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 1 ישיבת מועצה אזורית אשכול

 2 טתשע" כ"ב בשבט 28.1.19מיום 

אלי אהרון, גדי ירקוני, מאיר יפרח, אדוארד קוברסקי, רהמו"ע   נוכחים:   3 

סילביה גרין, מירב ברקאי, יובל בר, טל משה, שמואל ספקטור,  4 

יהודית מימון, רוויטל דג'אווי בן יעקב, דודי אלון, רוני קיסין, דני  5 

שי, יחזקאל חנציס, אמיר פלג, ראובן ר, צבי רובין ברזילי, בר חפץ 6 

פרידמן, נעמי סלע, צבי דניאל אריה, נועם גל, איתי ציפורי, קובי  7 

רביבו, מורדי ביטון, כבי שקולניק, יפה בוקובזה, יהודה זנטי, יפעת  8 

 9  ., רונית בן רומנו, חנניה אווקרט, דנה אדמוןר, שני הפטלליפנ

 10 

 11 9001201 מס' פרוטוקול

ערב טוב לכולם. אתחיל עם הודעות בכמה נושאים. הנושא הראשון  :יגדי  12 

. אני חושב שכולם שמעו, אבל חשוב שוב להשמיע שדווקא אתן חלקית 13 

כי יש פה גם הרבה אנשים שמתעסקים בזה, שנדע שפה במליאה  14 

אנחנו לא עוברים על זה לסדר היום. וזה נושא הסמים והאלכוהול. יש  15 

של בני נוער שגם שותים במסיבות  לנו תופעה באזור המועצה 16 

משותפים וגם כאלה שהיו בעישון של סמים. היה עישון של סמים גם  17 

בבית הספר. אנחנו ידענו על זה. הפעלנו צוותים משותפים גם  18 

חינוכיים וגם של המשטרה בנושא הזה, כשהמשטרה עצמה גם  19 

 20 מחויבת לפעול. אבל אנחנו הבאנו את זה מאחורי הקלעים וזה לא היה

בסודי סודות. התופעה הזאת עבורנו היא תופעה שהיא לא נכונה,  21 

תופעה שמסוכנת לנוער, מסוכנת גם לנו לעתיד. ואני חושב שעלינו  22 
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מנת שהתופעה הזאת תצטמצם עד כמה שתוכל עד -לעשות הכל על 1 

שאפילו תיעלם. אבל בואו נהיה ריאליים, ואני אומר כמה שיותר  2 

ף פעולה גם עם הענישה מצד תצטמצם. אנחנו הולכים פה בשיתו 3 

אחד, אבל מצד שני הצד היותר חשוב הוא הצד החינוכי. ואנחנו ביחד  4 

עם הועדה לסמים ואלכוהול עושים דיונים בנושא הזה וביחד עם  5 

משרדי הממשלה. אז זה לא דבר שנעלם מעינינו מצד אחד. מצד שני,  6 

ם כשצריך ואין ברירה וזה יכול להזיק לאנשים נוספים המשטרה ג 7 

תפעל בנושא כמו בכל מקום במדינת ישראל. ואם היא צריכה היא  8 

תקבל פה לפחות את הגיבוי שצריך. עוד פעם אני אומר, גם ההנהלה  9 

עצמה המצומצמת של המועצה וגם אני מעריך שהמליאה רואים בזה  10 

חשיבות גדולה. אנחנו נערוך גם המנהלים עצמנו דיון מיוחד בנושא  11 

דה בישיבות. אבל זה דבר שחשוב שיהיה הזה ביחד עם נציגים מהוע 12 

פה לידיעה, שזה בשיתוף פעולה. זה לא משהו שהולך מאחורי  13 

הקלעים, ואף אחד לא מנסה להסתיר את התופעה שאנחנו מקווים  14 

 15 שנצליח כמה שיותר לצמצם.

 16 זו תופעה נקודתית? אלי א:

 17 אני לא רוצה להגיד נקודתית. אני חושב שהתופעה נמצאת. צריכים גדי י:

לטפל בה. ואם נטפל בה אולי היא תהפוך להיות נקודתית. אם לא  18 

נטפל בה היא תהפוך להיות מרחבית. בגלל זה אני אומר שצריכים  19 

לטפל בה וצריכים לצמצם אותה כמה שיותר. כמו שאמרתי, הלוואי  20 

שהיינו יכולים להגיד שנביא את הדבר הזה לכלום. אבל אני לא יודע  21 

ם. כל זמן שצריך, זה יטופל כל עוד אנחנו אם אפשר להביא אותו לכלו 22 

פה, בחומרה הראויה מצד אחד. מצד שני, צריכים לזכור שאלו בני  23 
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נוער, שזו ההזדמנות להחזיר אותם לתלם הנכון ושלא יזכרו להם את  1 

זה לטווח רחוק. ודרך אגב, אני חייב להגיד פה שההורים משתפים  2 

הזה שיתוף פעולה גם  פעולה. ואנחנו בהחלט רואים פה לאורך כל הקו 3 

מהחינוך, גם מההורים, גם מהמשטרה וגם מאיתנו. ואני חושב שזה  4 

 5 הדבר החשוב להובלה של הצלחה בעניין הזה.

אני מבקשת מחברי המליאה לדברר את זה גם ביישובים, כי זה חשוב  שני ה: 6 

לוודא שבאמת ועדות הנוער וועדות החינוך מכירים את הנושא, יודעים  7 

מתחברים. בימים הקרובים אמור לצאת מייל לכל במה מדובר,  8 

המזכירויות של היישובים. יצא כבר נייר עמדה בנושא. זה חשוב  9 

שחברי המליאה ידבררו את הנושא, שהיישובים ירצו גם להיכנס לדבר  10 

 11 הזה.

 12 אם את לא מביאה כלים ליישם אותה, היא נשארת בגדר אמירה.  נועם ג:

נושא, ויש נייר עמדה של הועדה. אנחנו נפיץ גדי הוציא נייר בעמדה ב שני ה: 13 

את זה דרך בת שבע לכל חברי המליאה שוב. חשוב גם שברמה של  14 

חברי המליאה ידחפו את היישובים להגיע לסדנאות, לרצות להיות  15 

שותפים, לברר על התכניות, כי בסופו של דבר אם המועצה נותנת  16 

 17 משהו והיישובים לא רוצים לקבל, אז יש פה הפסד.

טוב. אני אעבור לנושא אחר. אנחנו ממשיכים להיאבק בנושא זה של  די י:ג 18 

השפד"ן. אנחנו גם במהלכים של דחיית השימוע, ואני לא יודע אם  19 

 20 הצלחנו בו, שאמור להיות מחר. 

אורן נעמתי שהם קיבלו החלטה להחרים את הישיבה הזו מחר. מחר  אלי א: 21 

 22 היה צריך להיות שימוע. 11:00-ב
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יודע. בגלל זה רציתי להגיד. גיורא ראש הרשות לא בארץ. ואנחנו  אני גדי י: 1 

מדברים איתו עכשיו דרך הטלפון. אבל אחד הדברים שחשובים פה,  2 

ואני מקווה שנצליח לעמוד עליהם ולא כולנו באותן דעות דרך אגב,  3 

הוא האם לשבור את הסיפור הזה של משק סגור. ואני בעד לשבור.  4 

י דעתי בעליית מחירי המים, שלפני אחד הדברים שהם הכשל לפ 5 

או משהו כזה, בלי תמיכה של החקלאים החליטו  10הרבה שנים,  6 

שלוקחים גם את נושא ההשקעות ולוקחים אותו במחירי המים. הדבר  7 

הזה הקפיץ מאוד את מחירי המים. אין צל של ספק, לפחות לי, שאת  8 

נצליח. נושא ההשקעות אנחנו צריכים לנסות ולנטרל. זה לא אומר ש 9 

אנחנו עם גיורא בדיונים. הוא לא אכפת לו מאיפה יגיע הכסף. אנחנו  10 

צריכים לראות שאנחנו מסוגלים לעזור להביא כסף. אבל מצד אחד  11 

צריכים דבר ראשון או לעצור או לא להשתתף בשימוע כמו שהחלטנו.  12 

ומצד שני נקווה שהוא יתבטל. לפחות היום בינתיים ינוהל משא ומתן  13 

חם בנושא של האם וכמה יעלה תעריף המים ולאילו רמות. עם גיורא ש 14 

לא הצלחנו להגיע איתו להסכמות. ואני חושב שהדבר הזה הוא היום  15 

אחד הדברים שאנחנו נאבקים בו. ואני מקווה מאוד שכולנו נהיה  16 

מאוחדים בו, בכל המועצות, לפחות על הסיפור שעד איפה להגיע. ואני  17 

הנושא הזה של משק סגור, שאם  חושב שגם כמו שאמרתי לשבור את 18 

נצליח לעשות את זה זאת תהיה ההצלחה הכי גדולה. אבל הדרך עוד  19 

ארוכה. אבל באמת האיום על מחירי המים הוא מאוד גדול על  20 

החקלאות. מדברים על מחירים שמאוד מהר יגיע לשקל וחצי, ואני לא  21 

יודע עד לאיפה זה יכול לעלות אחרי זה, לשפד"ן, שזה מחירים  22 

 23 וועתיים בשבילנו. ז
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אני עסקתי בזה שנים בנושא השפד"ן. אנחנו צריכים לזכור שאנחנו,  יובל ב: 1 

כל החקלאים, לא משנה מושבים, קיבוצים, אנחנו הפתרון. אנחנו לא  2 

הבעיה. זה מי ביוב שהופכים אותם למים שלישוניים עפ"י אמנה  3 

סור. זו שמדינת ישראל חתומה לא יכולים לשפוך מים שניוניים לים. א 4 

אמנה מלפני שנים. אנחנו הפתרון שנים, ולא הצרכנים שרוצים שיעלה  5 

להם בזול וכו'. את זה מדחיקים. ואז משנים לנו את ההשקעות.  6 

המדינה זזה. אנחנו הפתרון. אין מה לעשות עם המים האלה אלא אם  7 

' נותנים פתרון 89-כן יתפילו אותם לרמה השלישונית. ואנחנו כבר מ 8 

ולכן ההופעה שלנו צריכה להיות כזאת. הצגנו אותה בעבר  לעניין הזה. 9 

שנים. מה  10-אז לכן יצא ההסכם שסגר את ההסכם לגם באוצר.  10 

שנים, ועכשיו הם חופשיים כביכול. הערה נוספת,  10לעשות, עברו  11 

 12 עוד שבוע נקבל את החיובים כבר של ינואר. יודעים מה יהיה שם?

 13 לא עלה המחיר בינתיים. גדי י:

 14 בורים ביחד()די

-אל תתפסו אותי בדיוק במחיר, אבל אני חושב שהמחיר לא עלה מ גדי י: 15 

שקל זה מים שלישוניים היום. הם יותר  1.26שקל. זה השפד"ן.  1.11 16 

-יקרים מהשפד"ן. יש ויכוח על העלייה. אני מקווה שלא יעשו עלייה חד 17 

 18 צדדית בלעדינו. בינתיים הם לא עשו. בוא נראה מה עושים. בסוף

תמיד אפשר לעשות בלעדינו, אבל אז אנחנו נהיה צריכים לחשוב מה  19 

לעשות. נושא אחרון שאני רוצה לדבר עליו בהודעות. אני מקווה  20 

. דווקא אני רוצה לדבר על הנושא של 232שכולנו משתמשים בכביש  21 

המשאיות. נושא המשאיות נכנס בשבוע וחצי או בשבוע האחרון  22 

ף את זה ע"י המשטרה. המשטרה לא לתוקף אמיתי. התחילו גם לאכו 23 
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יודעת לאכוף רק את המשאיות שנוסעות לכרם שלום. הם עוצרים את  1 

לדלק מותר. היום אני כל המשאיות שנוסעות בין השעות שאסורות.  2 

ראיתי באמת משאית אחת שנוסעת לא של דלק, אבל רוב המשאיות  3 

 4 דעו שהנושאלא נוסעות. אלה שנוסעות חטפו הרבה מאוד קנסות. 

הזה הוא לא פשוט בגלל שיש גם הפרעה מאוד גדולה ליישובים שלנו  5 

חודשים, כשיש ניסיון, אני  3החקלאיים. בסוף נהיה צריכים אחרי  6 

מקווה שיגדילו אותו עכשיו מהתקופה שהתחילו לאכוף, שתהיה לנו  7 

באמת אינדיקציה מה קרה ואם הסתדרו עם זה או לא. אנחנו נהיה  8 

אמת הדבר היותר חשוב או היותר צריכים בסוף לראות מה ב 9 

משמעותי פה, הביטחון של הנסיעה של האוטובוסים של הילדים,  10 

שהוא הדבר שהוא היום העיקרי, לעומת הפרעה כזאת או אחרת  11 

לתנועה של המשאיות של האנשים שלנו. אין צל של ספק שזה מפריע  12 

 13 פה למסחר.

או אחרת שיש עם זה לא רק מפריע, זה מאוד מסכן. כל תאונה כזו  נעמי ס: 14 

 15 רכב, זה תאונה קטלנית. זה לא רק עניין של עומס על הכביש.

 16 אמרתי, סכנה לאוטובוסים שלנו. גדי י:

 17 לא רק לאוטובוסים, גם לרכבים פרטיים. נעמי ס:

 18 ברור. גדי י:

וכל התאונות שהיו הן תאונות קטלניות. וזה לא רק שיש יותר מדי  נעמי ס: 19 

ה יותר מסוכנות, גם אם נוסעים כחוק. משאיות על הכביש, הן גם הרב 20 

ומי שנוסע לא בסדר זה גם רכבים פרטיים. אבל אין מה לעשות. ברגע  21 

שיש תאונה, מי שנפגע זה הרכבים הפרטיים. אז צריך למצוא  22 

 23 פתרונות.
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אל"ף, בגלל זה אנחנו אומרים שהפתרון הכי נכון הוא להרחיב את  גדי י: 1 

שים. בי"ת, מצד שני צוואר הכביש כמה שיותר מהר. וזה אנחנו עו 2 

 3 הבקבוק שנוצר אחרי זה הוא לא פשוט. 

לצורך העניין, שהם יגיעו בלילה גם אם זה יעלה יותר לשלוח. אין מה  נעמי ס: 4 

לעשות. צריך לעשות פעולות שהן באמת אפקטיביות והן באמת יבואו  5 

לטובת הציבור. אם זה אומר לפתוח את המחסום בשעות הלילה, הם  6 

 7 ות הלילה.יעבדו בשע

. אמנם אני לא חברת מליאה, 232אני רציתי להוסיף משהו על כביש  כבי ש: 8 

ואני בטוחה אבל הם שמו שני מחסומים בסיבוב של ניר יצחק.  9 

במאתיים אחוז שתהיה שם תאונה קטלנית. אני רק לא רוצה לחשוב  10 

 11 מי זה יהיה. וגם לא זז וגם חסמו דרך אגב את הכניסה למטע.

 12 ל.זה מטופ גדי י:

 13 כמה זה עולה ככר? ראובן פ:

אנחנו לא מהנדסים. אז בואו נעזוב את זה. אבל יש מהנדסים ופה  גדי י: 14 

 15 רוצים לשים רמזורים. בואו אנחנו לא נהיה המהנדסים של הכבישים. 

 16 מיליון שקל ככר אחת. 3.5-4זה בערך  אלי א:

 17 )דיבורים ביחד(

בין. בשביל לעשות פה ראובן, אני אתן לך רגע סדר גודל, סתם שת גדי י: 18 

מסלולים, עם המפרצים  4בצומת של המועצה רמזור בכביש עם  19 

 20  מיליון שקל. רק הנקודה. 20שצריכים לכל כביש, 

 21 אישורי פרוטוקולים מישיבות קודמות – 1סעיף 

, 3/18, מספר 23.12.18-יש שני פרוטוקולים לאישור. אחד זה מה מורדי ב: 22 

גם במסגרת הצגת תקציב. אבל שזה בעצם הפרוטוקול  6/19והשני  23 
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סעיפים שביקשנו להוסיף. אז אם יש לכם  2-קיבלנו עליו החלטות ו 1 

מי בעד לאשר את הערות. אם לא, אז נצביע עליהם אחד אחד.  2 

זה  6/2019פרוטוקול  ? מי נגד? אושר פה אחד.3/2018פרוטוקול  3 

פרוטוקול מסדרת הישיבות שקיימנו על תקציב המועצה, שמנהלי  4 

 5 2הציגו בפניכם. אבל בפרוטוקול הזה נתבקשנו לקבל  האגפים

החלטות. בסוף עשינו תוספת לסדר היום, שני סעיפים. האחד זה  6 

הנסיעה לחו"ל והשני היה הגדלת חוזה במכרז לאספקת ... ואז קיבלנו  7 

עליהם החלטות. אז איפה שקיבלנו החלטות, אני מבקש לאשר את  8 

מו שעשינו בפרוטוקולים הפרוטוקול. אם זה היה רק הצגת מידע כ 9 

אז הקודמים של התקציב אז לא היינו מביאים את זה להחלטה.  10 

 11  אושר פה אחד.מי נגד? , מי בעד לאשר אותו? 6/2019פרוטוקול 

 12 עדכונים לגבי חילופים במליאה – 2סעיף 

עדכונים של חילופים במליאה. האחד, בני וילוז'ני ביקש לסיים  2יש לנו  ב: מורדי 13 

חבר ונציג מליאה, ובמקומו נכנס בר חפץ. אז אנחנו את תפקידו כ 14 

בעצם רק מעדכנים כי הוא הבא בתור ברשימה. אז תודה לבני, ובר  15 

אנו מאחלים הצלחה לבר. עוד עדכון מליאה, חבר מליאה ברוך הבא.  16 

מסופה דרור אפרתי ביקש לסיים את תפקידו. במקומו תגיע מרים. אז  17 

תה. גם היא הבאה בתור אנחנו גם כן מהמליאה הבאה נזמן או 18 

. זה רק עדכון. אז נאחל להם אז לא צריך לקבל החלטהברשימה,  19 

 20  בהצלחה.

