גב' נעמי סלע:

 

 הלאה, חבל שלום, בבקשה.    מר דודי אלון:

 

רגע, אתה מחלק רשות דיבור? יש חברי מליאה, אני רוצה שקודם כל     מר ניר ים:

 גמרו להתבטא... הם יתבטאו, ואחרי שהם 

 

 ניר, הם רוצים לשמוע אותם לפני שהם מגיבים.     מר דודי אלון:



 אזורית אשכול מועצה 
 1.8.2022, שני מיום, מנייןמליאה מן הישיבת 

 

 137 
 

 

 הנה, הם מדברים עכשיו.     גב' דנה אדמון: 

 

המרכזית,    מר אורי גרביאן:  המרכזית. האגודה  האגודה  מנכ"ל  אני  גרביאן,  אורי  שמי 

 היא אגודה של חבל שלום. 

 

 מאיזה מושב?   מר שמיל בלברמן: 

 

גר במושב תלמי ביל"ו, לא באזור. אבל אני באזור כבר ארבעים   גרביאן:  מר אורי אני 

שנה. הייתי ממקימי מושב יתד, הייתי גזבר גם בתלמי יוסף, בפרי גן בחלק מהזמן, ואחר כך עברתי 

 אלף ₪ לשיפוץ הבריכה,  500לאגודה המרכזית. האגודה המרכזית, היא גם מימנה 

 

 שולם כבר?    גב' נעמי סלע:

 

 בוודאי.    גב' דנה אדמון: 

 

 , 2014-ב  מר אורי גרביאן: 

 

 זה כסף ששולם?     גב' נעמי סלע:

 

 זה כסף שיצא,    מר אורי גרביאן: 

 

 לא להפריע לו. כל הזמן, כל מי שמדבר, את מעירה לו משהו.   מר שמיל בלברמן: 

 

 דנה, הכול בסדר, תאמיני לי.   מר אורי גרביאן: 
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 לא, זה לא אני, זו נעמי, אני בשקט.    גב' דנה אדמון: 

 

 סליחה. זה כסף שיצא מכיסם של תושבי...    מר אורי גרביאן: 

 

 בבקשה, שקט.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 חבר'ה, תנו לשמוע.    מר שמיל בלברמן: 

 

תושבי חבל שלום מתרחבים, בונים, קולטים, הרחבות של היישובים   מר אורי גרביאן: 

 שוב לנו, בקצה הדרומי של המועצה, שגם תהיה בריכה וגם יהיה שביל הליכה. כרגע בקליטה. ח

, מסכנים  2211, ראינו שהתושבים הולכים, תוך סיכון חיים, בשולי הכביש הצר  2013-14אנחנו בשנת  

את החיים שלהם. יזמנו פגישות במועצה, היה בועז קרשנר מנהל המחלקה, יחד עם חיים ילין, ויזמנו  

 יל ההליכה. לתכנן את שב

אלף ₪ מכספי הציבור של תושבי / מושבי חבל  268אנחנו יזמנו אפילו הלכנו למתכננים, יועצים שלנו, 

 שלום, כדי לתכנן את שביל ההליכה.

בדצמבר   התחבורה  ממשרד  תקציב  הושג  תוכנן,  ההליכה  מאות,  2014שביל  שלוש  מיליון  שלושה   ,

 . 2,300,000השתתפות משרד התחבורה,  70%מתוך זה 

איך אנחנו דואגים שהתקציב הזה לא ילך לאיבוד בסוף השנה, כי התוכניות,    –פנינו לגזברות ואמרנו  

לא הצלחנו להעביר את התוכנית בנת"י, נתיבי ישראל. הערימו קשיים, זה נמשך זמן. באתי לכבי, אני  

  –אז היא אמרה  כבי, צריך לעשות משהו כדי לשמור על התקציב.    –אישית ישבתי מול כבי, אמרתי  

מיליון   השלושה  בין  ההפרש,  על  התחייבות  צריכה  אני  התב"ר,  בשביל  תב"ר,  לפתוח  ל300צריך   ,-

 שמשרד התחבורה אישר.  2.300-, ל30%

עם    –אמרתי   התב"ר,  את  לפתוח  בשביל  התחייבות  לך  לתת  מוכן  אני  בזה,  לעמוד  יכול  לא  אני 

ונים באמת לשלם את זה. חבל שכבי לא פה, היא הסתייגות. לא לתת את התקציב, כי אנחנו לא מתכו

 הייתה מאשרת.  
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 .  את זה כבי מאשרת   מר גדי ירקוני: 

 

 היא אישרה את זה.     גב' דנה אדמון: 

 

 לדעתי היא אישרה את זה אפילו.   מר אורי גרביאן: 

 

 אמרתי, כבי אישרה את זה.    מר גדי ירקוני: 

 

 כתב ההסתייגות. נכון, וגם נתנו את מ  מר אורי גרביאן: 

 

 חברי המליאה לא ידעו את זה.    מר גדי ירקוני: 

 

ה...    מר אורי גרביאן:  את  העברתי  אני  ולא...  במליאה  פה  הייתי  לא  אני  מצטער,  אני 

אלף ₪ למועצה של היועצים, כדי שתגיש דו"ח ביצוע למשרד   268-בהמשך הדרך, אנחנו הגשנו את ה

 לא יעלה. התחבורה, כדי לשמור על התקציב, ש

יכול היה ללכת   חבר'ה, עברו שמונה שנים מאז שאישרו את התקציב, או שבע שנים. התקציב הזה 

אלף ₪ לקופת המועצה.    180בזכות זה שהגשנו דו"ח ביצוע, ונכנסו  לאיבוד. אז התקציב הזה נשמר,  

עצה עצמה.  יצא מכרז, אני אומר לכם, נעשתה פה עבודה מצוינת על ידי החברה הכלכלית, עופר והמו

הם  מאיפה  אמרנו  גדי,  עם  ישבנו  מאיר,  עם  ישבנו  השתנה,  המחיר  התייקרויות,  היו  מכרז,  יצא 

   אלף ₪, וזה נכון.  400-מביאים את יתרת התקציב. אנחנו התחייבנו ל

 

 ?  500-ו 500לא היה    מר גדי ירקוני: 

 

 ? 500   גב' דנה אדמון: 

 

 אלף.  400לא,   מר אורי גרביאן: 
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 הגיעו מהחטיבה.   200   אדמון:  גב' דנה

 

 אלף מהחטיבה להתיישבות,  200גדי,   מר אורי גרביאן: 

 

 מאה ומאה.    גב' דנה אדמון: 

 

אנחנו    מר אורי גרביאן:  אם  אמר,  עוד  וגדי  אלף.  מאות  חמש  על  התחייבה  והמועצה 

 חצי.  –מקבלים את התקציב מהחטיבה, זה יוריד לנו חצי  

 

 אומר, מה הסכומים? שזה    גב' נעמי סלע:

 

 . 400-ו 400   גב' דנה אדמון: 

 

 . 500-ו 500לא,    מר גדי ירקוני: 

 

עומדים   מר אורי גרביאן:  לעידו, אנחנו  עידו. אמרנו  עם  פגישה  לנו  הייתה  אנחנו,  רגע. 

ואנחנו עומדים על ההתחייבות שלנו. לא  על כך, על ההתחייבות שלנו. אדון בארי, אנחנו התחייבנו 

יבנו, ואין לנו שום כוונה לרדת מההתחייבות שלנו. המיליון ₪ היה, בשביל שכבי תוכל לפתוח  התחי

שביל  היה  ולא  לאיבוד,  הולך  היה  והכסף  תב"ר,  פותחים  היינו  לא  אחרת  כי  תב"ר,  התקציב,  את 

 הליכה. 

  

 אבל אנחנו גוף ציבורי, זה לא...    מר דורון צמח: 

 

 נהלת המועצה.  תגיד את זה לה   גב' דנה אדמון: 
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 היה נושא נוסף, אנחנו העלינו נושא נוסף.    מר אורי גרביאן: 

 

 חבר'ה, תנו לאורי לדבר. בבקשה.    מר ניר ים:

 

הייתה    2021אוקיי, את תקציב    –אנחנו באנו, ישבנו עם עידו ואמרנו    מר אורי גרביאן: 

המועצה,   של  מופשר  תקציב  אבשלום,  התחייבות,  בבריכת  בצוחר    65להשתתף  השתתפו   ,₪ אלף 

לחבל שלום. חבל שלום מממנת    65אלף, השתתפו בבריכה של גבולות מאה אלף, והיה    250בבריכה  

 אלף, מסבסדת את הבריכה.   250-כל שנה למעלה מ

 

 חמישים ולא ארבע מאות?  200למה    גב' דנה אדמון: 

 

 למה היה התקציב?     מר גדי ירקוני: 

 

 בבריכה.  השתתפות    גב' דנה אדמון: 

 

חבל   מר אורי גרביאן:  של  העמותה  ב...  זוכה  המועצה,  במליאת  אושר  הזה  התקציב 

שלום, שמנהלת את הבריכה, וים אחד בהיר, כבי טוענת שהכסף הזה ניתן לכם בטעות, הייתה טעות 

 אנוש, לוקחים את זה בחזרה. לא הבנתי.  

 

 ... נמשך   גב' דנה אדמון: 

 

אושר במליאת המועצה, תקציב שנתי שהמועצה אישרה לנו תקציב ש  מר אורי גרביאן: 

בכלל?  פרטית  בריכה  שזו  גבולות?  לקיבוץ  אנוש  טעות  הייתה  לא  למה  שלום,  חבל  בריכת  לטובת 

שנה   כל  אוכלים  אנחנו  ציבורית.  בריכה  זו  כי  עסק,  רישיון  צריכים  אנחנו  ציבורית,  בריכה  אנחנו 

נחנו גם מבטחים את הבריכה, וזה עולה לנו הון תועפות.  מדורי גיהינום כדי לקבל את האישורים, וא

ה נשלם את  ה  400-אנחנו אמרנו, אנחנו  בקיזוז  זה שאנחנו    65-שהתחייבנו,  על  עומדים  אלף. אנחנו 
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 אלף יעלה פה במליאת המועצה,  65-נשלם את הארבע מאות, אנחנו מבקשים שהנושא של ה

 

 דיון מסודר.     גב' דנה אדמון: 

 

שנת    ביאן: מר אורי גר של  בתקציב  שאישרתם  התקציב  את  לקבל  לנו  ,  2021ותאשרו 

 שמישהו החליט לקחת אותו חזרה. זה כל...  

 

 לא ידענו את זה בכלל.     גב' נעמי סלע:

 

 כן, דקה, מי רוצה לדבר? יובל, קובי, שמיל,     מר ניר ים:

 

 אם אני רוצה להעלות הצעה לסדר, יש לי זכות?    מר שמיל בלברמן: 

 

 בוודאי.    גב' דנה אדמון: 

 

 כן.    גב' נעמי סלע:

 

 אתה חבר מליאה.     גב' דנה אדמון: 

 

 לא, יש לי זכות ראשונים?    מר שמיל בלברמן: 

 

 ראשונים למה?     מר ניר ים:

 

 לדבר עכשיו, לפני...    מר שמיל בלברמן: 

 

 אנחנו ניתן לך.     מר ניר ים:
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 אתה קם מוקדם. זכות רפתנים, כי    מר דודי אלון:

 

כך    מר ניר ים: ואחר  יובל.  ואת  שמיל  את  קובי,  את  נעמי  את  לנו  יש  אז  נכון. 

 אנחנו נסכם, וניתן לגדי להיות הדובר האחרון, ומשמה... הצעות להחלטה, והחלטה. 

 

דברים.   מר שמיל בלברמן:  אותם  על  כבר  חוזרים  וכולם  מאחר  לסדר,  הצעה  מציע  אני 

 מך,  דורון, אני אדבר בש

  

 תודה. בדרך כלל אשתי מדברת בשמי.    מר דורון צמח: 

 

גדי,    מר שמיל בלברמן:  דורון,  של  ההצעה  את  מציע  אני  תפריע.  אל  דנה,  כמו  אני  הלו, 

 שתשב מול החבר'ה של אבשלום, ותגיעו לאיזו פשרה. 

 

 חבל שלום.    גב' דנה אדמון: 

 

 ש של פחות ממאה אלף ₪, גדי. חבל שלום. כולה מדובר על הפר  מר שמיל בלברמן: 

 

 מה אתה רוצה ממני?     מר גדי ירקוני: 

 

שבוא, שתשב איתם ותגיעו לפשרה, זה הכול. אחרת לא נצא מפה גם    מר שמיל בלברמן: 

 רגע, לא מצביעים?  בחצות. זאת ההצעה שלי, ויאללה. 

 

 לא, אנשים רוצים לדבר.     מר גדי ירקוני: 

 

רוצה  מר רביבו קובי:  א'    אני  דברים.  כמה  האמירה   –להגיד  עם  מאוד  מסכים  אני 
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באופן   להיעשות  צריך  היה  מלכתחילה  הוא  ציבורי,  דבר  הוא  הזה  שהשביל  חושב  אני  הראשונית. 

אחת    –ציבורי, באופן מלא, אני לא  זוכר מה היו הדברים שהתגלגלו לכך. אבל, אני אגיד שתי נקודות  

התחייבות מסוימת שעל פיה כל חברי המליאה מחליטים   שזו התנהלות הזויה של להביא למליאה  –

 להצביע, ובסופו של דבר לגלות, שבאמת ההתחייבות הזאת הייתה התחייבות סרק.

עכשיו, זה לא, האשמה פה היא לשני הצדדים, חד וחלק. כי יש פה, בעצם, הערמה על המליאה, חד 

ד של המועצה עצמה, על זה שהיא  וחלק. אין דרך אחרת להראות את זה. יש פה אשמה חמורה מאו

 אומרת... על שביל שנפתח, ואותו דבר גם הפוך. 

מידע   בסיס  על  החלטה  איזושהי  מקבל  שהוא  במצב  להיות  רוצה  לא  מאיתנו  אחד  שאף  בטוח  אני 

 שהוא שגוי. זה אחד. 