 21 ועדים מקומיים – 3סעיף 

במסגרת הבחירות של הועדים המקומיים, כמו שזה התבצע במועצה  מורדי ב: 22 

אנחנו נדרשים גם לאשר ועדות ביקורת. ועדות ביקורת ביישובים  23 
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הוצאנו הודעה לתושבים וליישובים לגבי  שלהם ועד מקומי אנחנו בעצם 1 

ועדת ביקורת. בעצם כל מי שרצה, שהוא תושב היישוב, הוא רשאי  2 

לבחור ולהיבחר. הוא יכול להגיש מועמדות. ויש לנו פה רשימת  3 

מועמדים שהגישו ואנחנו נרצה לאשר אותם. אז אנחנו נתחיל ביישוב  4 

יקורת. אז פרסמנו לועד המקומי בצוחר חייבים למנות לו ועדת בצוחר.  5 

אלמסי, יהודה אלבז ורוני בן ארז לועדת הביקורת,  3מודעה, ונרשמו  6 

 7 דיגי. ואני מבקש להביא את זה להצבעה עפ"י תקנון צו המועצות.

 8 אבל איך אני יכולה לבחון אם זה נכון או לא נכון? א: דנה

את לא צריכה לבחון. את צריכה לפרסם, לתת לאנשים את הזכות  מורדי ב: 9 

הם היו צריכים להקים פה  10, 8, 7הציע מועמדות. אם היו לך ל 10 

 11 .3איזשהו צוות שיעשה בחינה. אבל הגישו לנו 

 12 אז למעשה אני צריכה להצביע על זה שזה נעשה והנוהל תקין? דנה א:

 13 שאתם פרסמתם וכו'? זה המהות של ההצבעה?

 14 )דיבורים ביחד(

מנות ועדת ביקורת. הנוהל בכל ועד מקומי מליאת המועצה חייבת ל  מורדי ב: 15 

/א. מפרסמים ביישוב. פרסמנו הודעות ביישוב. 130הוא עפ"י סעיף  16 

נשלחו לכל היישובים ההודעות. נתלו בלוחות המודעות ונדרשו להגיש  17 

את המועמדות שלהם כמו במזכירות המועצה. הגישו לנו מועמדים  18 

 19 בחלק מהיישובים. חלק מהיישובים לא הגישו מועמדים. אנחנו לא

נאשר אותם היום. ואנחנו ממשיכים לפנות עד שיהיו מועמדים.  20 

מחובתנו לאשר ועדת ביקורת לכל הועדים המקומיים ביישובי  21 

 22 המועצה.

 23 זה בנוהל שונה? חנניה א:
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לא. בזהות ועדים יש לנו אפשרות לאשר את ועדת הביקורת שנבחרה  מורדי ב: 1 

ביקשנו להעביר  ביישוב. פנינו ליישובים, ואיפה שנבחרה ועדת ביקורת 2 

את השמות. ואנחנו מאשרים. אנחנו לא יכולים להכיר פה את  3 

האנשים. התפקיד שלנו לבדוק שהוא נמצא בפנקס הבוחרים, שיש לו  4 

 5 זכות, שהוא תושב.

 6 יש אפשרות לשלוח את הקריטריונים? סילביה ג:

 7 אין קריטריונים. זה כמו לבחור ולהיבחר לרשות.  מורדי ב:

 8 של אם יש מישהו בוועד של היישוב אז שהוא לא יוכל?לא, שלמ סילביה ג:

אנחנו בודקים את הדברים האלה. מי שרוצה ללמוד את זה ולראות  :ב מורדי 9 

את מה שעשינו מוזמן לבוא. אני אשלח לו את התפוצה של המיילים,  10 

מי בעד   את מה שעשינו, את הניירות, הכל. אז נתחיל עם צוחר. אז 11 

מי  מי בעד? לועדת ביקורת בצוחר?לאשר את רשימת המועמדים  12 

עין הבשור. בעין הבשור יש שם זהות נגד? נמנעים? אושר פה אחד.  13 

חברי ועדת הביקורת של  3ועדים. אז הנהלת היישוב שלחה לי את  14 

ועד האגודה. ומכיוון שכך אין לנו שום סיבה שלא לאשר אותם. הם  15 

עד המקומי אז חברי ועדת הביקורת של הונבחרו כדת וכדין ביישוב.  16 

מי בעד? מי  בעין הבשור הם יוכי שדה, שולה צלמר ושמעון ברק. 17 

חברי ועדת הביקורת של ועד מקומי נגד? נמנעים? אושר פה אחד.  18 

. אורה עוז, יעל חן דבורי, שלומי נשיא, אור כסלו וגולן 5בארי הם  19 

 20 מי בעד לאשר את ועדת הביקורת של בארי? מי נגד?אביאול. 

 21 3חברי ועדת הביקורת של ועד מקומי נווה. חד. נמנעים? אושר פה א

מי חברים, גם שם יש זהות ועדים. דוד ידלר, נבון יהודה ופישר נדב.  22 

בעד לאשר את ועדת הביקורת של נווה? מי נגד? נמנעים? אושר  23 
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חברי ועדת ביקורת. גם שם יש זהות ועדים. קיי  4שדה ניצן,  פה אחד. 1 

מי בעד לאשר את ועדת ווי עדי. עומרי, יניב מיכה, קולמן עידו וחמ 2 

זהו. הביקורת של שדה ניצן? מי נגד? נמנעים? אושר פה אחד.  3 

. אז אנחנו 3. המינימום הוא 2, ואסור 2בשלומית למשל הגישו לי רק  4 

 5 נדחה אותם לישיבה הבאה. תודה. נעבור לנושא הבא. 

 6 והאצלת הסמכויות 2019אישור תקציבי הועד המקומי לשנת  – 4סעיף 

נתחיל בקיבוץ מגן. האצלת הסמכויות לועד מקומי מגן עפ"י נוהל  די ב:מור 7 

-מי בעד לאשר את האצלת הסמכויות למשרד הפנים ללא צו מסים.  8 

תקציב נמנעים? אושר פה אחד.  ? מי נגד?לועד מקומי מגן 2019 9 

ללא צו מסים, הכל  1,821,500מגן על סך  של הועד המקומי 10 

בעד אישור התקציב של מגן? מי מי מהשתתפות האגודה החקלאית.  11 

 12 האצלת סמכויות לועד מקומי בארינגד? נמנעים? אושר פה אחד. 

מי בעד עפ"י נוהל משרד הפנים, גם פה ללא צו מסים.  2019 לשנת 13 

לועד מקומי בארי? מי נגד?  2019-לאשר את האצלת הסמכויות ל 14 

תקציב הועד המקומי של בארי על סך נמנעים? אושר פה אחד.  15 

מי ללא צו מסים, הכל מהשתתפות האגודה החקלאית.  4,000,000 16 

 17 נמנעים? אושר פה אחד. בעד אישור התקציב של בארי? מי נגד?

כולל אישור לגביית  2019האצלת סמכויות לועד מקומי אוהד לשנת  18 

מי בעד מסי ארנונה עפ"י צו המסים שמאושר ע"י משרד הפנים.  19 

 20 מי נגד? י אוהד?לועד מקומ 2019-ל לאשר את האצלת הסמכויות

תקציב הועד המקומי של אוהד על סך נמנעים? אושר פה אחד.  21 

-עד ל 8.80ש"ח כולל צו מסים. התעריף שלהם למטר הוא  720,000 22 

שקל לכל מטר נוסף. זה עומד  1מ"ר הראשונים, ועוד  100 23 
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מי בעד לאשר את מצו המסים של המועצה.  30%בקריטריונים של  1 

אושר פה  ? מי נגד? נמנעים?2019ת תקציב ועד מקומי אוהד לשנ 2 

האצלת סמכויות לועד מקומי עין השלושה עפ"י נוהל משרד אחד.  3 

 4 2019-מי בעד לאשר את האצלת הסמכויות להפנים ללא צו מסים. 

תקציב הועד  לעין השלושה? מי נגד? נמנעים? אושר פה אחד. 5 

ש"ח ללא צו  1,200,000על סך  2019המקומי עין השלושה לשנת  6 

מי בעד לאשר את , כולו מהשתתפות האגודה החקלאית. מסים 7 

אושר  ? מי נגד? נמנעים?2019-תקציב ועד מקומי עין השלושה ל 8 

לועד מקומי גבולות ללא צו מסים  2019-האצלת סמכויות לפה אחד.  9 

-מי בעד לאשר את האצלת הסמכויות לעפ"י נוהל משרד הפנים.  10 

תקציב הועד ד. נמנעים? אושר פה אח לגבולות? מי נגד? 2019 11 

ש"ח, כולו מהשתתפות  687,000המקומי גבולות ללא צו מסים על סך  12 

? מי 2019-מי בעד לאשר את תקציב גבולות להאגודה החקלאית.  13 

 14 2019-למבטחים להאצלת סמכויות  אושר פה אחד. נגד? נמנעים?

עפ"י נוהל משרד הפנים כולל גביית מסי ארנונה לועד המקומי בסך  15 

שקל לכל מטר נוסף עפ"י נוהל  1-מ"ר הראשונים ו 70-שקלים ל 7.80 16 

לועד  2019-מי בעד לאשר את האצלת הסמכויות למשרד הפנים.  17 

תקציב הועד מקומי מבטחים? מי נגד? נמנעים? אושר פה אחד.  18 

מי בעד לאשר את ש"ח.  762,647המקומי כולל צו מסים על סך  19 

ושר פה ? מי נגד? נמנעים? א2019-תקציב ועד מקומי מבטחים ל 20 

לועד מקומי ניר יצחק עפ"י נוהל  2019-האצלת הסמכויות לאחד.  21 

מי בעד לאשר את האצלת הסמכויות משרד הפנים ללא צו מסים.  22 

תקציב ניר יצחק ללא  לניר יצחק? מי נגד? נמנעים? אושר פה אחד. 23 
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מי בעד לאשר . 2,950,000צו מסים וכולו השתתפות האגודה על סך  1 

? מי נגד? נמנעים? 2019-ניר יצחק לאת תקציב הועד המקומי  2 

האצלת הסמכויות לועד מקומי אורים עפ"י נוהל אושר פה אחד.  3 

מי בעד לאשר את האצלת משרד הפנים ללא צו לגביית מסים.  4 

הסמכויות לועד מקומי אורים? מי נגד? נמנעים? אושר פה אחד.  5 

ללא צו מסים, כולו  1,461,500תקציב הועד המקומי על סך  6 

מי בעד לאשר את תקציב ועד מקומי אורים? האגודה.  מהשתתפות 7 

 8  זהו. תודה רבה לועדים מקומיים.מי נגד? נמנעים? אושר פה אחד. 

 9 תב"רים – 5סעיף 

מועצה בית ספר יסודי חדש ניהול. היה לנו  669תב"ר  15בעמוד  כבי ש: 10 

סכום של מיליון שקל. אנחנו מבקשים להעלות את זה בעוד חצי מיליון  11 

מקרנות המועצה, כל הסכום. זה לא כסף שאפשר לקבל עליו  שקל. זה 12 

שיפוי. הוא מיועד למה שאנחנו קוראים תב"ר רך. קודם כל, משה מורג  13 

כך החברה שמלווה את כל המעבר היא חינוך -הפרויקטור. אחר 14 

ישראלי, וכל מיני הפעלות שעושים למורים וגם בעתיד אולי לילדים,  15 

לכל המקומות שנסענו לראות דברים. כולל הנסיעות של צוות ההיגוי  16 

 17 אנו מפרידים, יש לנו בינוי וניהול. 

 18 איך הכסף הזה מתחלק? לא קיבלנו פירוט. אמיר פ:

 19 אתה רוצה פירוט? כבי ש:

 20 בוודאי. כשבנאדם בא לפרויקטור לא מראש סוגרים איתו מחיר? דודי א:

ית זה התארך עוד שנה. וכשאנחנו הקמנו את התב"ר הזה ואת ב כבי ש: 21 

הספר הזה, בית הספר היה אמור להיפתח השנה כבר. בגלל שזה  22 

התארך עוד שנה וגם עושים פה עבודה מאוד יסודית עם החינוך  23 
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ישראלי. הם נותנים ליווי לכל מנהלי בתי ספר. זו הסיבה המרכזית,  1 

שזה התארך בשנה. אבל אם רוצים לראות פירוט, אז אין לי שום בעיה  2 

 3 להוציא פירוט של זה.

אותי מעניין, ואני ביקשתי את זה בפעם הקודמת, לראות בקרנות  י א:אל 4 

ולדעת גם איזה כסף אנחנו מוציאים משם שהוא מימון ביניים ואמור  5 

 6 לחזור ואיזה כסף הולך ולא שב. חשוב לנו לדעת מה קורה עם זה. 

אם מישהו ירצה אתן לו נייר ספציפי. אבל אני לא יודעת אם מבחינת  כבי ש: 7 

 8 ם לעשות את זה עכשיו?סדר היו

 9 תגמרי את זה ואז תחזרי כשתגיעי לתקציב. גדי י:

 10 סליחה, אבל למה לא לחלק במיילים? אמיר פ:

 11 זה לא מידע שצריך לזלוג מחוץ למועצה.  כבי ש:

 12 אם מישהו מהציבור רוצה להשיג את המידע הזה, זה משהו חסוי? אמיר פ:

שהו סודי. אבל תשמע, זה כמעט הוא בא אליי, ואני נותנת לו. זה לא מ כבי ש: 13 

כמו שאני אשאל אותך מה המשכורת שלך, ואתה לא תרצה לספר לי  14 

 15 בצדק. 

 16 אבל זה מוצג בדו"חות הכספיים. דודי א:

תגידו לי כשאתם רוצים, אני כן. זה מוצג בצורה הרבה יותר כללית.  כבי ש: 17 

 18 אפרסם. אין שום בעיה.

אני מוכן לתת לכל מי שרוצה  אני לא רוצה לשלוח את הדפים האלה. גדי י: 19 

 20 ביד, יבוא יקבל מכבי דף. 

 21 נראה לי שצריך להיות איזשהו בסיס של אמון. נעמי ס:

בגלל זה אני אומר, אני לא רוצה שזה יגיע למיילים. דף, מי שרוצה  גדי י: 22 

יקבל. צריך להבין שכמו שדודי אמר, שום דבר לא מוסתר. הכל  23 
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כים את זה קצת אחרת, אפשר בדו"חות הכספיים. אבל כשאנחנו עור 1 

אחרי זה לקחת את זה לשימושים אחרים, שגם שאנשים שנפגשים  2 

מולנו אחרי זה. לכל חברה יש לה איזושהי שמירה עסקית מסוימת, על  3 

אף החשיפה שהיא צריכה. ואני אומר, חברי המליאה זכותם לראות  4 

 5 הכל. וזה מה שהם יראו. 

וההתנהלות הכספית חשופים  איך זה עובד במועצות שהתקציבים דנה א: 6 

 7 באתר שלהם?

 8 לא מפורסמות היתרות של הבנקים שלהם לאף אחד. גדי י:

 9 היא לא חשופה בצורה כזאתי. היא חשופה בצורה של נייר מרכז. כבי ש:

תנו לי רגע להסביר. יש הבדל בין יתרות בנקים ליתרות של התב"רים  גדי י: 10 

ים להשאיר גם לרגישות ואיך מסדרים בין התב"רים. זה דברים שצריכ 11 

קצת פנימית שלנו על אף שאני אומר עוד פעם, חברי המליאה, לא  12 

מוסתר ממכם כלום. כל נייר שתבקשו מכבי תקבלו. יש דברים שברגע  13 

 14 שמגיעים למחשב, לא יודעים אחרי זה לאן עוברים.

הבעיה היא, ושמתי לב בהרבה מאוד תב"רים שאנחנו מאשרים וכו',  אלי א: 15 

לא קטנה מהכרטיס הזה. ולנו, אם אנחנו לא יכולים לעקוב יש תנועה  16 

אחרי זה, אולי אין שם שקל ואתה סתם באוויר? אני לא יודע. סתם אני  17 

אומר כדוגמה. זה ברור שיש שם כסף. אני גם לא יודע מה המצב, לאן  18 

 19 העברנו עד עכשיו כי זה מצטבר.