זה רת, צריך כאילו להיות שנייה איזשהו קו מנחה. אם אנחנו לוקחים את הסיפור הלגבי מה שאמ – 2

שמע, רק בוא נשים בשביל שתפתח וזה, ולכן אני מוכן, אז מעולה. אבל בואו   –של כבי, שהיא אמרה  

אלף ₪ זה הגיע בטעות, אז בוא    65-נכבד גם את כבי מהצד השני, אם היא אמרה שהדבר הזה, שה

 נלך עם כבי. או שאנחנו הולכים עם כבי באופן...  

 

 שזה היה בטעות.   לא, זה לא כבי אמרה   גב' דנה אדמון: 

 

 חבר'ה, אני שמעתי אותו.    מר רביבו קובי: 

 

 זה אושר במליאה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

 רגע, שנייה,   מר רביבו קובי: 

 

 זה לא כבי.    גב' דנה אדמון: 

 

 זו עמדתו.    מר דודי אלון:
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אמר    מר רביבו קובי:  הוא  אמר.  שהוא  למה  מגיב  באה    –אני  אחד  בהיר  ביום  כבי, 

הכסף הזה שקיבלתם, קיבלתם אותו בטעות. זה מה שהוא אמר. לכן אני מגיב למה שהוא    –אמרה  ו

כמו   הסוף.  עד  כבי  עם  הולכים  כבי,  עם  הולכים  אנחנו  אם  אז  הזה  אמר.  הסיפור  את  שקיבלתם 

שצריך  חושב  אני  ולכן,  חושב.  אני  פה  גם  אז  כבי,  עם  הולכים  זה,  זה  התב"ר  את  לפתוח  שבשביל 

א'    400-עה הראשונית של הלחזור להצ יהיה תקדים, האירוע   –אלף ₪.  לא  אני מקווה מאוד שזה 

 הזה, שיישובים חדשות לבקרים, ישימו התחייבויות, ולא יעמדו בהן... זה אחד. 

עכשיו, אני רוצה שנייה, ברשותכם, דקה אחת, לפתוח פה שנייה איזשהו צוהר, כי יש  איזשהו קול  

שעברו פה במליאה, באישור, בהצבעה, ודואגים כל הזמן לנופף בהן, אם  כזה, כל הזמן, על החלטות  

 זו הבריכה של בני נצרים, הן אם זה המתנ"ס בשלומית. 

חברים, בואו נגיד את זה בצורה מאוד פשוטה, הדבר הזה עבר פה. יש כאלה שזה עבר להם בגרון, לא  

עצה אחת וזה מקום אחד, די כל הזמן  עבר להם בגרון. יש כאלה שהצביעו רק כי... אבל אם אנחנו מו

 כאילו... 

 

 מה זה קשור לשביל?    מר שמיל בלברמן: 

 

 יש מוסר כפול, זו בעיה.    מר תמיר בוקובזה: 

 

זכותי. מעולה,  , אסור לי?  ...אני אמרתי בפירוש, אני דקה אחת פותח  מר רביבו קובי: 

 זכותי. יש פה אווירה לא נעימה. 

 

 ש מוסר כפול!  כי י  מר תמיר בוקובזה: 

 

 אתה,   מר רביבו קובי: 

 

 דאבל סטנדרט.    מר תמיר בוקובזה: 
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 ממש לא!   מר רביבו קובי: 

 

אבל זה לא כלפיך הבעיה שלי. אני לא בא ליישובים בטענות. זה שעל   מר תמיר בוקובזה: 

גישה   אחר  ובמקום  אחת,  גישה  יש  אחר,  במקום  או  במושבים,  קורה  כשהוא  בדיוק,  הדבר  אותו 

דומה.  מאוד  מאוד  בנושא  בדיוק  המועצה,  ראש  של  האמירות  את  החלטת,  את  והקראתי  הפוכה, 

 מאוד דומה, איך הוא בא והגן על זה, ודרש לשלם.  

 

 אני אומר שוב,    מר רביבו קובי: 

 

 אז אין לי שום בעיה ביישובים.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 ו, למה. אבל עכשיו תן לו לדבר.  ... ומספיק. והוא גם יסביר, ברשות   מר גדי ירקוני: 

 

אבל גם פה המועצה, בסופו של דבר, שמה כסף. על משהו שהיא, אתה   מר רביבו קובי: 

והיה קורה   הפוך,  הזה היה  אני אסיים. אם המקרה  ובזה  אגיד משפט אחרון  אני  יודע מה? תמיר? 

 בנווה, או בבני נצרים, השולחנות היו עפים פה באוויר. 

 

 לא נכון. זה לא נכון, קובי.    ן: גב' דנה אדמו

 

 וזה,   מר רביבו קובי: 

 

  ציבורי! מתקןזה   מר תמיר בוקובזה: 

 

 וזה ממש ממש ממש...    מר רביבו קובי: 

 

 נכון! מתקן ציבורי ,שטח ציבורי, אני...    מר תמיר בוקובזה: 
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 להרגיע.    מר ניר ים:

 

 תמיר די.    מר גדי ירקוני: 

 

 די, מיצינו כבר, חבר'ה, די.   מר שמיל בלברמן: 

 

 תקשיבו, יש לנו את יובל, יש לנו את,    מר ניר ים:

 

 אני רוצה.    גב' נעמי סלע:

 

 את לא דיברת?     מר ניר ים:

 

 לא, אמרנו שעושים סבב ב'. להעלות הצעה כבר.     גב' נעמי סלע:

 

 תן לה, אם לא אני אדבר, עזוב.   מר תמיר בוקובזה: 

 

 היא דיברה שמונה פעמים. כל אחד פה...  מן: מר שמיל בלבר

 )מדברים ביחד(  

 

 דודי, אני מרשה לך להשתיק את כולם, כדי שזה יהיה קצר.    מר יובל בר:

 

 חבר'ה, יובל מדבר.     מר דודי אלון:

 

פה     מר יובל בר: שיש  חושב  אני  הדברים.  כל  על  אחזור  לא  המקרים אוקיי.  בשני 

ת, גם השביל וגם במקרה של מכינת עוצם, יש פה שני דברים שהם באמת  זאת אומר  שהולכים לבוא,  
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צריכים   היו  הדברים  המועצה.  מבחינת  בעיקר  מסתכל  אני  אבל  המועצה,  מבחינת  גם  גדול,  פאול 

ממש   ממש  פה  וזה  פנים,  לשתי  שמובן  משהו  יהיה  לא  שזה  ככה,  טוב  יותר  הרבה  מסודרים  להיות 

 שקיבלנו, במיוחד שזה מגיע תמיד שנים שנים אחרי.ממש לא לעניין מה שקרה פה, ומה 

סוף   לזה  ויעשו  לסיום  זה  את  יביאו  סוף,  סוף  שיביאו,  שנה  כל  שדרשתי   ... של  במקרה  גם  לכן, 

 כשמביאים את זה אחרי כמה שנים, וכל אחד אומר מה הוא חשב ומה זה, זה לא לעניין. 

, אבל אני רק אגיד  65-מקרה של קובי על ה לצורך סגירת העניין, אני ממש לא מתקטנן, אפילו לא ב

חד   או של המועצה,  בצד אחר של השולחן,  היה במקרה אחר,  זה  לקובי. אם  לסיום, שאני מצטרף 

 משמעית, אני לא אגיד שמות, היו קופצים על זה חופשי. ומתנגדים.  

 

ל טוב, אני ממש בשלוש שורות. קודם כל, כל הסיפור הזה התחיל בגל   גב' נעמי סלע:

ברוך  אנחנו,  שהיום  שביקשנו,  כמו  מתנהלים  אז  היו  אם  כאילו,  שצריך.  כמו  נכתבו  לא  שהדברים 

 השם, מתנהלים,  

 

 את יודעת מתי זה נעשה?     מר גדי ירקוני: 

 

בלי     גב' נעמי סלע: שורות,  שתי  עם  תב"ר  כשכותבים  אומר.  אני  זה  בגלל  בסדר, 

 ן לפרשנות. הסבר, בלי דברים שהם כתובים, אחר כך זה נית

עכשיו, אם כותבים את הדברים כמו שצריך, זה מובא בצורה מאוד מוסברת, לא בשורה, אלא כמו  

שביקשנו, גם בעוד עשרים שנה אחרינו, ידעו בדיו כל תב"ר איך הוא נעשה. בלי מקום בכלל לפרשנות, 

 ובלי סימני שאלה, ובלי ויכוחים. 

 

 צודקת.    מר גדי ירקוני: 

 

כספים,    :גב' נעמי סלע של  שינויים  נעשים  באמת  שאם  זה,  השני  הדבר  אחד.  זה 

שלא מובא    -א'  –שהמליאה מאשרת, שהם לא באים, הם לא יוצאים לפועל כמו שאושר, חמור מאוד  

 אלינו ולא נעשה לזה אישור, ומבחינתי, צריך לעשות לזה איזשהו תיקון. 
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אולי זה לעידו, להגדיר בצורה מאוד מאוד   בכלל, צריך למצוא פתרונות, להגדיר איך אנחנו עושים,

ברורה, חד משמעית, איך אנחנו פותחים תב"רים, שלא ניתנים לשום פרשנויות, או להבין את זה בין  

 השורות. לעשות את זה בצורה מאוד חד משמעית, בצורה ברורה. 

-שלמו את הההצעה שלי, כמו שהם הציעו, הם מוכנים לשלם, שזה כבר משהו. אז אני מציעה שהם י

ובזה סיימנו. כאילו, נראה לי שאפשר היה לסגור את זה, גם בלי שזה יובא למליאה,    65-פחות ה  400

, ואני אשמח אם זה מה שיקרה. מישהו רוצה עוד  65-פחות ה  400-וחבל. אז ההצעה שלי זה באמת ה

 לדבר? 

 

 חברים נוספים לפני גדי?     מר ניר ים:

 

 י, לא לשים שקל מהאגודה, והמועצה תממן את הכול. ההצעה של  מר תמיר בוקובזה: 

 

 סבבה. גדי?    מר ניר ים:

 

 דודי, אתה רוצה לדבר, לא?    מר גדי ירקוני: 

 

מכרז, כן.     מר דודי אלון: שהיה  אחרי  ההליכה,  שביל  של  בסיטואציה  נתקלתי  אני 

ט, היה רצון בכלל  היה קושי עם הקבלן שנשכר, היו קשיים אדירים עם המפקח שעשה את הפרויק

... שיעצור, אז ההוצאות בכלל יהיו בסיפור אחר. המועצה התערבה, היה צורך בפיקוח נוסף,  לעצור.  

ובסופו של דבר, כמו שאורי אמר, השביל הסתיים בהצלחה, וזו הייתה החלטה נכונה שלקחנו, לסיים  

 את השביל הזה, על כל המשמעות.

יבה גם בעניין הזה, ואכן, אין עוררין על ההתחייבות שהאגודה,  מכיוון ש... האלה היו, והייתה פה יש

בעצם, מההתחלה נתנה/לקחה, כולל הסימוכין של כבי, נחה דעתי שפה אין עניין של משוא פנים, או  

איזושהי התחייבות שלא עומדים בפניה, אלא ההיפך. אלא לעמוד בהתחייבות המקורית שהם נתנו.  

שנייה   אני  שלי,  העמדה  הולכן,  של  הסיפור  את  בתקציב  65-מרחיק  היה  הוא  נכון,  בפועל,  כי   ,

המועצה, לא יצא בתקציב מילואים ב', אבל אני לא רוצה לחבר את זה לדיון הנוכחי. אני לא מסכים  
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עם מה שהיה, אמרתי את זה גם אז, ואני חושב שזה, צריך להפריד בין שני האירועים האלה, ונדבר  

 על זה אחר כך.  

שהיא התחייבה, וזה בעיניי מסכם    400היא אגודה רוצה לעמוד בהתחייבות שלה, שזה    ההצעה שלי,

 את הדבר. תודה.  

 

 . 200התחייב להביא לך רק     דובר:

 

 לא זה מה שהם התחייבו.     מר גדי ירקוני: 

 

 מישהו מדבר?    מר תמיר בוקובזה: 

 

וגם  מר עידו ליבנה:  הטוב,  הסדר  בשביל  רק  אגיד,  רק  אני  של    כן.  הניוד  בשביל 

מה   תב"רים,  מעודכנים.  התב"רים  עודכנו,  שלנו,  בפערים  אחת,...  במליאה  הערה  הייתה  הכספים. 

 שרשום בתב"ר, זה מה שמאושר.

ברגע שהמליאה   גם אם לא מסכימים,  לפני שאנחנו מאשרים,  להתנגד  נכון מה שנקרא, לשאול,  זה 

 הצביעה, היא הצביעה. 

וזה משהו שצריך להגיד באופן כללי, אני לא מדבר על המקרה, אבל אני    עכשיו, לעניין ההתחייבויות,

 חושב שצריך לדון עליו, כי נאמרו פה כמה דברים. 

עובר   הפרויקט  בתחילת  הוא  בסוף,  שהוא  בשטח  נעשים  יישובים,  ידי  על  שנעשים  הפרויקטים  רוב 

יישובים, בגלל שזה על    לידי המועצה. לבוא להגיד מחר בבוקר שאנחנו לא מכבדים התחייבויות של

בעצם לא שווה כלום. אם  שטח מועצה, זה אומר שכל השיטה שאנחנו מקימים פה, ומקדמים פיתוח,  

עזוב, אל תביא פה התחייבויות,    –אני בא עם פרוטוקול כזה למשרד הפנים, פעם הבאה אומרים לי  

 כל מה שאתה מקדם.  