את זה. היו כאלה הבנה. פה היא מציגה -לא, פה היא תציג. היתה אי גדי י: 20 

שביקשו לקבל את זה במייל. זה אמרתי שאני מעדיף שלא. כבי רצתה  21 

 22 לגמור את התב"רים ואז להציג לכם את זה.
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זה מעובד באקסל, אבל זה בדיוק המספרים מתוך בואו נציג את זה.  כבי ש: 1 

סוגי תב"רים. יש פה את קרן הפיתוח לשנת  3-המערכת. זה מחולק ל 2 

ותה מפיתוח זה שאני יכולה לשים שם גם , שמה שמבדיל א2018 3 

דברים שלא קשורים לפיתוח מבחינת משרד הפנים. צריך לדעת שגם  4 

אפשר להעביר -משרד הפנים מבקש לראות שיש כסף בקרנות. אי 5 

תב"רים מבלי שיש כסף בקרנות. יש קרן שקראנו לה פרויקט מרכז  6 

רן מסחרי במועצה, אבל זו החלטה שלנו איך לקרוא לה. זו גם ק 7 

 8 3,926,916פיתוח. וקרן השבחה. בסך הכל כל קרנות הפיתוח זה 

ש"ח. יש קרנות ביוב. אגרת ביוב, שיקום והחזר הון והיטל ביוב,  9 

שביחס מסתכמים בנקודת הזמן הזאת, צריך לדעת שיש פה ניידות  10 

 11 4. ויש פה 4,470,000גדולה מאוד, גם נכנס, גם יוצא, לכל הכיוונים, 

יהול בתי השקעות. זה בעצם הרווחים שיש לנו קרנות שזה קרנות לנ 12 

מפעילות ההשקעה שלנו, שתיכף נעבור גם לשם ונראה איפה הכסף  13 

שלנו מושקע, שזה אם אתם רואים, עד תחילת השנה שעברה היה לנו  14 

ש"ח רווחים, והשנה נגמרה בהפסד דיי משמעותי.  1,278,000 15 

ן ירד. אני לא . אני רוצה להגיד ששוק ההו957,000והיתרה היום היא  16 

חושבת שיש מועצה אחת שלא ירדה השנה, במיוחד באג"חים. מי  17 

שקצת מכיר ויודע, ובמיוחד באג"חים של המדינה, ולא רק מועצות.  18 

וחוץ מזה, יש עוד קרן אחת שנקראת קרן פיצויים לתביעת הועדה  19 

המקומית שמעונים. זה כשסגרו את שמעונים, דרשו מאיתנו להקים  20 

שנים כמדומני  7היה תביעה נגד שמעונים משפטית קרן כזאת, שאם ת 21 

וכל המועצות  צריך להחזיק את זה. אז אנחנו נצטרך להשתתף ולשלם 22 

שהיו שותפות. וזה כסף בסך הכל, איך אומרים? במרכאות שלנו.  23 
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השנים האלה אפשר יהיה להעביר את הקרן הזאת  7ברגע שייגמרו  1 

ם הכסף מקרן מה שרציתי להראות, מה שעשינו עלמטרה אחרת.  2 

השבחה שהוצאנו לתב"רים בעצם. רציתי להראות דוגמאות של  3 

מיליון לדרכי גישה, חניות וחשמל בהרחבת  1תב"רים. אז הוצאנו  4 

 5 30%קרית החינוך, שזה מטצ'ינג למשרד התחבורה. תמיד יש 

מטצ'ינג ממשרד התחבורה. הוצאנו רק לפני כחודש להקמת מרכז  6 

זה מתוך הכספים שקיבלנו  1,300,000שקל.  800,000הפעלה  7 

. זה בעצם צריך להגיע 500,000ממשרד הפנים בשנה שעברה ועוד  8 

עוד גורם מימון שלא הגיע, ובינתיים היינו צריכים להשלים את הכסף  9 

שם. אבל זה אמור לחזור, חצי מיליון שקל האלה. אני מקווה. למשל,  10 

חייה לפני שנה או שנתיים כבר החלטנו להשתתף בשיפוץ בריכת הש 11 

המחוממת בגבולות בחצי מיליון שקל. וכך הלאה. תכנון המרכז  12 

אנחנו נקבל בחזרה  200,000שקל, מתוכם  500,000הלוגיסטי  13 

מהחטיבה להתיישבות. וכך הלאה. יש פה דרכי גישה וחניות בהרחבת  14 

קרית החינוך, שזה מטצ'ינג. יש דברים שהם מטצ'ינג שאנחנו נדרשים.  15 

פות המועצה. ויש דברים שאנחנו יש דברים שהם מראש השתת 16 

 17 סוגרים ככה תב"רים. יש כאלה שאנחנו שמים ונוציא.

 18 אבל יש כאלה שהם בלי קיזוז מראש. אז הם מסומנים באיזושהי דרך? נעמי ס:

כן, כי מה זה מטצ'ינג? מטצ'ינג זה בעצם בלי שיפוי. זה השתתפות  כבי ש: 19 

 20 7ב"ר הזה זה המועצה. לא נקבל את זה בחזרה מאף אחד. אז פה בת

מיליון שהעברתי לקרן פיתוח. עשינו קצת  2.5מיליון שקל. יש פה  21 

העברות כי רצינו לצמצם קרנות. אבל זה בין הקרנות זה לא כל כך  22 

שקל שהועברו. הרוב לא יוחזר.  5,200,000קריטי. יש פה בעצם  23 
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הרוב זה השתתפות המועצה. אולי בשוליים יש פה משהו שיוחזר.  1 

רן פיתוח יש לנו הרחבת ישיבה והרחבת האולפנה, לעומת זאת, בק 2 

 3 אם אתם רואים, הסכומים הגדולים. 

 4 .3,900,000-ו 3,700,000זה  מורדי ב:

. אבל יש שם עוד 2018-זה אפילו יותר, כי זה רק פעולות שנעשו ב כבי ש: 5 

 6 שקל בכל אחד מהם. 100,000

 7 מיליון שקל, נו. 8 מורדי:

ת. זהו. היתר לא. מה שקשור פה אני לא שיחזרו לקרנו 7,800,000 כבי ש: 8 

רואה שיחזור. אבל צריך לדעת, שגם בשנים קודמות אנחנו היינו  9 

מיליון שקל בתכנון. זה  1.5-שקל לתכנון. יש לנו כ 100,000שמים  10 

, שאחרי שעשינו תכנונים 2018. פה זה תנועות של 2017-פשוט מ 11 

ם חוזרים לקרן. וכו', אם אנחנו מתוקצבים מספיק אז הסכומים האלה ג 12 

אבל זה עוד בתהליך, זה עוד כל מיני מעונות ופעוטונים ודברים מהסוג  13 

מיליון שקל או  29למועצה יש ברגע זה עכשיו לגבי פיקדונות. הזה.  14 

בתיקי ניירות ערך או בפיקדונות. מה שעשינו, שהשנה כבר אם אתם  15 

ם מיליון שקל שכבר הוצאנו בשביל לשל 15רואים, יש פה פעולה של  16 

לקבלן של בתי הספר, שאנחנו כבר התחלנו לשלם ורק עכשיו אנחנו  17 

מתחילים לאט לאט לראות כסף גם אם בקצב איטי. אבל בסופו של  18 

דבר רוב הכסף ישולם. זה מה שכבר משכנו. ועוד גם ממזרחי טפחות  19 

מיליון שקל  15-היה פיקדון שנגמר. רימונים. אז משכנו אותו גם. ה 20 

מיועד לפרויקטים של ביוב. אני לא הבאתי פה  במגדל רובו, לא כולו, 21 

פרויקטים מאוד גדולים  2-3את הפירוט של הביוב, אבל יש לנו עכשיו  22 

-7במיוחד גדולים מאוד, שכל אחד מהם זה משהו בסביבות  2בביוב.  23 
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מענק, והשתתפות  60%מיליון שקל השתתפות המועצה. יש  8 1 

ליון שמופיעים פה מי 15-מיליון שקל, וזה ה 7.5המועצה זה בערך  2 

מתוכם זה הלוואה שלקחנו. חלק מהכספים פה זה הלוואות.  9במגדל.  3 

 4 זהו. זה התמונה.

י כלום. אני התכוונתי לקבל דו"ח שהוא אל"ף כל ידידותי לנו, לא הבנת אלי א: 5 

שאנחנו יכולים להבין אותו. מאוד פשוט, שמות הקרנות, ההרכב שלהן  6 

וצאנו מכל קרן עד עכשיו, מה המקורי, מאיפה בא הכסף לשם, מה ה 7 

 8 יחזור ומה לא יחזור. זה הכל. 

המקור של קרנות המועצה בדרך כלל זה או היטלי השבחה, שבשנת  כבי ש: 9 

היה היטל מאוד גדול בגין מתקן סולרי, או עודפים שיש לנו  2017 10 

מיליון  5העברנו  2015-בתקציב הרגיל שאנחנו מעבירים. למשל ב 11 

מיליון שקל מענק.  6פים, כי פתאום קיבלנו שקל לקרנות כי היו עוד 12 

מיליון שקל. אז זה  5, ונשארו עודפים של 2.5היינו רגילים לקבל  13 

 14 המקור של הקרנות בדרך כלל. אין מקור אחר. 

 15 מיליון. 3שנה שעברה היה  גדי י:

גם בשנה שעברה, כל שנה אנחנו מעבירים איזשהו סכום מהתקציב  כבי ש: 16 

רת על קרנות הפיתוח. המקור של קרנות הרגיל לקרנות. אני מדב 17 

 18 הביוב זה מאגרת ביוב ומהיטלי ביוב.

יש איזושהי מדיניות בתחום מסוים שיישאר בקרנות בכל שנה? נגיד  דודי א: 19 

 20 שלא רוצים לפגוע בו? 

 21 אין מדיניות. כבי ש:
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מה היום היתרה בתב"רים מבחינת פיתוח? לא בביוב. כמה נשאר לנו  יובל ב: 1 

פיתוח? כמה היום יש יתרות שאנחנו יכולים להשתמש עוד להוציא ב 2 

 3 בהן כמו היום?

מיליון מתוך מה שהעברנו לאולפנה ולישיבה.  8מיליון שקל ועוד  4 כבי ש: 4 

 5 12וברגע שנקבל את ההתחייבות ממשרד החינוך, סדר גודל של 

 6 מיליון קרנות פיתוח.

ל לפני בערך לפני בערך שנה אני שאלתי אותך את השאלה הזאתי, אב מירב ב: 7 

שנה היתה פה מליאה מאוד סוערת, כשאתם שלושתכם, את מורדי  8 

ומאיר הבעתם דאגה מאוד כבדה לגבי מצב הקרנות של המועצה. זה  9 

היה סביב העניין של מבנה חדשנות. ואמרתם שאתם מרגישים שאתם  10 

שומר הסף ואתם לא יכולים לאפשר את הדבר הזה. בסופו של דבר  11 

 12 הכסף אושר ויצא.

 13 לא נכון. את אומרת דברים לא מדויקים. י:גדי 

 14 לא הסכמנו על זה. כבי ש:

 15 אז אני חוזרת בי מדבריי. מירב ב:

 16 )דיבורים ביחד(

התקבלה החלטה ואני גם אדייק אותה עכשיו. אחרי הויכוח עשינו עוד  גדי י: 17 

כולנו ביחד מקצה שיפורים. הלכנו לבדוק גם את האיתנות הפיננסית  18 

ם שלנו בבית ספר, וגם את הפרויקטים הנוספים. שלנו, לעמוד באתגרי 19 

ולגבי מבנה החדשנות, נכתב בפרוטוקול שהמבנה הזה ייצא לפועל  20 

בתנאי שיגייסו לפחות מיליון דולר ראשונים מהתורם, המועצה תוציא  21 

מיליון דולר שהתורם יביא בהמשך. לפני זה  2מיליון דולר, ויש עוד  22 

ה שהוחלט בפרוטוקול וזה גם המועצה לא תשים יותר מזה כסף. זה מ 23 
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מה שיבוצע לכשיבוצע. עוד לא שמו שקל, חוץ מתכניות. תקרא את זה  1 

בהיתרי בנייה. זה דבר ראשון. דבר שני, היה גם אולם הספורט, שאליו  2 

אנחנו באמת הולכים לבנות בגלל שיש את הכסף שהיינו צריכים  3 

אמרה,  להשיג. ואולם הספורט מאוד חשוב. אנחנו גם היום מה שכבי 4 

ואני אומר את זה פה, עדיין בתכנית ובתוך התכנית הכלכלית של  5 

הנושא של בתי הספר. אנחנו לא צריכים להכניס את עצמנו לתכנית  6 

אימים. אבל מצד שני אנחנו כל הזמן במעקב. הכספים כמו שידענו  7 

מגיעים ממשרד החינוך באיחור, וזה יוצר פער מימוני. אנחנו לא סתם  8 

מיליון  6עוד הלוואה. גם לפי התכנית המדויקת של  הולכים ולוקחים 9 

שקל מהפעם שביקשנו מכם אישור. אבל היה כל הזמן ברור שאנחנו  10 

נבקש אותה ושהיא תבוא והיא חלק מהמימון לבתי הספר. ויש גם  11 

נושא של החזר שאני לא רוצה להיכנס אליו עכשיו, איך מחזירים את  12 

, התכנית הולכת כמו ההלוואות האלה. בינתיים כמו שאני רואה 13 

שתכננו. כן, ציפינו שתהיה בעיה תזרימית שאנחנו נדע לעבור אותה.  14 

אנחנו מגיעים עוד מעט לפיק. זהו כמעט הפיק. ואנחנו מקווים שמשרד  15 

החינוך ישחרר לנו על אף הבחירות וכו' את הפיק התזרימי שהוא צריך  16 

וגם  לתת לנו, גם של האולפנה, גם של הישיבה, גם של בתי הספר 17 

כספים אחרים שאנחנו ממשיכים להביא עכשיו, שיש לנו כבר כתבי  18 

התחייבויות אליהם. אז מהצד הזה אני רוצה להגיד שמצד אחד גם  19 

טוב שאתם אומרים ובאמת על המשמר לראות שאנחנו לא חורגים,  20 

 21 מצד שני בינתיים כל התכניות הן בדיוק כמו שתכננו. 

ומה, אבל גידרתם את הסיכון? זו הדאגה שהבעתם היא היתה במק מירב ב: 22 

 23 התשובה?
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הדאגה שקיבלנו היתה במקומה. עדיין לא אישרנו את זה. אני גם לא  כבי ש: 1 

רואה בשלב הזה איך מאשרים את זה, כי כמו שאתם רואים קרנות  2 

מיליון, וזה לא מספיק. בינתיים למבנה  4הפיתוח בשלב הזה יש רק  3 

תכנון והכנת תיקי תורם  שקל לצורך 300,000החדשנות הוצאנו רק  4 

לתורמים, כי הכוונה בעיקר שזה ייבנה מתורמים. וזה לא ייבנה אם לא  5 

משמעית. לא -יהיה מקור. את זה אני יכולה להגיד באופן מוחלט, חד 6 

 7 התחלנו לבנות את זה ואנחנו גם לא מתכוונים להתחיל.

נים אני מציע לחברים במליאה לא לוותר על המבנה הזה בשום פ יחזקאל ח: 8 

ואופן. לבנות אותו. להישאר קצת בתזרים שלילי. אני לא יודע מה,  9 

ניקח עוד הלוואה. בית ספר בלי המבנה הזה יהיה סתם מקום  10 

 11 ללמידה. אני אומר, בואו נתגייס ונבנה את המבנה הזה.

 12 זה לא הדיון. כבי ש:

 13 )דיבורים ביחד(

רישה נביא גם ניסיתי להיות הכי ברורה שאני יכולה. אם תהיה פה ד כבי ש: 14 

את הניירות האלה בפעם הבאה ונסביר את זה יותר לעומק. אני  15 

זה מזמינה כל מי שרוצה לבוא אליי למשרד ואנסה להסביר יותר טוב.  16 

 17 אושר פה אחד. אם כך. מי בעד? מי נגד? נמנעים? 669התב"ר 

אבל נקבל איזשהו פירוט לאן הסכום הזה הולך? כי בדרך כלל זה  פ:אמיר  18 

 19 פירוט מראש.מגיע עם 

כן. אני כתבתי. של ההוצאות? אנחנו לא מפרטים את ההוצאות.  כבי ש: 20 

למשל, בתב"ר של הבינוי של בית ספר אנחנו לא אומרים לכם כמה זה  21 

 22 בגין הבינוי, כמה בגין התכנון, כמה בגין המפקחים.
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שקל החדשים כמה הולך  500,000-נקודתית מעניין אותי פה לדעת מ אמיר פ: 1 

הפרויקט, כמה לחדרי המורים וכו'. מעניינת אותי החלוקה  למנהל של 2 

לא בשביל להצביע נגד או משהו כזה, אלא רק כדי להבין פרופורציות.  3 

 4 זה הכל.