גם לעמדתי לפרוטוקול, חבר'ה התחייבות, לא  אז אמירה כזאת, אני חושב שהיא צריכה להגיד את זה

לשלם,   יכול  לא  הוא  שאם  רמה  עד  התחייבות  זו  התחייבות,  על  שחתם  יישוב  של  זה  אם  משנה 

הליכי   נעשה  אנחנו  בעיות כספיות,  לו  ויש  לפשרה,  הגענו  לא  ואם  פשרה,  זו  לפשרה,  להגיע  החלטנו 
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 קדם פה פיתוח במועצה הזאת.חייב במועצה, אחרת אנחנו לא יכולים לאכיפה, כמו כל 

אז הדברים האלה צריכים להיות ברורים, באמת. במליאה הזאת הבאנו את בארי. יכולנו עוד דקה  

להגיד, חבר'ה, אם זו האמירה, אז אני לא עומד בה, וזה יכול להגיע לפרויקט שאנחנו רוצים להביא  

אני מפתח    –אותו לשבוע הבא לאחד המושבים שאומר   לו את    13-ב,  XYZחבר'ה,  יש  מיליון, אם 

האפשרות בכלל לזוז מההתחייבות הזאת בסנטימטר אחד, זה אומר שמחר המועצה מאשרת, ואחר 

ההלוואות,   את  לקחת  תוכל  לא  והיא  יכולה,  והיא  במקרה  גירעונות.  לכסות  הלוואות  לוקחת  כך 

 המועצה הזאת תיכנס לגירעונות מטורפים. 

שנאמר, מה  כל  עם  שיחד  חושב  אני  חושב    אז  אני  הדיון,  בשביל  הפרוטוקול,  בשביל  ונאמר 

שלפרוטוקול צריך להוסיף התחייבות של יישוב, היא התחייבות עד השקל האחרון. ואם לכתוב שאם 

המפקח טעה. בסוף זה פרויקט    –יש חריגה, היישוב יכסה את החריגה, היישוב לא יכול עכשיו להגיד  

בפרויקטים, כולנו, מי ששיפץ פעם בית עד מי שבנה פה    משותף, לפעמים יש התייקרויות, יש סטיות

קניון או מגדל אי פעם, הבין שפרויקטים הנדסיים אתה יכול לסיים בפחות, אבל אתה עשוי לסיים 

 ביותר. 

מתחייב   היישוב  בפרויקט,  חריגה  יש  אם  שגם  ברור,  באופן  רשום  מההתחייבויות  שחלק  לב  שימו 

לייש מתאים  לא  זה  אם  אותה.  מה לשלם  בעצמי,  לחזור  רוצה  אני  רגע,  באותו  למליאה  שיודיע  וב, 

שילמתי, תסגרו את הפרויקט. אבל אנחנו לא יכולים להיכנס לגירעונות, כי אנחנו עכשיו    –ששילמתי  

 נסמכים על אמירה כזאת או אחרת.

היה   אם  וגם  לשולחן המליאה.  שהובאו  דברים  זה  עליהן,  שמצביעים  שמגיעות,  היחידות  האמירות 

במשא ומתן, ונאמרים הרבה דברים במשא ומתן, ובדיונים פנימיים, אי אפשר אחרי זה להביא אותם  

 בסמכות או אסמכתא לקיזוז. 

 

 בוא תיקח מראש מעכשיו.    מר דודי אלון:

 

 אני מבקשת,     גב' דנה אדמון: 

 

מרת לא רגע, ולכן, ואני אומר את זה, אנחנו, אני לוקח את הדעה שא  מר עידו ליבנה: 
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ת קודם, אנחנו גם נבוא למליאה עם אמירה, זה לא צריך החלטת מליאה, אבל אנחנו נסביר בדיוק, 

אפשרנו   היום  ליישובים,  קשה  יהיה  זה  הבאים.  בפרויקטים  לכסף  דואגים  אנחנו  איך  שנקרא,  מה 

 גמישות, אבל אנחנו חייבים להגיד את זה, כדי שהדברים, יחד עם הדיון הזה, יהיו ברורים.  

 

 תודה.    מר דודי אלון:

 

אני רוצה להעיר רגע, עידו, שאני מסכימה איתך על כל מילה שאמרת,     גב' דנה אדמון: 

וחותמת על כל מילה שאמרת. ואתה יודע שבהתנהלות שלי, אני גם עומדת מאחורי הדברים האלה.  

יתה למיליון ₪,  אבל אני רוצה להקריא שוב לחברי המליאה את ההתחייבות. ההתחייבות היא לא הי

ההתחייבות הייתה כל זמן שהכספים המגיעים ממשרד התחבורה, לא יגיעו למועצה. הכספים הגיעו!  

 עידו, הכספים הגיעו,  

 

 די, עידו די.     מר גדי ירקוני: 

 

אלף ₪, מתחילת הפרויקט ועד סופו.    400-התחייבות היישוב הייתה ל   גב' דנה אדמון: 

אלף ₪. אני הייתי    65-אלף, בתנאי שיהיה דיון על ה   400-שים עוד את הומוכן ל  268היישוב שם כבר  

יעמוד מאחורי   בעד שהיישוב  ואני  בגלל שהאגודה התחייבה,  לאגודה. אבל,  מציעה אפס השתתפות 

אלף ₪ האלה, כי    65-, בתנאי שיהיה דיון על ה400-ההשתתפות שלו, אני אומרת שאנחנו נציע את ה

בתקציב לטובת בריכת חבל שלום, בזמן שבריכות אחרות קיבלו, ובריכת    אלף ₪ שהיו צבועים  65זה  

 אלף. 65אלף ₪, מותנים בדיון על  400חבל שלום לא קיבלה.  אז זאת ההצעה שלי. 

 

 דיון במליאה?     מר דני ברזילי: 

 

ועל התקציבים לבריכות    גב' דנה אדמון:  דיון מסודר על הבריכות הציבוריות  כן.  כן. 

 . הציבוריות
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 קודם תראו בהגדרות מה זה בריכות ציבוריות.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני ראיתי את זה.     גב' דנה אדמון: 

 

 עכשיו את סיימת לדבר. חבר'ה,    מר גדי ירקוני: 

 

 אלף.  65-אבל צריך להביא את כבי ל    דובר:

 

 לא צריכה להביא את כבי, זה גדי.    גב' דנה אדמון: 

 

 חבר'ה, דנה את סיימת.     מר גדי ירקוני: 

 

 אני?    גב' דנה אדמון: 

 

 סיימתי לדבר.     מר גדי ירקוני: 

 

 אתה אומר לי שסיימתי? או שואל אותי.     גב' דנה אדמון: 

 

 אני אומר.    מר גדי ירקוני: 

 

 אה.    גב' דנה אדמון: 

 

 טוב, מצביעים?     גב' נעמי סלע:

 

 לך. לא, אני מדבר. הקשבתי    מר גדי ירקוני: 
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 מקשיבה לך גם.     גב' נעמי סלע:

 

אני חושב שהדיון פה הוא בכלל לא גדי מול זה, ואין לי שום... אני את    מר גדי ירקוני: 

שלי עשיתי מול האגודה, מה שהייתי צריך, זכיתי, אני רגוע לגמרי, אני ישן טוב בלילה. אין לי שום  

 משקעים. 

 

 אתה,    גב' דנה אדמון: 

 

 אני הקשבתי לך, את תהיי בשקט.    ני: מר גדי ירקו

 

 תודה.    גב' דנה אדמון: 

 

 גדי, נו די.    גב' נעמי סלע:

 

לא, זה הכול עניין של חיסול חשבונות, שיח כזה, תעשה לי טובה. די    גב' דנה אדמון: 

 די די די. עשיתי את שלי, זכיתי. זה, אלה הטיעונים שקשורים. 