הכל כתבתי. אם תחשבו שהמשכורות שאנחנו נותנים הן גבוהות מדי,  כבי ש: 5 

 6 הוא גם תב"ר עם סיכון מאחוריו.  677תגידו. תב"ר 

אנחנו עובדים כבר דיי הרבה זמן, עוד לפניי דרך אגב, אתר בדיה ב'.  גדי י: 7 

על בדיה ב'. אנחנו עובדים גם על תב"ע וגם על שינוי ייעוד שם. וחוץ  8 

מפרויקט גדול שאנחנו הולכים לשם, אבל היום בשביל להרחיב את  9 

האתר בדיה ובשביל לעשות שם עוד תעסוקות שאנחנו מתכננים  10 

העסקה עם המינהל היא עסקה  שייעשו שם, עשינו עסקה עם המינהל. 11 

שצריכים לשלם בגינה כסף. היא כמובן על שינוי ייעוד שיוכלו לעשות  12 

בשטח הזה דברים אחרים וגם לעשות בורות וגם לעשות טכנולוגיה  13 

-יותר מתחדשת. הדבר הזה אחרי שמאות שהיתה נגמר בכ 14 

לפני מע"מ. כל אתר  1,430,000-שקל כולל המע"מ, וכ 1,700,000 15 

א אתר שאנחנו רואים אותו כפיתוח עסקי מאוד מתקדם של בדיה הו 16 

המועצה ביחד עם שותפים. יותר מאוחר אנחנו דיי רוצים לחשוב  17 

שאנחנו נצליח להחזיר את ההוצאות האלה דיי מהר למועצה. אני רק  18 

 19 100מזכיר לכם שבלי שום קשר לזה, קיבלנו עכשיו בתכנית הממשלה 

, שזה יהיה חלקה של 40%מיליון שקל להשקעה במקום הזה עד  20 

מנת להתחיל ולקבל את העסקאות על -המועצה בהשקעה הזאת. ועל 21 

הקרקע וגם שנוכל להמשיך וללכת למכרזים, אנחנו צריכים לעשות את  22 

העסקה עם המינהל. אנחנו גם מציעים, בגלל שאנחנו רואים את זה  23 
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כעסקה עם מודל עסקי, והוא יהיה בחברה הכלכלית. אנחנו עוד לא  1 

ים מי ייקח את ההלוואה, החברה הכלכלית או המועצה. זה לפי יודע 2 

החלטה של כדאיות. זה דבר שאנחנו משאירים לרואה חשבון שלנו  3 

להמליץ לנו איפה לרשום את ההלוואה, כי אנחנו רוצים לקחת הלוואה  4 

מיליון שקל, אז אל"ף שזה יחזיר חלק מההוצאות שכבר השקענו  4של  5 

העתידי וגימ"ל, כמו שאמרתי, לפרויקט שם. בי"ת, שישלם את החוב  6 

עכשיו שאנחנו מתקדמים שם בנושא של פיתוח, של תכניות, של  7 

 8 500,000מכרזים וכו' צריכים שם עוד סכום כסף לא קטן, הערכה של 

מיליון שקל  4שקל, משהו כזה. אנחנו רוצים לקחת הלוואה כוללת של  9 

 10 לנושא הזה.

דול אני בעדו, למה לא מובא לנו לפני דבר כזה שהוא מאוד חשוב, ובג מאיר י: 11 

זה? הנה, מה שאתה אומר בע"פ, היחידה האסטרטגית, החברה  12 

הכלכלית מכינים לנו איזשהו חומר רקע, איזשהו דף, שאנחנו באים  13 

הנה מוכנים ויודעים וקוראים ומבינים. זה הכל. כדי לדעת על מה  14 

 15 אנחנו מצביעים. 

מנת שנוכל להמשיך ולהפעיל -עלאתר בדיה זה נכס של המועצה, ש גדי י: 16 

 17 אותו כמו שצריך חייבים לעשות את העסקה הזאת. 

 18 )דיבורים ביחד(

 19 אנחנו הבעלים של האתר? נעמי ס:

 20 אנחנו הבעלים של האתר. גדי י:

 21 יש לנו הכנסות מהמקום הזה? נעמי ס:

ולפני לא מעט שנים לקיבוץ צאלים נתנו יהיו. היום אנחנו נתנו אותו.  גדי י: 22 

ל אותו. כמובן שניכנס לתהליך עם צאלים. את התב"ע החדשה להפעי 23 



 

 מועצה אזורית אשכול
 

  28.1.19מיום:   
25 

          
 , אזור.113בן גוריון 

 03-9614407, פקס:  03-9620675 –טל' 

אנחנו במועצה עושים ולא הם עושים. הם עובדים שם הרבה שנים.  1 

אבל אין צל של ספק שהפרויקט שהולך להיות שם, הצגתי את זה גם  2 

בהתחלה בתכנית העבודה של המועצה, הוא דבר שהוא בסדרי גודל  3 

 4 תי, בפברואר. אחרים לגמרי. זה יגיע גם לפה, אמר

כן. אבל אתה מדבר על אתר בדיה ב' ולא על אתר בדיה א'. אתר  מאיר י: 5 

בדיה ב' הוא כולו של המועצה, שצריך יהיה להוציא מכרז בנפרד  6 

 7 מאשר בדיה א'. 

מפני שלא היה דיון עדיין בדו"ח מבקר המועצה בעניין, אני שואלת אם  דנה א: 8 

 9 יש איזשהו קשר עם מה שמוצג בדו"ח?

 10 לא, אין שום קשר לאתר בדיה.  י: גדי

אני רוצה להסביר את הרציונל מאחורי אתר בדיה. יש לנו אתר בדיה  אלי א: 11 

א' שניתן בזמנו להפעלה לקיבוץ צאלים, שהרווח שלנו כמועצה  12 

מהעניין הזה, הם מתחזקים וכו', שאנחנו את ההשפעה שלנו מכניסים  13 

ישראל לא נותנת  לשם בחינם, המועצה. זה הרבה מאוד כסף. מדינת 14 

יותר אתרי אשפה. האתר בדיה א' הוא אתר הטמנה. לאתר הטמנה  15 

יש לו התחלה ויש לו סוף. הוא הולך להסתיים, לא יאשרו אותו  16 

באיזשהו שלב, הוא יגיע לגובה מסוים וכו', יפסיקו לאשר אותו. יש לנו  17 

פריבילגיה שהמדינה עדיין אישרה לנו גם את שלב ב' שלו. כמובן, אם  18 

פוך את שלב ב' שלו לאתר הטמנה, אז גם לו יש התחלה ויש סוף. נה 19 

ומה יקרה בסוף? בסוף יקרה שאנחנו נצטרך לשלם המון כסף כי  20 

נצטרך להעביר את הזבל שלנו. זה המון כסף למועצה. זה גם  21 

ההובלה, אורך ההובלה וגם עצם ההטמנה, עצם הכניסה לשם וכו'.  22 

שלא להגיע למצב כזה המון כסף. לכן המועצה החליטה לא רק  23 
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שנצטרך לשלם המון כסף אלא גם לעשות עסק מהדבר הזה. איך  1 

עושים עסק? בכדי שזה לא ייגמר שורפים את האשפה. זו שריפה  2 

פנימית. יש מיכון מיוחד עם שריפה פנימית שמייצרת גז. הגז הזה  3 

מייצר חשמל, ומוכרים את החשמל הזה. ואנחנו במקביל משמרים  4 

אם הוא יסתיים, נגמר הסיפור.  את האתר הזה. להרבה יותר שנים 5 

המדינה לא תאשר עוד אתרים. היא לא מאשרת אתרי אשפה נוספים.  6 

 7 ועל זה מדברים עכשיו. 

 8 וזה ההשקעה תוחזר תוך כמה שנים? אמיר פ:

 9 יש תכנית כלכלית לעניין. צריך להביא אותה ולראות מה קורה. אלי א:

תכנית העסקית. אנחנו רק מתחילים זה אמרנו, אנחנו עדיין לא ב גדי י: 10 

לבנות אותה. זה לא קשור לזה שאנחנו חייבים לגמור את הנושא הזה  11 

אפריל אנחנו נהיה -של התשלום של המינהל. אני מעריך שבמרץ 12 

בשלים להביא הנה. רק עכשיו השבוע אנחנו בוחרים את מי שיכתוב  13 

זה. לנו את המכרז. בכלל ביטלנו את המודל העסקי לכל הסיפור ה 14 

 15 אחרי זה נהיה יותר חכמים.

 16 מיליון האלה עכשיו? 2-אז על מה ה אמיר פ:

 17 היטל השבחה.  דודי א:

את ההחלטה על שינוי התב"ע הם קיבלו מזמן. היום הגיע הזמן לשים  מורדי ב: 18 

 19 את הכסף. 

צריך לדעת שגם כל מה שקשור לאשפה, כל מי ששומע אשפה אומר  כבי ש: 20 

שפה עושים הרבה כסף בארץ הזאת. 'אני מוכן להיות שותף'. מא 21 

ואנחנו מקווים מאוד שגם התכנית תוכיח את זה שזה הולך להיות  22 

 23 פרויקט מצוין. אבל אם לא, אז תמיד נוכל להחכיר את זה למישהו.
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 1 )דיבורים ביחד(

מיליון שקל הלוואה כי אנחנו מוכרחים לשריין  2אנחנו מבקשים בתב"ר  כבי ש: 2 

צריכים עד אמצע מרץ לשלם את הכסף.  תקציב לעניין הזה כי אנחנו 3 

במקביל במשך המליאה אנחנו נבקש להוסיף נושא, שאנחנו בעצם  4 

חושבים שזה לא צריך להיות מקרנות המועצה אלא צריכה להיות  5 

הלוואת פיתוח שמחזירים אותה ויש לה היתכנות. אז בהמשך המליאה  6 

 7 אנחנו גם נבקש להוסיף נושא. אני מתנצלת שזה בא ככה ברגע

שבועיים האחרונים -האחרון. אז כל העניין הזה צמח ממש בשבוע 8 

כשקיבלנו את הבקשה הזאת לתשלום. לפני זה גם אני בכלל לא הייתי  9 

? מי נגד? 677אז מי בעד הגדלת תב"ר מודעת לכל העניין הזה.  10 

זה בעצם משרד  1138ותב"ר  668תב"ר  נמנעים? אושר פה אחד. 11 

רים נפרדים, למרות שאצלנו זה קבלן תב" 2החינוך אילץ אותנו לפתוח  12 

אחד שבונה את הכל ביחד. והכל נעשה במשותף. אבל מבחינת משרד  13 

תב"רים.  2פרויקטים נפרדים, אז הוא חייב אותנו לפתוח  2החינוך זה  14 

 15 668מיליון שקל הלוואה שנלקחה לתב"ר  6אני מבקשת להעביר 

גם נבקש  . זה הומניסטי לגמרי. בהמשך המליאה אנחנו1138לתב"ר  16 

מיליון שקל, כי בתכנית המימון שלה  6לקחת עוד הלוואה של  17 

מיליון שקל הלוואות לטובת בית  18שאושרה במליאה הקודמת היה  18 

 19 6-הספר. זה היה בתכנית המימון. אז אנחנו רוצים להשלים את ה

מיליון שקל האלה. אני עוד אצטרך לקבל החלטה לאיזה תב"ר אני  20 

משנה. זה יותר צרכים שלנו מבחינת דיווח  רושמת את זה, אבל זה לא 21 

למשרד החינוך ולמפעל הפיס, שהם הגורמים הנוספים שמממנים את  22 

 23 הפרויקט הזה.
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 1 בתי הספר? 2תב"רים שונים זה על  2 דנה א:

כן. אפילו בשביל להבדיל אז כתבתי את המספרים בשביל שלא  כבי ש: 2 

זה מספרים . 22,011,000והשני זה  22,010,000נתבלבל. אחד זה  3 

 4 של משרד החינוך.

סמלי  2בשבילנו זה אותו בית ספר. ותזכרו גם שמשרד החינוך זה  י:גדי  5 

 6 מוסד אחרים. זה סיפור. 

נמנעים? אושר פה אחד.  ? מי נגד?668אז מי בעד השינוי בתב"ר  כבי ש: 7 

נמנעים? אושר פה אחד.  ? מי נגד?1138מי בעד השינוי בתב"ר  8 

בתחנות שאיבה. כמו שאמרתי, יש לנו  זה הקמת מגובים 112תב"ר  9 

 10 קונים. 3-4גדולים, אבל עוד איזה  2... של ביוב. יש לנו 

 11 מה זה מגובים? שני ה:

זה מין מסננים כאלה. בגלל שגם עשינו את המט"ש החדש, זה הסינון  כבי ש: 12 

ממינהלת הביוב  60%של הדברים הקשים. אז פה יש לנו מימון של  13 

 14 ? מי נגד?1112אז מי בעד תב"ר עצה. מתוך קרנות המו 40%ועוד 

, שיפוץ מקוואות במימון מלא 1141תב"ר  אושר פה אחד. נמנעים? 15 

 16 של משרד הדתות. 

 17 כמה מקוואות יש? שני ה:

 18 מקוואות בכל המועצה. 6 מורדי:

תב"ר  ? מי נגד? נמנעים? אושר פה אחד.1141אז מי בעד תב"ר  כבי ש: 19 

ממשרד החקלאות , גן שעשועים באבשלום. זה תקבול 1142 20 

נמנעים? אושר  ? מי נגד?1142מי בעד תב"ר והשתתפות היישוב.  21 

, מקצה סככות לתחבורה ציבורית. יש גם 1152תב"ר פה אחד.  22 
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רשימה של מקומות שנקבעו ע"י ממונה הבטיחות שלנו ומשרד  1 

 2 התחבורה במימון שלהם.

 3 זה לא מדובר על המועצה? שמואל ס:

 4 ש רק עמוד ואין סככה, הם שמים סככה.ברחבי המועצה. איפה שי כבי ש:

 5 בכניסה בצומת גבולות, בכל מיני מקומות. שני ה:

 6 )דיבורים ביחד(

חולק לכם מי נגד? נמנעים? אושר פה אחד.  ?1152מי בעד תב"ר  כבי ש: 7 

. שוב, 2018, פיתוח בתי עלמין 1153תב"רים. אחד  2דף נוסף לעוד  8 

בתי עלמין מתוקצבים  4 זה עפ"י תקצוב שמשרד הדתות נותן. כל שנה 9 

 10 לפי בקשת הרב. 

ופה יש לנו רשימה. אנחנו נשפץ השנה את גבולות, רעים, עין הבשור  ב:מורדי  11 

שקל. גם פה עובדים בסבב עם בתי  50,000-וצוחר. כל אחד ב 12 

העלמין, כאשר הם בקיבוצים זה בתי עלמין פרטיים של היישוב, וצוחר  13 

אז כל פעם לפי רשימה  ואבשלום למשל זה בתי עלמין אזוריים. 14 

 15 מסודרת אנחנו משפצים בית עלמין אחר. 

תב"ר  ? מי נגד? נמנעים? אושר פה אחד.1153מי בעד תב"ר  כבי ש: 16 

יחידות  53זו שכונה ג' בצוחר, מה שאנחנו קוראים צוחר ג'. זה . 1016 17 

 18 התחייבות היישוב.  1.5. מה שאנחנו מביאים פה זה 73מתוך 

 19 אין התחייבות. אלי א:

שקל של מי שכבר קנה.  180,000אנשים התחילו לקנות. כבר יש לי  בי ש:כ 20 

ואנשים קונים. הם משלמים פה במועצה את הכסף. ואז יש התחייבות  21 

אנשים שיקנו. ואנחנו צופים  10של היישוב. והכיסוי הכספי זה לפחות  22 

 23 .35שיקנו 
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 1 זה מול יזם, לא? דודי א:

 2 כן. כבי ש:

 3 ל ההתחייבות?היזם נמצא בלו"ז ש דודי א:

כן. הוא לא מקבל את הכסף. הוא סוגר את הכל עם הבנאדם,  כבי ש: 4 

והבנאדם נותן את השיק ליזם לפקודת המועצה. היזם מביא לנו את  5 

הכסף. יש לנו כבר ניסיון עם אחד ואנחנו צריכים לפתוח את השורה  6 

תהיה  בתב"ר. הרוכשים משלמים לנו רק על הקטע של התשתיות. 7 

היישוב. אני לא הספקתי לקבל ממנו. הוא יביא לי את התחייבות של  8 

אז מי בעד זה מחר. והמימון של זה יהיה מכספים שאנשים קונים.  9 

 10 תודה רבה לכם.  נמנעים? אושר פה אחד. ? מי נגד?1016תב"ר 

 11 ?10תוך כמה זמן הצפי שיביאו  שני ה:

ם לא אנשים יקנו, א 10אנחנו מצפים שאנשים בשנה הקרובה לפחות  כבי ש: 12 

 13  יותר. אנחנו מצפים שיותר.