 

עה פה היא כן, אמרת את זה, ואני רואה את זה כהצבעה אני, ההצב   מר גדי ירקוני: 

אלף, תיכף אני    400-עקרונית. ובכל מקרה, גם אם הם היו מקבלים את הפשרה שלי של ההרבה יותר  

, מפני שלא מדייקים. אני הייתי מביא את זה הנה. בגלל שאתם, חברי המליאה. 65-אסביר מה זה ה

האם זה בסדר ש... לא קשור    –בעיניים, לעצמכם ולהגיד  אתם אלה שצריכים להסתכל עכשיו אליכם  

לשביל ההליכה, חבר'ה, שיישוב או אגודה לקחה, כתבה התחייבות, שלא מבינים אותה לשתי פנים,  

אמרה למישהו אחד או שניים, אני לא יודע, אולי גם ראש המועצה ידע, שהם לא מתכוונים לקיים 

 את זה, על סמך זה,  

 

לא    גב' דנה אדמון:  שאנחנו  אמרנו  לא  אנחנו  מתכוונים.  לא  שאנחנו  אמרנו  לא 
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 מתכוונים! 

 

 חבר'ה, אני הקשבתי.     מר גדי ירקוני: 

 

לקיים!    גב' דנה אדמון:  מתכוונת  לא  שהיא  אמרה  לא  מאיתנו,   האגודה  ביקשו 

 המועצה ביקשה. המועצה ביקשה מאגודת חבל שלום להתחייב. 

 

 אני הקשבתי לך. תהיי בשקט,    מר גדי ירקוני: 

 

 אל תגיד לי תהיי בשקט!    גב' דנה אדמון: 

 

 מבינים שזה ניתן לפרשנות,  אנחנו   גב' נעמי סלע:

 

 המועצה ביקשה מהאגודה להתחייב, זה לא שאנחנו באנו ושיקרנו!     גב' דנה אדמון: 

 

 אתם, רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

ד  מר אלי שמעיה:  שנאמרו  נאמר  פה  פשוט,  אחד  כל  דבר  ברור,  זה  נגד,  אני  ברים. 

 האגודה, כל מי שלוקח התחייבות, צריך לעמוד בה.  

 

 אז הם לקחו התחייבות.     מר גדי ירקוני: 

 

  לא! עד שיגיעו הכספים של משרד התחבורה. שחור על גבי לבן.   גב' דנה אדמון: 

 

 תקרא את ההתחייבות, גדי.   מר אורי גרביאן: 
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 קראתי.    מר גדי ירקוני: 

 

 תקרא.   מר אורי גרביאן: 

 

 היו באותו תב"ר!  2.6-קראתי! ה   מר גדי ירקוני: 

 

את   מר אורי גרביאן:  מעוות  אתה  שני  מצד  אתה...  הדברים.  את  מעוות   ... אתה 

 הדברים. 

 

 אני הקשבתי, נכון? לא הפרעתי לכם.    מר גדי ירקוני: 

 

   חברים, זה לא, תקשיבו, זה לא עובד ככה,   מר ניר ים:

 

זו הבעיה שכותבים דברים בכותרות, בלי לכתוב את זה כמו שצריך.    גב' נעמי סלע:

 זה בדיוק זה.  

 

 אין ספק שאם כל אחד היה עובר פה...    מר ניר ים:

 

 לא,   מר אלי שמעיה: 

 

 לא, אלי, תקשיב דקה.     מר ניר ים:

 

 אבל אתה לא מקשיב לי.    מר אלי שמעיה: 

 

 י מקשיב לך כל הזמן. דקה, אנ   מר ניר ים:
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 נו?   מר אלי שמעיה: 

 

אם כל אחד פה היה אומר את מה שכולם רוצים לשמוע ומסכימים,     מר ניר ים:

אז לא היה דיון. המהות של דיון, זה אנשים אומרים דברים, שלפעמים האחרים לא מסכימים. אבל, 

 את זה, צריך כל אחד לשמוע את האחר. ואז, יפה...כדי לצלוח 

ב פה ראש המועצה, ניסה לשמור על שקט לאורך כל הדיון, תן לו לדבר, תן לו לגמור, כן מסכימים,  יש

 לא מסכימים, זה ממש לא חשוב. אחר כך נגבש הצעות להחלטה, ונתקדם משם. 

 

 לך.  מזכירדקות לתשע, אני  4   מר דודי אלון:

 

 אני מבקש לדבר.    מר אלי שמעיה: 

 

 ריי אי אפשר לדבר.דבר, אח   מר גדי ירקוני: 

 

 בבקשה?   מר אלי שמעיה: 

 

 אחריי אי אפשר לדבר.     מר גדי ירקוני: 

 

 אין דבר כזה.     גב' דנה אדמון: 

 

 לא, בשביל זה אני רוצה לדבר.   מר אלי שמעיה: 

 

 אז דבר.    מר גדי ירקוני: 

 

ישיבה יש שני דברים פה, בכל ה  –אני רוצה להגיד שני דברים. תראו    מר אלי שמעיה: 

כל   יישוב,  כל  קיום המועצה הזאת. אם  ולהמשך של  לעתיד שלנו  גם  וזה  הזאת, שבאמת עקרוניים 
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תב"ר שפה יבוא, בהתחייבות של כל יישוב, ייתן אותה ולא יעמוד בה, אין טעם בכלל לכל המועצה 

 הזאת. 

שלו,... אבל פה אני לא נגד, להיפך, עוד יותר צריך להחמיר ולהקפיד שמי שמתחייב, יתחייב באימא  

נאמרו דברים, נכונים או לא נכונים, אני לא יודע, בגלל זה אני רוצה לאמת. לפני שנותנים החלטה,  

שהוא, כשבא לדבר הזה, מיליון ₪ לגברת גזברית כבי, והיא אמרה לו, הוא    –יושב בן אדם ואומר  

 אמר לה, ככה הוא טוען, שהוא לא יכול לעמוד בהתחייבות. 

 

 לא רוצה.    ני: מר גדי ירקו

 

 זה נאמר על ידו. אם הוא משקר, אז זו כבר בעיה אחרת.   מר אלי שמעיה: 

 

 לא, אני לא אמרתי שהוא משקר.    מר גדי ירקוני: 

 

 כתבנו, כתבנו את זה.    מר אורי גרביאן: 

 

סליחה רגע. מנגד, ראש המועצה אומר שזה נכון, כבי ידעה מזה, נכון?    מר אלי שמעיה: 

ביאה את זה למליאה. זה עניין, זו לא אשמתו, בן אדם שעולה במשפט, ושוטר לא כותב את כבי לא ה

זכאי.   יצא  הוא  נכון,  אנחנו  הדו"ח  אחד  שמצד  הזאת,  שההחלטה  דילמה,  בפני  עומדים  פה  אנחנו 

 אומרים, שההתחייבות היא התחייבות, מצד שני ההתחייבות פה קיימת, כי ברגע שנאמר פה, 

 

 שמעיה, שמעתי. ביקשת, הקשבתי. עכשיו תקשיבו לי.    : מר גדי ירקוני

 

 בבקשה.   מר אלי שמעיה: 

 

אני אומר שאם אני הייתי עושה דבר כזה, היו פה עורפים את ראשי,    מר גדי ירקוני: 

ה את  הצעתי  שני,  דבר  אומר.  אני  בהתחייבות  כאן.  להצביע  שהולכים  אלה  כל  ₪    400-ברגע.  אלף 
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שנה שהיא עשתה    14הם הציעו, על מנת לא להלבין את פניה של כבי, אחרי    כפשרה, אני הצעתי, לא

 את העבודה פה, בפני רבים. 