 14 2019-עדכון לגבי תקציב ל – 6סעיף 

שלחנו את הצעת התקציב כמו שהיא אושרה בהנהלה כממליצה  כבי ש: 15 

. ככה זה מוצג למשרד הפנים. סך 21-27למליאה. זה עמודים  16 

שקל. אני בכוונה הבאתי גם את  180,035,000התקציב עומד להיות  17 

י בעצם זה הדף שעובר ממשרד הפנים, אז רשמית אנחנו הדף הזה, כ 18 

בסוף מצביעים עליו. אבל לפני זה אנחנו מסתכלים על הטבלאות  19 

שאנחנו עושים. מי שבאמת עוקב ועקב אחרי כל הטבלאות האלה, אז  20 

יש ריכוז של השינויים מהתקציב המקורי הראשוני לתקציב  28בעמוד  21 

נובעים בעצם מעוד סעיפים עכשיו שאנחנו מביאים. רוב השינויים  22 

שעברו למרכז הקהילתי, שלא לקחנו אותם בחשבון בהתחלה, ודברים  23 
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נוספים שביררנו כמו למשל, מלווים להסעות תלמידים, תקציב עזר  1 

הסעות תלמידים. תקציב עזר זה תקציב של השימוש באוטובוסים  2 

וחינוך משלים עצמונה שלומית זה גם הצהובים. זה בעצם בהכנסה.  3 

 4 100,000-למתנ"ס, זה גם שייך למתנ"ס. פירעון מלוות הגדלנו ב עבר

 5 שקל, חגיגות בטקסים הקטנו. 

 6 שקל כל שנה. 250,000חסר פה  גדי י:

 7 . 59בשורה  50. בעמוד 250בסוף נשאר  כבי ש:

 8 , וזה נהיה אפס. 500זה היה  29לא,  יפה ב:

 9 ם של השנה.היה בגלל האירועי 500. זה 250זה היה אמור להישאר  גדי י:

 10 רגע, זה יורד כל הסכום? אמיר פ:

 11 . 250לא, אמור לחזור  גדי י:

זה היה בגין שנה שעברה. זה בעצם היה גם  500-. ה250עבר  כבי ש: 12 

הכנסות וגם הוצאות בפעילות של מכירת כרטיסים ודברים מהסוג  13 

 14 הזה, שעכשיו זה יצא לגמרי. זה כבר לא דרך המועצה.

שנה למועצה. ועכשיו זה  70ולך בגלל שזה היה היה ה 500-לא, ה גדי י: 15 

 16 .250היה צריך להישאר 

. בחטיבות 200סליחה, כן, טעות שלי. כל שנה אפילו זה היה רק  כבי ש: 17 

בגלל  250אלא רק  500-וטקסים זה עבר גם למתנ"ס, אבל לא כל ה 18 

שהיו בשנה שעברה  70-שזה היה סכום בגלל אירועי החגיגות ה 19 

ך כל הצעת התקציב. אם יש לכם שאלות, אני כ-למועצה. זהו. אחר 20 

אשמח מאוד לענות, שתכוונו אותי לדברים שלא ברורים. אני חושבת  21 

אפשרי. גם אפילו במליאה לא עברנו -שלעבור שורה שורה זה בלתי 22 
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שורה שורה. עברנו על הדברים הגדולים, וההנהלה מאשרת את זה  1 

 2 למליאה. אז אני חושבת שהכי טוב בשאלות.

 3 ועדות? 2? יש שם 71, 70סבר לגבי סעיפים ה טל מ:

 4 ועדה חקלאית משותפת וועדה חקלאית. כן. כבי ש:

 5 מה ההבדל ביניהן? טל מ:

הועדה החקלאית זה בעצם כספים שמועברים לועדה החקלאית של  כבי ש: 6 

הקיבוצים, שזה יחד. והועדה החקלאית של המושבים שזה אגודת  7 

בועדה ת. לצערנו הגדול, מבטחים, שזה משרת את החקלאות המושבי 8 

החקלאית לא הצלחנו לצאת מהסקטוריאליות, מה שברוב המקרים  9 

אנחנו מצליחים. אבל הקיבוצים מתעקשים שזה ימשיך לעבור ליח"ם.  10 

דרך אגב, הרבה קיבוצים כבר לא ביח"ם, אבל זה עדיין עובר לשם.  11 

שקל עובר לועדה חקלאית של המושבים. זה עובר  200,000ועוד  12 

מבטחים. והתקציב המשותף זה הוצאות שיש לנו. יש שם  לאגודת 13 

 14 מזכירה וכו'. 

 15 אז מה התקציב של הועדה החקלאית? לא הוצג לנו. אמיר פ:

 16 מה היא עושה? דנה א:

 17 היא עושה פיתוח. זה לא מו"פ, אבל היא כן עושה פעילות של פיתוח. כבי ש:

 18 , מחקרים, מדריכים.יש לה פעילות הדרכה וכנסים מאיר י:

 19 מי מנהל את זה? נה א:ד

 20 של הקיבוצים יח"ם מנהלים את זה, ושל המושבים אגודת מבטחים. כבי ש:

 21 איך זה עובד? יש מנהל לועדה? יש גוף מנהל? דנה א:

היישובים שהם משותפים באגודת מבטחים. זו אגודה  7גוף של  מאיר י: 22 

שהקמנו לצורך של איחוד היישובים בזמנו ונשארה כמסגרת פעילות  23 
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דה חקלאית. והקיבוצים רוצים את זה ליח"ם. אנחנו לוקחים את זה לוע 1 

ומשם ליאור כתרי ואני מנהלים את הנושא של התקציב של הועדה  2 

שקל יש תקציב משותף שבעצם מחזיקים, שזה  100,000-החקלאית. ו 3 

מושבים. נשארה שם מזכירה עם -מתוך התקציב הכללי שהיה קיבוצים 4 

, בעצם של יפה. זו הפעילות הפעילות שלה של הוצאות משרד 5 

 6 המשותפת.

 7 אבל היא משותפת לא לכל מושבי המועצה? דנה א:

הם נותנים שירות לכל מושבי המועצה. מי שנותן את השירות זה  כבי ש: 8 

ליאור כתרי. הוא גם עומד בראש הועדה החקלאית של המועצה. הוא  9 

את גם עובד במו"פ, מנהל את המו"פ, ואנחנו לפני כמה שנים עשינו  10 

כל המהלך הזה בשביל לחסוך כסף. ההוצאה פה היתה גבוהה. היא  11 

שקל. בשביל לחסוך עלויות העברנו  650,000ואפילו  600,000היתה  12 

את ליאור, שהוא היום גם מנהל הועדה החקלאית, אבל הוא עושה את  13 

 14 שני הדברים במקביל.

ה אבל אני לא מצליחה להבין. זאת אגודת מבטחים או שזו הועד דנה א: 15 

 16 החקלאית של המועצה? 

הכסף עובר לאגודת מבטחים, והם מנהלים את כל פעילות הועדה  כבי ש: 17 

 18 החקלאית עבור המושבים בניהולו של ליאור. כל המושבים.

בקיצור, זה כסף סקטוריאלי שכבר עובר הרבה מאוד שנים. אני חושב  טל מ: 19 

גוף  שהגיע הזמן להפסיק עם זה. ואני לא יודע למה חבר מעון, שזה 20 

 21 מסחרי, צריך לקבל כסף מהמועצה בתור ועדה חקלאית. 

כל העניין הזה לא ברור לי. גם הקיבוצים, מה זה הגוף הזה? מי  דנה א: 22 

 23 מפעיל? מי יודע מה עושים עם הכסף הזה?
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 1 יח"ם עושים מה שהם עושים.  גדי י:

 2 נתתי לך רשימה בדיוק מה עושים שם. מאיר י:

 3 נכון, אני לא זוכרת. כבי ש:

 4 )דיבורים ביחד(

אבל יש ועדה חקלאית של המועצה בועדות המליאה. מה זה ביחס  דנה א: 5 

 6 לדבר הזה?

לא, תפרידי. ועדה חקלאית היא ועדה כמו כל הועדות, סטטוטורית,  מורדי ב: 7 

והיא חייבת להיות. זה נקרא מחלקת הועדה החקלאית. זה כאילו  8 

ם. אז הועדה מחלקה שנותנת שירות לחקלאים. זה שני דברים שוני 9 

החקלאית בעצם צריכה להיות המייעצת בתחום החקלאי לראש  10 

 11 המועצה ולמועצה ולטפל בחקלאים של המועצה. 

אז איך גוף פרטי, לצורך העניין יח"ם, יכול לתת שירות לתושבים?  דנה א: 12 

 13 זאת אומרת, אנחנו קונים מיח"ם?

 14 הם נותנים שירות לחקלאים ששותפים בגוף הזה. כבי ש:

כך -אני הסברתי מה התפקיד של הועדה החקלאית. זו הועדה. ואחר ב:מורדי  15 

יש את המחלקה החקלאית שנותנת שירות לחקלאים. אצלנו מאז  16 

. הקיבוצים קיבלו איקס, המושבים קיבלו 2-ומתמיד חילקו את זה ל 17 

 18 וואי.

 19 )דיבורים ביחד(

 20 אבל היתה החלטה שלא מצליחים לאחד. מורדי ב:

זו המליאה מחליטה. לא להפחית את הכסף, תכניס  מי זה לא מצליח? טל מ: 21 

 22 את הכל לסעיף אחד. 

 23 אני אומר מה היה, אני לא אומר מה יהיה היום. מורדי ב:
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בסדר. אני מקבלת את ההערה. מבחינה ניהולית, גדי, אתה צריך  כבי ש: 1 

להרים את הכפפה. תקציב כל הועדה החקלאית ביחד כולו הוא  2 

מבחינה ניהולית לראות איך מנהלים  שקל. ואנחנו נצטרך 560,000 3 

 4 את זה ביחד.

 5 )דיבורים ביחד(

יש היגיון בחלוקה הזאת. צרכים שונים במושבים שונים מהצרכים  חנניה א: 6 

בקיבוצים. גידול ירקות בחממות ובמבנים ותמיכה בצרכים של  7 

המושבניקים היא קצת שונה. ואני לא מבין בשביל מה להעלות את זה  8 

יוחדים לקיבוצים, גידולי שדה, מחקרים שהם כרגע. יש צרכים מ 9 

מהתקציב הזה. ובמושבים זה בקושי מכסה  100עוסקים בזה פי  10 

 11 גיבוש של נושאים חשובים שצריך לתת לכל המושבים ביחד.

 12 )דיבורים ביחד(

 13 ,-בסדר. אנחנו נעשה איזה ועדה אחת. אנחנו נקבל מיח"ם כבי ש:

 14 )דיבורים ביחד(

הפעילות של הועדה החקלאית שמנוהלת ע"י ליאור יש ועדה אחת. כל  צבי ר: 15 

מגיעה לכולם. קיבוצים ומושבים ויישובים. לכל חקלאי. יש מיילים. יש  16 

הדרכה מסודרת. אני לא מדבר על המחקרים, כי גם יח"ם יש לו  17 

שקל  70-80,000מיליון שקל לזה, ופה מדברים על  3.5תקציב של  18 

ובת החקלאי המושבי. לשנה. וגם הועדה החקלאית עושה דברים לט 19 

 20 נכון, לפעמים מארגנים גם טיולים לאילת. אז מה? מה הקשר?

 21 אפשר לקבל את מה שאת אומרת. -כבי, אי יחזקאל ח:
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אני רוצה לשנות את מה שאני אומרת. אני חושבת שמה שאנחנו  כבי ש: 1 

צריכים זה לא לשנות כלום, אבל לקבל מיח"ם רשימה של דברים של  2 

 3 הזה שהם מקבלים וגם מהאגודה מבטחים.מה השימושים בסכום 

מיליון שקל, מתוך זה יש  2. 10אלא רק פי  100אנחנו רוצים לא פי  צבי ר: 4 

 5 שקל. 200,000

 6 לא, מקבלים פחות.  יחזקאל ח:

 7 )דיבורים ביחד(

לא היתה פה הלנה על העניין הסקטוריאלי. השאלה היתה מה עושים  דנה א: 8 

נים עכשיו בתקציב אנחנו רוצים כשאנחנו דעם הכסף ומי מנהל אותו.  9 

לדעת מה קורה. אנחנו אמורים לאשר את התקציב הזה מתוך  10 

האחריות שלנו להבין מה עושים עם הכסף הזה, מי מנהל את זה, מי  11 

 12 האנשים. 

ביח"ם משתמשים בזה כמו שאמרו פה לנושא מו"פ שיש להם לכל  גדי י: 13 

ה ועוד כל מיני אפשר להגיד על איזה ניסיון מסוים. והדרכ-מיני. אי 14 

 15 דברים שצריכים לפעמים בחירום וכו'. 

אז אולי נוסיף לאגודת חבל שלום גם לועדה החקלאית שלהם של עוד  טל מ: 16 

שקל? אני לא מבין. זה מועצה אחת, יש ועדה אחת. ואת  200,000 17 

 18 כך למי שצריך.-הכסף שיחלקו אחר

 19 שלום? למה אתה חושב שהם לא נותנים שירות לחקלאים של חבל דנה א:

 20 אני לא אומר שלא.  טל מ:

 21 )דיבורים ביחד(

 22 אז למה זאת עמותה של מספר יישובים? דנה א:

 23 כי מישהו היה צריך לנהל את זה. כבי ש:
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כנראה שאם זה לא היה מקובל, זה כבר היה משתנה. כנראה שזה  שני ה: 1 

 2 מקובל על כל הצדדים.

בסכומים האלה,  אני אבקש ממאיר ויפה פירוט מדויק של מה שנעשה כבי ש: 3 

 4 שנדע את מי זה משרת, למה זה משרת וכו'. אוקי. עוד שאלות?

אם יש דברים שהם לא מקובלים שנעשים עם הכסף הזה, אני רוצה  רונית ב: 5 

לשמוע את זה. אני רוצה שאנשים יתלחששו. או שמשהו תקין או שלא.  6 

ם. ואם לא, תתכבדו ותגידו מה לא תקין, ונטפל בזה כי אנחנו לא יודעי 7 

 8 אני גם לא מכירה. אני מאמינה למה שאומרים.

אז הבטחתי שלמליאה הבאה אנחנו נביא פירוט מדויק של מה שנעשה  כבי ש: 9 

 10 .2018-עם הכסף הזה ב

. מענק ... ממשרד הפנים, זה הנחות 9אני רציתי לשאול לגבי סעיף  רוויטל ד: 11 

 12 ארנונה מותיקים?

נו בגין הפרסונלים לטובת זה סכום מצחיק שמשרד הפנים משפה אות כבי ש: 13 

 14 הותיקים במועצה. 

 15 לגבי השתתפות רכזי קהילה ביישובים הקהילתיים? 65-67בשורה  נעמי ס:

יישובים קהילתיים. שלומית, צוחר ואבשלום. בכל יישוב אנחנו  3יש לנו  כבי ש: 16 

אלף. הקטנו את זה קצת. זה הרבה יותר גבוה,  100-משתתפים בכ 17 

 18 אבל הם התייעלו. 

 19 ים ביחד()דיבור

 20 ליישוב. 120,000זה  מורדי ב:

, שלוש 67עד  64סליחה, אני התבלבלתי. צריך להסתכל משורה  כבי ש: 21 

 22 שקל מהמועצה לניהול. 120,000הקהילות האלה מקבלות כל אחת 

 23 )דיבורים ביחד(
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באיכות הסביבה.  47,000-שיש עליה בתקציב ב 32אני ראיתי בשורה  אמיר פ: 1 

ם לתושבי המועצה מבחינת איכות חיים זה אחד הדברים שהכי מציקי 2 

דברים, זבובים ושריפות. האם בתקציב הזה שאתם ישבתם ודנתם  2 3 

ודרשתם ממי שאחראי על זה האם יש איזשהו ניסיון שבקיץ הזה  4 

המועצה שלנו תהיה נקייה או לפחות נוכל לצאת למרפסת בקיץ הזה?  5 

 6 האם יש איזו התייחסות לזה בתקציב הזה? 

 7 יחד()דיבורים ב

קודם כל, זו שאלה שהיה צריך להעלות לבשמת כשהיא היתה פה.  כבי ש: 8 

ביקשנו מהמנהלים לבוא. אני לא יודעת למה הם באו. אבל אני רוצה  9 

שבנושא הדברת זבובים, אנחנו כל שנה מוסיפים עוד חודש. יש  להגיד 10 

לנו חוזה עם קבלן שנותן שירותים בכל היישובים שרוצים. ומי שלא  11 

-אנחנו משלמים להם איזשהו סכום. ואני חושבת שהשנה ב רוצה, אז 12 

חודשים שבהם נתנו את השירות הזה. עושים  10כבר היו לנו  2018 13 

את המקסימים שאפשר. יתרה מזאת, אני יכולה להגיד, אנחנו מועצה  14 

חקלאית. יש המון גזם ופעילות חקלאית. יש הרבה שלוליות, לולים  15 

עושים מאמץ מאוד גדול לאתר כל  וכו'. אני יודעת שהתברואה אצלנו 16 

פעם את מוקדי הזיהום ואת מוקדי הזבובים. אבל אין מצב שלא יהיו  17 

 18 זבובים. בכל הארץ היו זבובים.