 

 איזו פשרה?    גב' דנה אדמון: 

 

 הפשרה,    מר גדי ירקוני: 

 

 זאת ההתחייבות המקורית שלנו.    גב' דנה אדמון: 

 

 אני לא הפרעתי לך, די!     מר גדי ירקוני: 

 

 ת לא פשרה, זאת ההתחייבות המקורית.  זא   גב' דנה אדמון: 

 

 לא, רגע, עובדה שאמרתם שאתם לא מוכנים לשלם אותה.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא נכון.   מר אורי גרביאן: 

 

 את הארבע מאות, עמדנו מאחורי.    גב' דנה אדמון: 

 

 עוד פעם מתחיל.    מר שמיל בלברמן: 

 

 מה לעשות?    גב' דנה אדמון: 

 

 חבר'ה, יש את זה כתוב.     מר גדי ירקוני: 

 

 מה לעשות? בסוף צריך להצביע על הנתונים האמיתיים.    גב' דנה אדמון: 
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נושא     מר ניר ים: פה  יש  תראו,  פה,  יש  דקות.  לשתי  שקט  שקט  חברים,  דקה, 

היה   זה  דיון,  של  שעתיים  דרך אגב  רק  מזמן,  כבר  פתיר  היה  הוא  אגב,  פתיר.  שהוא  להיות,  שיכול 

 ל... הרעיון הוא נורא פשוט, יש פה את הנושא ש ל יכול להיות שאפשר היה להימנע מזה.נחמד, אב

 

 לפחות התקשרת אליהם...    מר גדי ירקוני: 

 

 גדי, אתה עכשיו מפריע לי. דקה.    מר ניר ים:

 

 תקרא לביטחון.    מר תמיר בוקובזה: 

 

ו ואת זה אנחנו אלף שהאגודה אומרת, לזה התחייבנ  400-יש פה את ה   מר ניר ים:

מוכנים, ועד כאן הכול בסדר, ואפשר, כנראה שאפשר לקבל את זה, כי באמת כל מה שכבי, לא כבי,  

 הכול נכון, אף אחד לא מתכחש לזה.

ב זה  את  קושרת  בטעות?  ולדעתי  דנה?  עושה  מה  לבוא  65-עכשיו,  בעיה  שום  שאין  אומרת,  זאת   .

-שום בעיה, לבוא ולקבל החלטה במליאה הבאה על ה, אין שום בעיה,  400-ולקבל היום החלטה על ה

עומדים לזכות, בזכות האגודה, כי זה מה שהיה רשום בתקציב, וזה נלקח, כביכול, שלא    65-. אם ה65

 בסדר, זה יכול להיות מוחזר, 

 

 אז זה יוחזר, בסדר.     גב' דנה אדמון: 

 

 באותה מהירות שבה זה נלקח.    מר ניר ים:

 

 אין בעיה.   : מר תמיר בוקובזה

 

 הלינקאג' הזה, מוציא...     מר ניר ים:
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 אני פירקתי את הלינקאג'.    גב' דנה אדמון: 

 

 תנו לי לגמור. לכן אני מציע, ומתחייב,    מר ניר ים:

 

 זה מה שאמרתי.     גב' דנה אדמון: 

 

, ולמליאה  400-דקה. מציע ומתחייב, שנוכל לקבל החלטה היום, על ה   מר ניר ים:

 , עם ההסברים הנכונים, ועם קבלת ההחלטה...  65-רובה, נביא את ההק

 

 זה מה שהצעתי.     גב' דנה אדמון: 

 

עכשיו לא, תהיו רגע רגע, עכשיו אני אגיד משהו. אני שונא שמוציאים     מר גדי ירקוני: 

 אותי שקרן. ועכשיו יש פה את עידו, תקשיבו טוב כולכם, שאני אמרתי לעידו,  

 

 נו?    ון: גב' דנה אדמ

 

תקשיב     מר גדי ירקוני:  טוב,  בטלפון,    –תקשיבו  איתם  תדבר  לך  אצלם.  מסומן  אני 

 , קיבלת ממני את הגושפנקא. מה אמרו לך, עידו?  400-ותגיע איתם ל

 

 אישרנו.   מר אורי גרביאן: 

 

 יש גבול כמה אפשר לרמות ולהגיד שאני שקרן.     מר גדי ירקוני: 

 

שישי בבוקר, אני אזכיר לך את הזה, אם צריך אני גם אוציא לך  ביום    מר עידו ליבנה: 

 אותם מהתאריך מהטלפון, אמרתי לך, ...  
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 .65...   מר אורי גרביאן: 

 

 אבל להגיד שאני שקרן?     מר גדי ירקוני: 

 

 מי אמר שאתה שקרן?     גב' דנה אדמון: 

 

 אנחנו מסומנים אצלך, לא אתה אצלנו.    מר גדי ירקוני: 

 

 חוצפה.   נה אדמון: גב' ד

 )מדברים ביחד(  

 

 טוב, חברים, אני מביא...     מר ניר ים:

 

לי בטלפון     גב' דנה אדמון:  זה סגנון של ראש מועצה, אני מסומן אצלם. אתה אמרת 

 שאתה לא מוכן לדבר עם אגודת חבל שלום.  

 

 עובדה שהוא ניסה לדבר איתכם.    מר גדי ירקוני: 

 

 אמרת, אני לא מוכן לדבר יותר עם האגודה הזאת! אתה    גב' דנה אדמון: 

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

חברים חברים חברים, אני מביא להצבעה ברשותכם, את ההצעה של     מר ניר ים:

לחייב את האגודה ב יקרה  400-לרדת מההתחייבות של המיליון,  נראה מה  נגד,  נצביע  בעד,  נצביע   ,

 , יגיע למליאה להחלטה, ו...  65-שא של האני שם ברמת ההתחייבות שהנושם. 
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 ניר, אבל חסר משהו להצבעה.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא חסר כלום להצבעה.     מר ניר ים:

 

לשים?     מר גדי ירקוני:  כמה  לשים,  לאשר  צריכים  גם  המליאה  חברי  כן.  כן  לי,  תן 

 מיליון וכמה כסף מהקרנות? 

 

 יא החלטה. כן, זה אני רוצה להקר  מר עידו ליבנה: 

 

את    מר גדי ירקוני:  להגיד  חייבים  אמרנו.  לא  זה,  את  תקריא  אז  יקריא.  הוא  אז 

הסכום המדויק, בגלל שזה חבר'ה שצריך לצאת מהקרנות. ואתם מציעים את זה, לא אני. כשהמבקר  

 יבוא, שגם ידע מי הצביע.  

 

 המבקר פה.    גב' נעמי סלע:

 

 לא המבקר הזה.     מר גדי ירקוני: 

 

 אולי תשלח אנשים הביתה כמו פעם שעברה.     גב' דנה אדמון: 

 

 יש לך את המספר פה ביד, עידו?    מר ניר ים:

 

 כן.   מר עידו ליבנה: 

 

 רגע, איפה זה נמצא, עידו? רק תכוון אותנו.     גב' נעמי סלע:
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 רק, מדפדף לפשרה.    מר עידו ליבנה: 

 

הבאת   גב' דנה אדמון:  שלא  אמרת  פשרה,  אין  אין  פתוח,  דיון  הבאת  הפשרה,  את  ם 

 פה. 

 

 בואו נרשום את המספרים המדויקים.   מר ניר ים:

 

 עידו, באיזה עמוד אתה?     גב' נעמי סלע:

 

פרוטות 5עמוד    מר עידו ליבנה:  כמה  עוד  שיש  להיות  יכול  ישלמו,  שהם  ברגע   ...  .

מאו שלוש  מיליון  של  בפער  אנחנו  החוב,  זה  לחוב.  להשלים  נוכל  שנצליח  אנחנו  ישלמו,  כשהם  ת. 

להשלים עוד חלק קטן ממספר התחבורה. לא את הכול, חלק קטן. לכן אני אומר, שישלמו, אבל צריך  

 להבין שהפער ייסגר או בהלוואה, או מקרנות המועצה. 

 

 של איזה סכום?  מר תמיר בוקובזה: 

 )מדברים ביחד(  

 

 לא הצלחתי,    מר ניר ים:

 

 אי אפשר להעביר את התב"ר, אפשר רק החלטה עקרונית. אז    גב' דנה אדמון: 

 

 למה אי אפשר להתקדם?     מר ניר ים:

 

 אפשר מאוד להתקדם.     גב' דנה אדמון: 

 

 לנו. תני אז    מר ניר ים:
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 אני אתן לכולם. אתה תיתן לי, ואני אתן לך.     גב' דנה אדמון: 

 

ע   מר ניר ים: של  החשבון  את  הסוף  עד  מבין  לא  לא  אני  זה  אותו,  מבין  לא  ידו, 

משנה כל כך, לדעתי. הרעיון הוא, שהמליאה, תקשיב טוב לנוסח, מתן. המליאה משחררת את אגודת 

על   ההתחייבות  את  ומעמידה  המיליון,  של  מההתחייבות  שלום  יופי?    400חבל  אחד.  נושא   .₪ אלף 

 כמה? לא יודע,  עכשיו, היתרה למימון הפרויקט תבוא או מקרנות המועצה, או מהלוואות.

 

 או ממשרד התחבורה.     גב' דנה אדמון: 

 

 ואולי גם תרומות, אפשר תרומות?    גב' נעמי סלע:

 

נגמר    מר ניר ים: איך  יודע  לא  אני  כי  יודע,  לא  אני  כמה  יודע,  לא  אני  אולי, 

 הפרויקט. בסדר? סבבה.  

 )מדברים ביחד(  

 

חיצוניים   מר ניר ים: ממקורות  או  תבוא  מהלוואות.  היתרה  או  מהקרנות,  או   ,

 .  65-יופי. הסעיף האחרון, זה שיובא למליאה באמת להחלטה, הנושא של ה

 

 אוקיי.    גב' נעמי סלע:

 

 מעולה.    מר אליהו אוזן:

 

  18מקובל? הכול סגור? מי בעד ההצעה הזאת? בבקשה ירים את היד.     מר ניר ים:

 דה רבה, לילה טוב. בעד. מי נמנע? אף אחד. מי נגד? אף אחד, תו
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הצעת הפשר ה כלהלן : התחייבות אגודת חבל שלום בעד( לאשר את    18: הוחלט פה אחד )החלטה

ח  1.0ע"ס   ההליכה    מ.ש"  שביל  בפרוייקט  השתתפות  לצורך  תחוייב    -שניתנה  והאגודה  תבוטל, 

ות המועצה בלבד. יתרת מימון הפרוייקט תיעשה ממקורות חיצוניים, או מקרנ  ש. ח  400,000ע"ס  

  או מהלוואות.

 ש.ח שתוקצבו לבריכה ונלקחו, יגיע לדיון והחלטה במליאה קרובה. 65,000נושא 

 

 המליאה ננעלה.     מר ניר ים:

 

  __________________ 
 גדי ירקוני 

 יו"ר המועצה 

 __________________ 
 ניר ים 

 מנכ"ל המועצה 
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 ריכוז החלטות
 

 

 4.7.2022מיום  2022#9אישור פרוטוקול מליאה . 3

 

 4.7.2022מיום   2022#9בעד( לאשר את פרוטוקול מליאה  19: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 החלפת שם בית ספר ניצני אשכול לשחר אשכול . 4

 

 החלפת שם בית ספר ניצני אשכול לשחר אשכול בעד( לאשר את  21: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 קבלת תרומה טויוטה היילקס. 5

 

טויוטה היילקס   –נגד( לאשר את קבלת התרומה  1נמנעים,  0בעד,  17וב קולות ): הוחלט ברהחלטה

 מהקרן לידידות.

 

 2022#10סעיפים נדחים ממליאה . 8

 מימון פרויקט דיה . 8.1

 

מיליון ₪    2מיליון ₪,    10-בעד( לאשר את הגדלת תב"ר פרויקט דיה ל  20: הוחלט פה אחד )החלטה

 קרנות המועצה. מיליון ₪ מ 4-ומהלוואה שאושרה, 

 

 תב"רים למליאה . 8.2

 

 גן חינוך מיוחד –מועצה  – 1359בעד( לאשר את תב"ר   20: הוחלט פה אחד )החלטה
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בנות תלמוד תורה    –חלוציות     –  1179בעד( לאשר את תב"ר    21: הוחלט פה אחד )החלטה  –נווה 

 מבנה יביל

 

 תכנון מעון יום –שלומית   –ת שלומי – 1115בעד( לאשר את תב"ר   22: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 הרחבת מועדון הדיונה –מועצה  – 1361בעד( לאשר את תב"ר   20: הוחלט פה אחד )החלטה

 

 הסדר שביל הליכה. . 10

 

הצעת הפשר ה כלהלן : התחייבות אגודת חבל שלום בעד( לאשר את    18: הוחלט פה אחד )החלטה

ח  1.0ע"ס   בפרוייקט    מ.ש"  השתתפות  לצורך  ההליכה  שניתנה  תחוייב    -שביל  והאגודה  תבוטל, 

בלבד. יתרת מימון הפרוייקט תיעשה ממקורות חיצוניים, או מקרנות המועצה   ש. ח  400,000ע"ס  

  או מהלוואות.

 ש.ח שתוקצבו לבריכה ונלקחו, יגיע לדיון והחלטה במליאה קרובה. 65,000נושא 

 

 

 