 19 )דיבורים ביחד(

יכול להיות שתהיה חריגה בתקציב בגלל שיהיה מפגע של זבובים יותר  מאיר י: 20 

לעשות גדול. אז יעשו את זה. אז זה יתוקן בתקציב אם צריך. אבל  21 

 22 עכשיו תחזית מראש מה יהיה עם הזבובים? 
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אני חושב שהשנה זה גם עם בשמת, גם אנחנו, וגם פה היא הציגה  גדי י: 1 

את הנושא הזה שגם אנחנו מתכוונים לעסוק. אני חושב שזו מלחמה  2 

שאנחנו כל פעם מנסים לנצח בה. לפעמים מפסידים בה. אבל גם פה,  3 

הפעולות האחרות שאנחנו התקציב הוא לא תמיד הפתרון. כלל  4 

עושים, אנחנו מאוד מקווים שמביאים להקטנה. אנחנו מגדילים, וגם  5 

אמרה בשמת שהיתה פה, את התקופה שבה נטפל בזבובים. אנחנו  6 

מנסים יותר לטפל במפגעים הנקודתיים, בגורם. לא תמיד מגיעים  7 

אליו. מנסים להגיע אליו. וגם בסוף אנחנו יודעים שלפעמים הגורמים  8 

צלנו מאוד קרובים הביתה לכל אחד מאיתנו. לפעמים הם שלנו. כל א 9 

הדברים האלה ביחד. אבל אני לא חושב שבאמת בנושא של הזבובים  10 

דווקא, שהוא דבר מציק, הכסף הוא הפתרון הראשון. הוא חלק  11 

 12 מהפתרון. אבל אנחנו צריכים לראות איך אנחנו ננסה לטפל בזה.

 13 הדברת מזיקים. , ל36זה מתייחס לשורה  מורדי ב:

מה שהיא דיברה זה הדברת מזיקים כמשהו שונה, אם אני לא טועה,  אמיר פ: 14 

 15 במצגת שלה.

 16 זה כולל את הזבובים. כבי ש:

אני ישבתי בועדה עד שדני ז"ל נפטר. אני מבין המייסדים של המליאה  יחזקאל ח: 17 

ואני לא מרוצה. אני ממש חושב שזה תחום שלא מטופל טוב. לא קשור  18 

החברים אומרים פה. לאורך השנים התלוננו. הנושא לא מטופל למה ש 19 

טוב במועצה. אני חושב שזה אתגר. השנה סבלנו בצורה חריגה.  20 

ותמיד יש לנו את אותן הרפתות ואת אותו הגזם וכו', ותמיד כולם  21 

אשמים חוץ מאיתנו. אני חושב שלא עושים את המקסימום שצריך  22 

אם זה בשמת, וצריך לעזור לעשות. התרענו. צריך לעזור לבשמת,  23 
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לועדה וצריך אם היא תבקש תקציבים לכך אז צריך לתת אפילו  1 

בחריגים או בתקציב ב' או ג'. כל החברים שלי יש להם מרפסת, והם  2 

 3 לא יכולים לצאת. 

אותו דיון היה בדיון תקציב בשנה שעברה. והוספנו גם תקן כפיקוח וגם  מורדי ב: 4 

 5 חודשים.

 6 , הפיקוח זה לגבי הנושא של השריפות?אתה מתכוון יחזקאל ח:

לא, ניטור של הזבובים. אני אומר מה המועצה עשתה בשנה שעברה  מורדי ב: 7 

 8 בדיונים האלה של התקציב. 

אז צריך לחשוב אחרת. השנה שעברה היתה שנה הכי קשה בזבובים.  יחזקאל ח: 9 

 10 קטסטרופה. אני צילמתי את הזבובים על הדלת שלי ושלחתי לבשמת. 

האם המועצה לקחה איזשהו ייעוץ חיצוני ממומחים כאלה או אחרים  א: דודי 11 

 12 לתת פה איזושהי תכנית?

 13 לא. יחזקאל ח:

לקחו, לקחו. אני יודע שלקחו יועץ. אמנם הוא מהמועצה, אבל הוא  גדי י: 14 

 15 מבארי אפילו, אחד שטוענים שהוא מומחה.

 16 )דיבורים ביחד(

רוף לגמרי. אותו קבלן שהביא כל הזבובים בגלל הקומפוסט שלא ש אדוארד ק: 17 

 18 את הקומפוסט הוא צריך לקבל על זה את הקנס.

 19 השאלה אם הקנס כל כך נמוך שהם מעדיפים לשלם עליו ולא לטפל. רוויטל ד:

 20 )דיבורים ביחד(

ועדת איכות סביבה התכנסה כבר פעם אחת. אולי היא עברה פחות או  דנה א: 21 

צורך, אולי אפשר  יותר על התקציב, התרשמה אם יש צורך או אין 22 

לקבל מהם כמה מילים על הישיבה הראשונה שלהם. דבר שני, יש לנו  23 
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דו"ח שלם בעניין איכות הסביבה שאנחנו עוד אמורים לדון בו. אני  1 

מבינה שצריכה להתכנס ועדת ביקורת בשביל שהיא תדון בו באופן  2 

ראשוני, ואז זה יגיע אלינו. השאלה אם הדברים האלה מתקדמים. מה  3 

 4 ה עם זה?קור

יו"ר ועדת ביקורת יובל צור לא נמצא היום פה במליאה. אנחנו  מירב ב: 5 

התכנסנו כבר פעמיים, פעם אחת ביחד עם המבקר ופעם אחת לבדנו  6 

וביקשנו את העזרה של מורדי גם בשביל להתקדם בצורה שאנחנו  7 

צריכים להביא את זה למליאה. ועל האחרונים אנחנו ממשיכים לעבוד  8 

מה דברים להשלים עם היועמ"ש. יש לנו כמה פגישות כי יש לנו כ 9 

להשלים, שאנחנו מתכוונים לעשות בתקופה הקרובה. יש לנו השבוע  10 

פגישות. ואנחנו מתכוונים להשלים את זה ולהביא את זה בהקדם  2 11 

 12 לדיון במליאה. אנחנו בקשר עם יהודה ואנחנו נעבוד על זה ביחד.

ת הסעיפים האלה מבלי שאנחנו השאלה אם אנחנו יכולים לאשר א דנה א: 13 

 14 יודעים שנעשתה הפקת הלקחים?

אני רוצה להגיד באופן כללי, זה תקציב  את התקציב חייבים לאשר. כבי ש: 15 

ראשוני. כמו שהסברתי כבר כמה וכמה פעמים, יש עדכונים לתקציב,  16 

גם תקציב ב' וגם תקציב ג'. לפעמים אפילו תקציב ד'. אז את התקציב  17 

 18 .חייבים לאשר

לשנה הבאה במאי או ביוני, אם זה איכות הסביבה או אם זה חינוך,  די א:דו 19 

לא משנה מה, מה שמחליטים, צריך לתפוס ושם לשבת ולבנות את זה  20 

ביחד עם אותן מחלקות. ואז באמת ניתן להרגיש שיש פה איזשהו שיח  21 

 22 מקצועי. צריך לשנות את הפרקטיקה של הדבר הזה. 

 23 אתם רוצים להגיד מילה?על ועדת איכות סביבה  דנה א:
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 1 לא היינו שותפים לתקציב כי זה היה עונת בחירות. יחזקאל ח:

אפשר להגיד שלא -הוספנו פה חצי מיליון שקל בתברואה, אז אי כבי ש: 2 

מוסיפים שום דבר. אבל בסדר, אני מקבלת. יש דיונים. צריך לבדוק  3 

 4 את זה. שאלות נוספות?

נים? מה הכוונה? ולמה ירד ראשית כל, מה זה הסלמת עפיפו אמיר פ: 5 

 6 . 42שורה  התקציב?

 7 זה שם קוד שלנו לפעילות הפגה. כבי ש:

 8 הפוגות? אמיר פ:

כן. עד היום הזה יוצאים מכל מיני יישובים. אנחנו משתדלים לחלק את  כבי ש: 9 

זה באופן שיוויוני פחות או יותר. אבל בעיקר לנערים ונערות שיוצאים  10 

דרך כלל משתתפים בעיקר באוטובוסים. לכל מיני פעילויות. ואנחנו ב 11 

 12 פה ושם יש גם דברים אחרים שם.

 13 שזה עיקר הכסף אוטובוסים. שני ה:

 14 לפעמים גם יש איזו פעילות מיוחדת.  כבי ש:

 15 ואז בעצם זה תקציב שאם בהמשך השנה תהיה הסלמה חס וחלילה? אמיר פ:

פה אז גם יש הכנסות. למשל, זה לא רשום בהפוגות, אבל יש  כבי ש: 16 

שקל שהתקבל בשנה שעברה, מענק משרד הפנים "תיקון  1,340,000 17 

עיוותים עוטף עזה" הם קראו לזה, שקיבלנו בגין ההסלמה. אנחנו  18 

משתמשים בזה לא רק להפוגות אלא לעוד סעיפים אחרים. זה תקציב  19 

 20 של שנה שעברה, ולא כל שנה מקבלים אותו.

 21 , בריכות ציבוריות. 57 סעיף דנה א:

 22 השתתפות המועצה בבריכות בגבולות ובצוחר. זה כבי ש:

 23 למה רק בגבולות וצוחר?  דנה א:
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כי עם אגודת חבל שלום אנחנו השקענו הרבה מאוד כסף בשנים  כבי ש: 1 

האחרונות בבריכה. ובסופו של דבר היה לנו הסכם איתם שאנחנו  2 

 3 נותנים להם את זה.

 4 עצה. לא, זו בריכה עם הקצאה. הקצינו אותה מחוץ למו מאיר י:

בדיוק. זה כבר לא בריכה של המועצה. אבל זה אחרי שהושקע רבות  כבי ש: 5 

 6 גם מכספי הקרנות ומכספי המועצה.

 7 , מטה וטיפול בתעבורה?55מה זה סעיף  אמיר פ:

זה מטה של ויקטור, כל פעילות הבטיחות שהוא עושה, הרבה מאוד  כבי ש: 8 

הוא עושה  פעילויות בבתי הספר לתלמידים, בגנים, גם למבוגרים 9 

 10 פעמיים בשנה.-השתלמויות לנהגים פעם

 11 )דיבורים ביחד(

 12 לא ברור מה זה בריכה ציבורית. דנה א:

 13 אנחנו תומכים בהם בכל מיני הוצאות שיש שם. כבי ש:

 14 אבל האם נניח תושב באשכול יכול להיכנס לשם חינם? רונית ב:

 15 לא. כבי ש:

 16 אז למה שנתמוך? רונית ב:

לא מצליחים למצוא זכיין שיתפעל את הבריכה  כי אנחנו גם ככה כבי ש: 17 

 18 הזאת.

 19 אז הנה, בחבל שלום מצאתם ובהם אתם לא תומכים. דנה א:

 20 כי חבל שלום אנחנו הקצינו להם. כבי ש:

מיליון שקל על הקצאת הבריכה. לא לקחנו  2.5חבל שלום צריך לשלם  מאיר י: 21 

 22 מהם.

 23 א התנהלה.כשזה היה ברשות המועצה אנחנו יודעים איך הי דנה א:
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 1 זה אף פעם לא היה ברשות המועצה. זה היה תמיד זכיין.  מורדי ב:

 2 זכיין מטעם המועצה? דנה א:

 3 לא, הוא זכיין כמו בכל מכרז כמו בצוחר. מורדי ב:

 4 אבל אז תמכתם שהיה הזכיין?  דנה א:

 5 כן. בטח. מורדי ב:

 6 אז מה ההבדל? דנה א:

 7 באופן מלא. שיפצנו, שדרגנו. שהיום הבאנו אותה למצב שהיא פעילה מורדי ב:

 8 אבל גם בצוחר הבאתם למצב שהיא פעילה? דנה א:

 9 )דיבורים ביחד(

אבל בצוחר אף אחד לא רצה לקבל אותה כהקצאה. יש שוני בין  מורדי ב: 10 

הקצאה לבין הפעלה. פה חיפשנו מפעיל. אף אחד לא בא להפעיל.  11 

הפעיל אנחנו מתחננים שיבואו להפעיל. והתמורה לזה שהם באים ל 12 

זה שאנחנו מתחזקים להם את הכלור, את המשאבות וכו' באיזשהו  13 

 14 סכום. 

 15 את המים גם? טל מ:

המים מסובסדים במשהו, אחרת לא נפעיל את הבריכה הזאת. עוד  כבי ש: 16 

 17 שאלות?

. יזמות 80וצמיחה דמוגרפית זה שורה  77יזמות עסקית זה שורה  אמיר פ: 18 

שקל בשנה וצריכה  3,000עסקית בבסיס התקציב המועצה משקיעה  19 

 20 שקל.  1,000דמוגרפית, לפי מה שאני רואה, 

צמיחה דמוגרפית נהנית מתקציבים מאוד גדולים מהמשרד החברתי  כבי ש: 21 

 22 ומנגב גליל.

 23 אבל לא רואים את זה בתקבולים? אמיר פ:
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 1 כי זה בתב"ר שפתחנו בשביל שהתקציבים יוכלו לעבור משנה לשנה. כבי ש:

 2 גרפית באסטרטגיה.הצמיחה הדמו מאיר י:

 3 )דיבורים ביחד(

 4 מה שיש בצמיחה הדמוגרפית זה רק למעשה המשכורת. כבי ש:

 5 ואז מגיע תב"ר שיודעים שיגיע? או מקווים שיגיע? אמיר פ:

 6 מקווים שיגיע כל שנה. כבי ש:

אבל אם המועצה שלנו, וזה הוצהר במערכת הבחירות, מדגישה את  אמיר פ: 7 

שקל?  1,000זה שבבסיס התקציב יש  הרצון לצמיחה דמוגרפית, איך 8 

 9 אפשר בכל מקום לשים.-אני מבין, התקציב הוא עוגה, צריך לחלק, אי

כי יש לזה מקור. כשלא יהיה לזה מקור זה יחזור. לשנתיים הקרובות  כבי ש: 10 

הוא מובטח. גם יש שם יתרות משנים קודמות. ובצמיחה דמוגרפית גם  11 

זה מצטבר ונכנס לתוך יש השתתפות מסוימת של היישובים, שגם  12 

בטוח יש להם תקציב. וגם בהחלטת  2019-התב"ר הזה, וביחד ב 13 

יהיה. מדובר על  2020-הממשלה יש תקציב. וגם כמעט בטוח שב 14 

אלף בערך בשנה, לא כולל משכורות. זה בעיקר הולך  300-400 15 

לטובת פרויקטורים ומלווים יועצים ביישובים, וגם קצת קורסים  16 

צמיחה דמוגרפית. הם עושים גם כנסים של ראשי  והכשרות. היה רכזי 17 

 18 ועדים וכו'. 

 19 אותו דבר זה גם ביזמות עסקית? אמיר פ:

כן. זה יוצא מאיתנו ועובר למעברים. נצטרך להעביר את הכסף הזה  כבי ש: 20 

למעברים. אגיד כסיכום שהשינוי של המרכז הקהילתי גרם לנו  21 

אם לא היינו לשינויים גדולים אפילו ביחס לשנה שעברה. אבל  22 
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מממוצע. התקבולים יורדים  4%-מוציאים, אז בשכר היינו עולים ב 1 

 2 בקצת, ובפעולות כמעט אותו דבר, כמעט ללא שינוי. 

 3 כתוצאה מהסכמי השכר? 4%עליה בשכר  דודי א:

, שיפוצי קיץ, גני ילדים. אנחנו 91שאלו אותי על שורה  כן. זה כל שנה. כבי ש: 4 

-שעברה תקצבנו את זה בתקציב ב' ו הורדנו בזה את התקציב. שנה 5 

ג'. השנה הורדנו את זה. אנחנו מאוד משתדלים לקחת את הכסף הזה  6 

 7 מהקצבות של מפעל הפיס.

אני שאלתי את זה גם כשהציג אגף החינוך. השאלה אם יש קוביה  דנה א: 8 

ברורה שמוקצית לזה? שיודעים? כי השיפוצים יהיו, ואנחנו צריכים  9 

 10 יותר משנה שעברה.

השיפוצים יהיו. ואם לא נצליח, אם נחליט לייעד פה את תקציבי מפעל  ש: כבי 11 

ג'. כל שנה יש שיפוצים. -הפיס למטרה אחרת, אז זה יובא בתקציב ב' ו 12 

אין מה לעשות. לפעמים מבצעים את זה לפני שיש תקציב, אבל  13 

 14 בשנים האחרונות קודם מאשרים תקציב. 

 15 . מה זה נקרא לביטחון?44סעיף  נעמי ס:

אתם צריכים להסתכל על סך הכל, למרות שבסך הכל יש מרכיבי  בי ש:כ 16 

הגמר אז זה מאוד מנפח. אבל צריך להסתכל על סך כל הביטחון. אז  17 

מיליון. תקציב  3זה כמעט  2019סך הכל הוצאת המועצה בתקציב  18 

מאוד גדול. זה בלי משרד הביטחון. זה נובע משני דברים. אל"ף,  19 

.בי"ת, יש לנו הרבה מאוד מתנדבים.  המצב הבטחוני שלנו לא קל 20 

וחלק גדול מהתקציב פה הוא בעצם לתחזק את המתנדבים. הם לא  21 

מקבלים שכר אבל הם כן מקבלים טיול, מתנות, מסיבות וכו'. יש פה  22 
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גם הג"א. זה דרישה של פיקוד העורף, משרד הפנים. זה שיפוץ  1 

 2 מקלטים, זה אחזקת המחסנים וכו'.

 3 אנחנו מקבלים ממשרד הביטחון?זה לא דברים ש נעמי ס:

 4 לא, הם קובעים לנו כמה להשקיע בתחזוקה. מורדי ב:

 5 לפעמים שיפוץ של מקלט.  כבי ש:

אני לא זוכר שראיתי בתקציב שלו את החלק שהולך לפעילות  דודי א: 6 

 7 מתנדבים.

 8 , למשל.160יש פה. תראה, יש פה מתמיד  כבי ש:

 9 )דיבורים ביחד(

ב"ט ומזכירה והקב"ט מוסדות חינוך. והוא פירט מינהל ביטחון זה ק כבי ש: 10 

 11 מאוד את נושא הביטחון.

 12 )דיבורים ביחד(

, על דת. יש רב מועצה, יש לו מזכירה שעובדת 198שאלו על שורה  כבי ש: 13 

 14 במשרה מלאה.

זה תקן וחצי בדת. רב בתקן מלא ומזכירה בחצי תקן. וכל השאר זה  מורדי ב: 15 

מבטחים ובני נצרים. קיבלנו תקן  יישובים, 2תקנים של רבני יישוב,  16 

ועדיין לא מינינו רב. יש לנו בלניות. יש לנו סדר גודל של משהו כמו בין  17 

היקף משרה.  33%בלניות, כי זה בחלקיות משרה, זה עד  12-ל 10 18 

ויש לנו משגיחי כשרות שהם עובדים אצלנו עפ"י ביקורים. הם לא  19 

ות מתקצב אותנו מקורות. אחד זה משרד הדת 2עובדים בתקן. וזה  20 

והשני זה עסקים שמשלמים לנו עבור הכשרות. ויש אישור השתתפות  21 

 22 קטנה שלנו. אבל רוב הכסף מגיע חיצונית.
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אבל יש פה השתתפות לא קטנה. יש פה השתתפות של חצי מיליון  כבי ש: 1 

של המועצה. ויש גם הרבה פעילויות. הם עושים גם פעילויות של  שקל 2 

 3 ם גם ספרי תורה לבתי הספר וכו'. תרבות תורנית, הם מחלקי

 4 )דיבורים ביחד(

לפני שאנחנו מצביעים על התקציב, מורדי יסביר את התקנים בשכר כי  כבי ש: 5 

 6 צריך לאשר גם את זה.

את הטבלאות של תקן בשכר. אני אסביר  30-32צירפתי לכם בעמוד  מורדי ב: 7 

' 18 ', ביצוע18בגדול. כשאתם רואים פה את התקנים, אז יש תקציב  8 

' שהוא גם מחולק למשרות שכר. ובצד ימין זה אגף או 19ותקציב  9 

מחלקה, כל אחד לפי העיסוק. אז כשאני מדבר פה על משרה אז אני  10 

משרות  462יש לנו בסך הכל  2018-מדבר על משרה מלאה. אז אם ב 11 

אז זה לא אומר שזה מספר העובדים, כי למשל יש עובדים בחלקי  12 

. אז המערכת 15%-ויש גם ב 20%-ם במשרה. יש למשל פסיכולוגי 13 

משרות אבל זה יכול להיות  462-יודעת לסכום את הכל. ואז מדובר ב 14 

משרות מלאות.  462עובדים, רק לסבר את האוזן. אז זה  500גם  15 

משרות. סך הכל התקציב לשכר  433מבקשים לאשר  2019-ואנחנו ל 16 

לכם  כמו שמופיע אצלכם בדו"ח האקסל. אני פה נתתי 75,789,000 17 

-ואיך סיימנו אותה. וב 2018גם את איך שתקצבנו, איך התחלנו את  18 

אנחנו מתייחסים לזה שחלק מהתקנים עברו למתנ"ס. אז זה  2019 19 

בגדול. אנחנו צריכים לאשר את זה גם כן במסגרת תקציב. אני הכנתי  20 

איזושהי מצגת. זה גם הדו"ח כמו שאתם רואים אותו. יש לי הערות  21 

אראה לכם כמה גרפים כדי לתת לכם איזושהי  מסביב והסבר. אני 22 

תמונה על מה שקורה במועצה. אז אם נסתכל על גרף הביצוע של  23 
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השכר, איך הוא מחולק בסך הכל מסך העוגה שלנו, אז כמו שאתם  1 

השכר הולך לחינוך. והשאר יש לנו פה הבא בתור  52.2%רואים  2 

 3 זה גמלאים. זה פנסיה תקציבית. 13%כמעט 

 4 מתחיל לרדת? מתי ראובן פ:

לדעתי אנחנו בפיק. אני אראה לכם את זה עוד מעט. אחרי שתראו  מורדי ב: 5 

. יש פה גם את 2018-הכל תשאלו שאלות. אז זה הביצוע שכר ב 6 

 7 55%. זאת אומרת, מעל 5%תרבות, נוער וספורט שמהווה כמעט 

פורמלי. יש לנו במקביל מעבר להוצאות -הולך לחינוך הפורמלי והבלתי 8 

לי שכר. אנחנו מקבלים שכר מלא מעט גורמים. אז אפשר גם תקבו 9 

מגיע  25%-מהשכר יוצא מכספי המועצה, ו 60%מיליון,  45לראות  10 

מיליון שקל שאנחנו  4.5, גם כן 6%עבור התיכון, החינוך. חינוך יסודי  11 

שקל ממשרד הדתות. רווחה,  600,000-מקבלים. דת אנחנו מקבלים כ 12 

ר על הפעולות, כי בהדרכה למשל אני מדבר על שכר, אני לא מדב 13 

מיליון שקל בשנה שעברה על פעולות. אני מדבר  11-12קיבלנו כמעט  14 

גורמי חוץ זה אותם גורמים מיליון ש"ח.  2-רק על השכר. קיבלנו גם כ 15 

שציינתי, שאנחנו בעצם הצינור להעסקה של עובדים. הם לא עובדים  16 

חוץ. זה סך  שמתוקצבים אצלנו. זה פשוט כספים שמגיעים מגורמי 17 

. 2010-ההשתתפויות. גרף של השכר בשנים האחרונות, מה קרה מ 18 

מיליון. רואים את  76-מיליון. היום אנחנו כמעט ב 51-התחלנו בכ 19 

. תקציב השכר פה הוא גם כן 2010העלייה בתקציב השכר משנת  20 

הולך לחינוך.  53%-, כ2018-פחות או יותר זהה למה שנעשה ב 21 

ת הירידה. זה רק החלק היחסי שנשאר תרבות ונוער ראיתם פה א 22 

-אצלנו. הרוב עבר למתנ"ס. נשאר פה בעיקר עובדים ותיקים שאי 23 
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אפשר להעביר אותם למתנ"ס בגלל הסכם קיבוצי. אנחנו עדיין  1 

מחויבים להעסיק את האחראית על הנוער. זה חובה שלנו להמשיך  2 

להעסיק אותה, אסור לנו להעביר אותה למתנ"ס. אנחנו יכולים  3 

עסיק אותה אבל להשאיר אותה במתנ"ס. אז חלק מהשכר שלה לה 4 

נמצא פה. ועובדות משק בעיקר שהן עובדות ותיקות. אני חושב שאחת  5 

אפילו בפנסיה תקציבית שאנחנו לא יכולים להעביר אותה למתנ"ס כי  6 

מסך  13%-המשמעות לסיום העסקה וזה אסור לנו. הגמלאים גם כן כ 7 

שאר אתם רואים. רציתם לדעת את תקציב השכר שלנו המתוכנן, וה 8 

מיליון אבל העסקנו  53היינו  2013-המשרות מול התקציב. אז אם ב 9 

שאנחנו  2018תקנים, אני מדבר על תקנים ולא משרות, לעומת  347 10 

תקנים. נחזור לגרף הפנסיה  462מיליון. אנחנו העסקנו  76כמעט  11 

רואים התקציבית, ואני חושב שהוא המשמעותי מבחינתכם. ואז אתם  12 

פה, בעצם האדום זה העובדים בפועל שהיו לנו בפנסיה תקציבית. אם  13 

. גם פה 34-משרות, הולכים ויורדים. אנחנו היום בכ 59-היו כ 2010-ב 14 

יש לזה משמעות מספר העובדים, תלוי בהיקפי המשרות. והפנסיה  15 

תקנים שמקבלים פנסיה תקציבית  61-התקציבית אנחנו הגענו ל 16 

 17 5-10-אוד ביחס לרשויות. אנחנו מעריכים שבמהמועצה. זה מעט מ

שנים הקרובות אנחנו מסיימים את העובדים עם פנסיה תקציבית. זה  18 

גם משפיע על התקציב. זה בגדול. זה התקנים והשכר לנו לשנת  19 

 20 . 2019-. אז אנחנו גם צריכים לאשר אותם במסגרת התקציב ל2019

 21 שנה שעברה?משרות פחות מהביצוע של  29יש בסך הכל  איתי צ:

כן. זה בעיקר בתרבות ונוער וחינוך משלים. אנחנו העברנו אותם  מורדי ב: 22 

אז אנחנו נביא את התקציב לתקציב פעולות. ושם ישלמו. זה השינוי.  23 
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כולל התקנים והשכר להצבעה. מי בעד לאשר את  2019לשנת  1 

 2 נגד. 1? מי נגד? 180,035,000על סך  2019תקציב 

ך מאוד את מה שעשו ואת העבודה של כל הגזברות. אני. אני מערי טל משה: 3 

אבל זו הצבעת מחאה על כמה דברים. על כך שאין לנו עדיין ועדת  4 

כספים שמוגדרים לועדה החקלאית לא כספים נפרדת, על כך שה 5 

עוברים לועדה חקלאית כפי שמוגדר בתקנות של המועצה וגם כתמיכה  6 

כה במה שדודי בדברים שיחזקאל אמר בקשר לאיכות הסביבה ותמי 7 

 8 מקווה. ולכן אני לא מוסיף במה שאני אומר. 

 9 תודה רבה.  התקציב אושר למעט מתנגד אחד ברוב קולות. מורדי ב:

 10 2019-החלטת המועצה לגבי היטל מסים ל – 7סעיף 

. אנחנו 2019החלטת המועצה בדבר היטל מסים לשנת הכספים  כבי ש: 11 

ים הזה כמה דברים יש לנו בצו המסמחויבים לאשר את צו המסים.  12 

חדשים. ברוב אין שינוי. בדרך כלל מאשרים אותו במאי, אבל השנה  13 

בגלל שנת בחירות אז אסור היה לאשר במאי אלא רק אחרי הבחירות.  14 

יש לנו זמן עד סוף פברואר לערך, נראה לי. זה אותו צו מסים שכל  15 

שהיא מה שנקרא  0.32%שנה אנחנו מגישים אותו. היתה עליה של  16 

 17 50%אוטומטי". אני חושבת שהסברתי כבר כמה פעמים. זה  "טייס

המדד. זה נתון שאנחנו מקבלים ממשרד  50%-השכר הממוצע ו 18 

סעיפים  2הפנים ואנחנו מעלים את זה ברמה אוטומטית. יש פה  19 

חדשים שלא היו בעבר, שאנחנו מבקשים את אישור המליאה. צו  20 

רד האוצר, המסים בכלל צריך לקבל את אישור משרד הפנים ומש 21 

בעיקר שינוי. אם אין שינויים, אז אין בעיה. אם יש שינויים, אז הוא  22 

, יש לנו מחסן 2.2.6מקבל את האישור. אז אם אתם רואים בסעיף  23 
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לוגיסטי. אנחנו הולכים לבנות, כמו שאתם יודעים, מחסנים לוגיסטיים  1 

כאלה באזור כרם שלום שם. וגם יש באזור לא מעט מחסנים כאלה.  2 

שקל למ"ר. התעריפים הם משני  70-מציעים לתקצב את זה ב אנחנו 3 

מקורות. אחד, יש תעריף מינימום ומקסימום של משרד הפנים.  4 

-ושתיים, אנחנו עשינו פה בדיקה ביחס למועצות באזור מה מקובל. ו 5 

 6 שקל למ"ר זה בתחום הממוצע גבוה של המועצות.  70

היה הכל מלא? כי רשמו את כמה מטרים יש לנו במחסן לוגיסטי? כשי ראובן פ: 7 

 8 זה בבולד.

זה בבולד כי אין לנו, כי זה חדש. זו הגדרה חדשה שנכון להיום אם יש  כבי ש: 9 

מחסן לוגיסטי ואנחנו לא יודעים למה לשייך אותו, אנחנו משייכים למה  10 

שקל  52יש לנו  2.11.1-שנקרא "מבנים אחרים". אם אתם רואים, ב 11 

. 34תחנת כוח, עמוד  2.2.7סעיף , למבנים אחרים. ויש סעיף נוסף 12 

 13 שקל למטר.  135

 14 לא הבנתי. אנחנו מדברים על מסים על תחנת הכוח? דנה א:

 15 אנחנו מדברים על ארנונה לתחנת הכוח, אם תהיה.  כבי ש:

 16 )דיבורים ביחד(

את צריכה לעשות את זה כאילו טבעי, כאילו שזה היה אצלך. ואז  גדי י: 17 

ה. זה רק נולד, זה לא מפריע שזה שואלים אותך למה מחיר כזה וכז 18 

ישנו. זה לא מזיק שזה בתוך צו המסים. ואם פעם המועצה האזורית  19 

תהיה צריכה להשתמש בו, אז שיהיה. לא ישאלו למה דווקא השנה  20 

 21 שקל. 139שמתם 

שנים פה, אין  10. זה בנקים וחברות ביטוח. אני 2.3הנה, תראי סעיף  כבי ש: 22 

 23  לנו אף בנק ואף חברת ביטוח.
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 1 אבל כל שנה זה מופיע פה? ראובן פ:

 2 שנה. 20לא, זה צו מסים שמישהו קבע אותו לפני  כבי ש:

אני לא יודעת כלום על תחנת הכוח הזאת. היתה פה התנגדות. אני לא  דנה א: 3 

רואה שום סיבה שתהיה בשנים הקרובות תחנת כוח ולכן אני לא רואה  4 

 5 שום סיבה לאשר את זה.

 6 ד הפנים מחייב.אבל זה מה שמשר שני ה:

 7 זה לא מחייב. זה לא מה שיקבע אם תהיה פה תחנת כוח או לא.  גדי י:

 8 )דיבורים ביחד(

. זו קרקע 35בעמוד  2.8.4דבר נוסף שאנחנו רוצים שינוי זה בסעיף  כבי ש: 9 

. זה קרקע שבתוך מפעלים, לא בבתים, 0.605תפוסה אצלנו. היא רק  10 

חנות שיש לה גדר מסביב,  רק בנכסים. זה הקטעים המגודרים. אם יש 11 

אם יש מפעל שיש לו גדר, אז הקרקע שבתוך תחום הגרעין. איפה  12 

שיש גדרות, איפה שיש מקום מתוחם, אז שם יש קרקע תפוסה. אני  13 

שקל. אבל  4-רוצה להסביר פה. אנחנו מבקשים מהמליאה העלאה ל 14 

משרד הפנים בדרך כלל לא מאשר עליות כאלה חריגות. אבל אנחנו  15 

מלחמה מול משרד הפנים שכן יאשרו לנו באופן חריג את עושים  16 

העלייה החריגה הזאת, מפני שבהשוואה למועצות באזור אנחנו לאין  17 

 18 ערוך יותר זולים מכולם, ובעיקר זה עסקים, זה לא תושבים. 

 19 כמה גובים היום? שני ה:

 20 למטר. זה נמוך מאוד.  0.6 כבי ש:

 21 מי יצטרך לשאת בזה? דנה א:

 22 אנשים שלא מהמועצה.רוב ה גדי י:

 23 אני אמרתי, עסקים. בעיקר עסקים גדולים. כבי ש:



 

 מועצה אזורית אשכול
 

  28.1.19מיום:   
54 

          
 , אזור.113בן גוריון 

 03-9614407, פקס:  03-9620675 –טל' 

 1 זה בסיסים צבאיים, לא? רונית ב:

 2 כן. גדי י:

 3 אז זה החלק הגדול של הכסף? רונית ב:

 4 כן, גם. מקורות, בזק, סלקום, מפעלים באזור.  כבי ש:

 5 כמה הגבייה במועצות אחרות? שני ה:

 6 שקלים. 9יש עד  כבי ש:

 7 שקלים. 5מה הממוצע? הממוצע הארצי זה  לא, שני ה:

 8 , כן. 5 כבי ש:

 9 אפשר לעשות קפיצה כל כך גדולה בעליה? שני ה:

אנחנו מבקשים בקשה חריגה ממשרד הפנים, כאמור. אז זה צו  כבי ש: 10 

המסים. מישהו שאל על חוות סולריות. לחוות סולריות יש פה הגדרה  11 

ם כבר קיבלו את הצו . כמובן שאנשי2.12בפני עצמה. תסתכלו בסעיף  12 

 13 הראשון, את השובר הראשון לתשלום.

החוות הסולריות זה משהו מאוד מתפתח ויש הרבה. האם הסכום  אמיר פ: 14 

 15 הזה הוא לא נמוך מדי? או שיש איזשהם כללים?

הסכום הזה הוא בגבולות שמשרד הפנים מאשר. כמו שאמרתי, יש  כבי ש: 16 

מ"ר  1,000-דונם, מגבולות מינימום ומקסימום. בכל מה שקשור מ 17 

ומעלה, אנחנו במקסימום. איפה שאנחנו לא במקסימום זה בנמוכים  18 

דונם בקרקע. וזה לא משנה בסכומים האלה. דווקא  10ביותר, עד  19 

כשאנחנו ביקשנו את הבקשה הראשונה, הלכנו על המקסימום, אלה  20 

שיש להם חוות גדולות. אלה שיש להם חוות קטנטנות אז הלכנו על  21 

 22 חצי.

 23 למה מתקנים סולריים גם על גג וגם על מבנה וגם על מתקן? ב:דני 
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מ"ר, גם על הגג וגם על הרפת שמתחת. עד  200-הם משלמים רק מ כבי ש: 1 

אז אנחנו נצביע על צו המיסים. מי מ"ר לא משלמים בכלל.  200 2 

 3  נגד. נמנעים? אז הצו מאושר ברוב קולות. 2בעד? מי נגד? 

 4 תקציב פיתוח – 8סעיף 

שאלו אותי דיי הרבה. תקציב הפיתוח זה  זה תקציב פיתוח. 38עמוד  כבי ש: 5 

תקציב שמשרד הפנים דורש שנכתוב אותו. הוא לא מחייב אותנו  6 

הרשאה תקציבית בשום דבר. אנחנו כמובן עושים משהו רק כשיש לנו  7 

קיימת או ממשרד ממשלתי או מתרומה או מקרנות מועצה, לא משנה  8 

גיעים הנה בשוטף. זה סוג של חזון. היו המקור. אבל זה התב"רים שמ 9 

שנים שהיה כתוב פה הרבה יותר. השנה כתוב פה פחות, כי גם הרבה  10 

דברים בקנה כבר רצים. אין בזה שום אמירה מחייבת. זה מבנה  11 

החדשנות שאנחנו מדברים עליו שאנחנו רוצים לעשות אותו אם יהיה  12 

על זה. )ללא  כסף. זו הצהרת כוונות. אם אז אין שאלות נצביע גם 13 

 14  נמנעים? אושר פה אחד. מי בעד תקציב הפיתוח? מי נגד?שאלות( 

 15 הלוואות – 9סעיף 

מיליון  6-פה פרסמנו הלוואה אחת. יש לנו נייר של עוד הלוואה. זה ה כבי ש: 16 

שקל שדיברנו על הקמת בתי ספר. ואנחנו מבקשים עוד הלוואה אחת  17 

דיברנו. זאת אומרת  מיליון שקל לטובת אתר בדיה. גם על זה 4של  18 

מיליון. צריך לדעת שהחלויות שלנו  10בסך הכל אנחנו מבקשים  19 

מיליון. אז בעצם אנחנו מגדילים את מצבת  7בשנה זה בערך  20 

מיליון. ועדיין אנחנו בתוך כמות ההלוואות  3-ההלוואות שלנו רק ב 21 

שמשרד הפנים אפילו ממליץ לקחת. כמו שהסברנו פה, גם ההלוואות  22 

ויקטים יש עליהן גם סוג של שיפוי דרך מענק האיזון, שלטובת פר 23 
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שאפילו המשרד מעודד את המועצות לקחת הלוואות. אני נתתי פה  1 

מסגרת כללית כזאת. כמובן שהמסגרת המדויקת של איזו ריבית ניקח  2 

ולכמה שנים ומאיזה בנק זה תוצאה של תמחור שאנחנו עושים עם  3 

הזה. בזה המסגרות. זה או הבנקים. דודי התנדב לעזור לנו בעניין  4 

שנים. את הריביות אתם  15-ל 12פריים או קבועה או צמודה, בין  5 

. בינתיים יש לנו הוצאות מבנק הפועלים. אני מניחה 39רואים בעמוד  6 

שנקבל גם בנק לאומי. אולי מדיסקונט עכשיו פתאום רוצים. בכל  7 

מקרה, הלוואה כזאת אנחנו מאשרים במליאה. זה עובר לאישור  8 

שרד הפנים. הם גם בודקים אותנו בציציות והם נותנים היתר. והבנק מ 9 

מעביר לנו הלוואה רק אחרי שיש לו היתר חתום ממשרד הפנים. כך  10 

שפה אנחנו לא יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. רוב ההלוואות של  11 

המועצה נכון להיום הן בריבית פריים. למי שמכיר את התחום הזה, זו  12 

נמוכה. ואפילו הציעו לי פה ריבית פריים מינוס  ריבית יחסית מאוד 13 

. אז יש לנו ועדת השקעות שכוללת את מורדי, יפה, רו"ח אלון 0.2 14 

מררי ואני. אנחנו נזמין גם את דודי וגם גדי כמובן יהיה בתמונה. נקבל  15 

 16 10החלטה איזו הלוואה אנחנו לוקחים. אנחנו מדברים פה בעצם על 

אז ה יעזור לנו קצת בתזרים המיידי. מיליון שקל, שזה הרבה כסף. ז 17 

 18  מי בעד לקיחת שתי ההלוואות? מי נגד? נמנעים? אושר פה אחד.

 19 מישיבה קודמת המשך –אישורי הועדות  – 10סעיף 

, יש לנו ועדות שאנחנו צריכים 10.12.18-בהמשך למליאה שהיתה ב :דובר 20 

עדיין לאשר סופית. אחת זו הועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור  21 

מחבלים וחללי מערכות ישראל. נרשמו חברי מליאה. היו צריכים לקבל  22 

את אישור נציגי המשפחות. אז פנינו לכמה משפחות, וחלקן אישרו. אז  23 
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כך נצביע. כמובן, גדי יו"ר -אני אקריא את רשימת חברי הועדה, ואחר 1 

הועדה, יו"ר המועצה, חברת המליאה מירב יצאה. וגם רוני ביקשה.  2 

ת אייל בירנבאום, תמר בן צבי מבארי ויוסי מלאכי מעין נציגי המשפחו 3 

חברים.  8הבשור, נציגי ציבור נמרוד חפץ וקרינה אנגלבת. בסך הכל  4 

מי שמרכז אותם זה בעצם אושרה גבאי שמטפלת בכל מה שקשור  5 

להנצחה של הנופלים במועצה במרכז המורשת שאנחנו מקימים.  6 

אז אני מבקש גה. וממש בימים האלה עובדים על ההכנות והתצו 7 

להביא להצבעה לאשר את חברי הועדה. מי בעד? מי נגד?  8 

אנחנו צריכים לאשר נציגת ציבור לועדה  אושר פה אחד. נמנעים? 9 

למאבק בנגע הסמים. אישרנו את הועדה, אבל נציגת ועד הורים של  10 

נופי הבשור, בזמנו שני היתה בכובע של עכשיו כחברת מליאה, אז  11 

אז אנחנו רוצים לאשר לשלוח את ענת מורד.  ביקשנו מועד ההורים 12 

את ענת מורד כנציגת ועד הורים בועדה למאבק בנגע הסמים. מי  13 

אנחנו רוצים לאשר את  נמנעים? אושר פה אחד. מי נגד? בעד? 14 

ועדת איכות הסביבה עם שינוי פרסונלי בתוך הועדה. מי שזוכר,  15 

בין חברי  במליאה נכנסו פה עוד חברי מליאה שבעצם שינו את היחס 16 

המליאה לנציגי הציבור. שמואל אמר לי שיש נציגה שגם ביקשה  17 

להיכנס והגיעה לועדה כי היתה בועדה הקודמת, אלה פלד מניר יצחק.  18 

אז אני חשבתי היום להציע לכם להוריד נציג מליאה אחת כדי שהיחס  19 

יישמר. אבל אם מגיע נציג ציבור אז אין צורך. אז אנחנו נצרף את אלה  20 

יש גם בקשה של חברים בועדה שאמיר יחליף את שמואל כיו"ר פלד. ו 21 

אז אנחנו נצביע קודם כל על ההצעה לצרף את אלה פלד הועדה.  22 

כנציגת הציבור לועדת איכות הסביבה. מי בעד? מי נגד? נמנעים?  23 
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וכמובן החלפת היו"ר, שאמיר פלג יחליף את  אושר פה אחד. 1 

אז אני  אושר פה אחד.שמואל ספקטור. מי בעד? מי נגד? נמנעים?  2 

אקריא את חברי הועדה שבעצם מאשרים אותם סופית. אמיר הוא  3 

היו"ר, שמואל חבר, יובל בר חבר, רותם בוקסבאום חבר, אריק חבר,  4 

רוויטל חברה, יהודית מימון חברה, דנה אדמון חברה, ... מרקוס נציג  5 

 6 ציבור חבר, פנחס וולף חבר, עמי אוליאל חבר, בשמת נציגת המחלקה

עובדת האגף, הילה פלד נציגת ציבור מניר יצחק וכמובן מצטרפים  7 

הנציגים של המשרד להגנת הסביבה ונציגי הארגונים הירוקים. אז זו  8 

נצביע עליה עוד פעם אחת כדי להיות בטוחים שאנחנו הועדה.  9 

מאשרים את הועדה הזאת. מי בעד לאשר את ועדת איכות  10 

אז  ? אושר פה אחד.הסביבה כמו שהקראתי? מי נגד? נמנעים 11 

 12  אישרנו את הועדות סופי.

בקשה להגדלת הסכם התקשרות עם  -נוסף על סדר היום  – 11סעיף  13 

 14 א.א.הנדסה.

, בקשה להגדלת הסכם זה סעיף שמצורף באופן דחוף לסדר היום כבי ש: 15 

התקשרות עם א.א. הנדסה. זו חברה שמנהלת ומפקחת על  16 

מביאים למליאה אנחנו הפרויקטים שלנו בכל אזור קרית החינוך.  17 

מי  מי בעד הוספת הסעיף?להוספת הסעיף הזה לסדר היום.  בקשה 18 

חברת א.א. הנדסה היא מנהלת  אושר פה אחד. נמנעים? נגד? 19 

ומפקחת במרבית הפרויקטים שלנו באזור קרית החינוך, גם בבית  20 

ספר נופי הבשור, ההרחבה שהיתה שם, גם בבתי הספר של ניצני  21 

מבנים נוספים, שזה מבנה  2יות. עכשיו יש לנו אשכול, גם כל התשת 22 

אמנויות ומבנה אולם הספורט, שלא הבאנו אותו היום כי חסר לנו שם  23 
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מיליון  12עוד חלק מהתקציב. אבל כבר יש לנו הרשאה של הטוטו של  1 

מיליון שקל שאנחנו צריכים לקבל בשביל שנוכל לאשר  3שם. חסר עוד  2 

ה כבר צריך כי יש מתכננים וכל ולהתקדם. אבל בכל מקרה לנהל את ז 3 

העסק עובד. אנחנו פנינו לעורכי הדין שלנו. לא נראה לנו לצאת עכשיו  4 

במכרז ולקבל חברה מנהלת ופיקוח אחר. מי שהסתובב פה בקרית  5 

החינוך החדשה, מבנה נושק למבנה, ההגדרות לא ברורות. ולהביא  6 

וד גדול. חברה אחרת גם לניהול וגם לפיקוח זה נראה לנו סרבול מא 7 

ולכן פנינו לעורכי דין שלנו. קיבלנו חוות דעת. היא כן פורסמה בחומר,  8 

כי אני רואה שהיא נשלחה, שהם אומרים שזה אפשרי מבחינה חוקית  9 

אם המליאה תאשר את זה. אנחנו בדקנו את האחוזים. אנחנו ראינו  10 

לכל פרויקט ופרויקט בהגדלה של  50%שאין פה חריגה מעל  11 

 12 ברה א.א.הנדסה.ההתקשרות עם הח

 13 מה בסיס ההתקשרות? מה העלויות? חנניה א:

מהפרויקט אנחנו משלמים להם, על ניהול ופיקוח, שזה בהחלט  3.8% כבי ש: 14 

 15 סכומים סבירים לגמרי.

 16 מה פירוש הניהול?  חנניה א:

ניהול של הפרויקט. הסיבה שאנחנו גם רוצים אותם, קל וחומר זה  כבי ש: 17 

ועצה. והם נכנסו למעשה בפרויקט הזה של שאין לנו עכשיו מהנדס במ 18 

קרית החינוך לנעלי המהנדס. הם עוזרים לנו אפילו במשרד החינוך  19 

לארגן את התקציבים שם ואת הפגישות במשרד החינוך שקשורות  20 

לפרויקטים האלה. והם מקדמים לנו, למשל אפילו שעוד לא החלטנו  21 

דרך חברה על זה, את האולם. כבר יש מכרז. אנחנו עושים את זה  22 
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למשק. צריך לחתום כבר וכו'. הם מקדמים לנו את כל העניין הזה.  1 

 2 ואנחנו מביאים את זה פה לאישור המליאה. 

 3  ואם את יוצאת למכרז והם גם לא ניגשים? דודי א:

 4 הייתי חייבת לתת לו. 3%ואם מישהו היה מציע לי  כבי ש:

ם עמוק בתוך מכיוון שהם נכנסים מה שנקרא, הם כבר בפנים, ה דודי א: 5 

, למרות שזה מחיר 3.8%-הפרויקט, אז השאלה אם אפשר לרדת מה 6 

 7 נהדר?

 8 .3.8%-. ירדנו ל4%הם ביקשו  כבי ש:

היה לנו משא ומתן שם קצר. וגם נפח העבודה שהם עושים פה  גדי י: 9 

 10 והתוצרים שהם נותנים לנו מאוד גבוהים.

לוס מפקח באתרים האלה יש להם מפקח במשך כל שעות העבודה פ כבי ש: 11 

. אבל יש מישהו שכל הזמן רק פה, וגם השני רוב הזמן פה. נוסף בכיר 12 

אנשים מאוד מנוסים. וגם כל התקציב וכל הגשת החשבונות. יש פה  13 

 14 המון עבודה. צריכים להיות גם הוגנים בתשלום. 

 15 זה לא מגדיל את התקציב. זה בתוך התקציב.  גדי י:

.א.הנדסה? מי נגד? נמנעים? אז מי בעד הגדלת ההתקשרות עם א כבי ש: 16 

 17  אושר פה אחד.

הרשאת חתימה וביצוע פעולות של ניצני  –נוסף על סדר היום  – 12סעיף  18 

 19 אשכול

עוד סעיף שאני מבקשת להוסיף לסדר היום בנושא מורשה חתימה של  כבי ש: 20 

ניצני אשכול + שימוש בכל תחומי הפעילות וערוצי השירות של הבנק.  21 

י דברים לוגיסטיים בבנק הפועלים, והם ביקשו מכיוון שהשתנו כל מינ 22 

אישור מליאה. אנחנו הבעלים של נציגי אשכול, ולכן זה מוכרח לעבור  23 
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אז קודם כל נצביע האם מאשרים להוסיף את הסעיף לסדר דרכנו.  1 

ואני אבקש את  מי נגד? נמנעים? אושר פה אחד. היום. מי בעד? 2 

ישראלי ופיקדונות  אישור המליאה לרשימה פה לעבוד בעו"ש במטבע 3 

בשקלים ובהוראות פקס ובתיק ... כל מיני דברים של הועד. ומורשי  4 

החתימה בעצם לא השתנו. זה אלכסנדר, מנהל בית הספר, חוה ברק  5 

אנחנו מבקשים את אישור המינהלנית ואני הגזברית של המועצה.  6 

מי נגד? נמנעים? אושר פה  המליאה להתקשרות הזו. מי בעד? 7 

 8 אחד.

 9 תודה לכולם. הישיבה נעולה. גדי י:

 10 

 11 סוף הקלטה

 12 
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